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nies handle their user’s integrity 
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Färdigställt: 2019 

Abstract: Previous studies have shown that companies behind 
applications and websites are using strategic ways of 
manipulating and misleading their users, often 
through interface and design. This behavior is 
described in terms of dark patterns. The main reason 
for these deceptive ways is to trick users into doing 
things they may not intended to do from the begin-
ning, for example sharing of personal data and expo-
sing more of their privacy than what is needed for the 
purpose of the service.  

 Dating through different applications has become a 
more common way to find love. What these apps usu-
ally have in common is the need for gathering perso-
nal data from their uses, and in many cases this inclu-
des sensitive personal data like sexual orientation. 
Because of this, the purpose of the study was to exa-
mine whether dating apps care for their user’s in-
tegrity or also use suspect ways to manipulate through 
structure, design and content. Five of the most used 
dating apps in Sweden were observed through a quali-
tative content analysis with a focus on aspects that are 
relevant in information architecture. The results sho-
wed that all of the apps were using design in manipu-
lative ways and two of them even made it impossible 
to quit the account after registration. These discove-
ries really raises questions about whether it is ethical 
of companies to work in this way and if they care 
more about their own gain than their users’ integrity. 

Nyckelord: dejtingappar, integritetspolicyer, informationsarki-
tektur, dark patterns, personuppgifter, dataskyddsför-
ordningen, inbyggd integritet, dataskydd som stan-
dard  
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1 Introduktion 

Som singel idag behöver vägen till kärleken inte vara lång. Med hjälp av en 
smartphone erbjuds möjligheten att på några ynka minuter ladda hem ett flertal 
mobilapplikationer för dejtingtjänster (hädanefter beskrivet som dejtingappar) 
som kan presentera en mängd potentiella dejter. Att träffa sin kärlek på nätet har 
blivit allt mindre stigmatiserat de senaste åren då det är ett enkelt och lättillgäng-
ligt sätt att knyta nya kontakter. Dejtingappar har kommit att komplettera de mer 
traditionella sätten att träffa kärleken på som till exempel via gemensamma vän-
ner, fritidsaktiviteter eller på arbetsplatsen (Hobbs, Owen & Gerber, 2017). In-
dividuella hinder som social fobi kan också minskas när möjligheten att intera-
gera och socialisera online finns så nära till hands.   
 
För att dra nytta av ovan nämnda förväntade fördelar krävs det dock att använ-
darna går med på olika avtal för att kunna registrera sig och använda tjänsterna. 
Dessa appar har som förutsättning att vilja samla in avsevärda mängder person-
uppgifter om dess användare, inklusive platstjänster och känsliga personuppgif-
ter som till exempel sexuell läggning. Utifrån det presenterar apparna sedan per-
soner som faller innanför ramarna gällande preferenser och position.  
 
För att få ta del av den virtuella dejtingvärlden måste användaren dock vara villig 
att offra en del av sig själv till företagen bakom dessa appar. Vad som sker med 
de personuppgifter som lämnas ut och hur de hanteras ska användaren bli infor-
merad om på ett tydligt sätt. De juridiska reglerna för personuppgiftsbehandling 
och människors rätt till integritet har stärkts i den nya EU-gemensamma lagen 
från 2018, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG. Denna lag kallas även General Data Protection Regulation 
(på svenska allmän dataskyddsförordning) och benämns hädanefter i uppsatsen 
som den engelska förkortningen ”GDPR”. 
 
Hur användarens personuppgifter hanteras presenteras ofta i form av en integri-
tetspolicy som förekommer i ett tidigt skede i samband med kontoregistrering. 
Att försöka förstå dessa policyer kräver dock ett engagemang av användare då 
de ofta innehåller en stor mängd text med ett komplext språk, vilket leder till att 
de i många fall förbises. Enligt Moallem (2018) är det hela 62 % som samtycker 
till policyer utan att läsa igenom vad som faktiskt står i dem. I samband med 
dessa policyer förekommer det i de flesta fall en ruta som ska bockas i för att 
medge sitt godkännande. Detta är något som måste ske för att användaren ska få 
tillgång till en app överhuvudtaget. För att därmed inte bli exkluderad i vad som 
har blivit en stor del av dagens dejting, måste alltså användare acceptera att fö-
retag samlar in och behandlar avsevärda mängder personuppgifter.  
 
Med utgångspunkt i det som tidigare nämnts ämnar vår studie beskriva hur några 
av de största dejtingapparna på den svenska marknaden behandlar sina använda-
res integritet, som i den här studien kommer till uttryck i apparnas informations-
arkitektur. Fokus inom detta riktas mot goda exempel som design och innehåll i 
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form av inbyggd integritet (privacy by design) och dataskydd som standard (pri-
vacy by default), samt standardinställningar för användning som värnar om an-
vändarens integritet. Det riktas även ett fokus mot förekomster av dark patterns 
som innebär att företag genom designval försöker påverka användare till att göra 
sådant som de själva kanske inte vill, men som gynnar företaget bakom 
(Brignull, 2018). 
 
I detta inledande kapitel ges en kort översikt över dejtingapparnas framväxt till-
sammans med de risker som kan uppkomma i samband med att användare delar 
med sig av sina personuppgifter. Problembeskrivningen ringas in med hjälp av 
relevant tidigare forskning inom området och vi presenterar med utgångspunkt i 
detta det problem som studien utgår ifrån, följt av syftesformulering och fråge-
ställningar. Därefter presenteras avgränsningar för arbetet samt dispositionen för 
uppsatsen som helhet.  

1.1 Bakgrund: dejtingappars ökade användning 
och risker 

På senare år har användandet av dejtingappar ökat kontinuerligt. Davidsson, 
Palm och Melin Mandre (2018) visar att 8 % av alla svenskar använde sig av 
dejtingappen Tinder år 2018. Störst andel som använde appen var personer mel-
lan 16 – 25 år där hela 27 % använde den. Denna statistik kan dock ifrågasättas 
då Tinder enligt Nilsson (2016) ändrade till 18-årsgräns i sin ålderspolicy 2016. 
Däremot går det att utifrån denna statistik urskilja en liten ökning då det gäller 
användandet av dejtingappar då det året innan (2017) endast var 7 % som an-
vände sig av Tinder (Davidsson & Thoresson, 2017). 

Hobbs, Owen och Gerber (2017) belyser hur de mobila dejtingapparna har fått 
en ökad användning jämfört med traditionella dejtingwebbplatser. Enligt dem 
beror den ökade användningen på att apparna erbjuder vissa upplevelser som till 
exempel en taktil funktionalitet och rörlighet (mobilitet) som webbplatser inte 
gör. Tinder är ett exempel på en populär dejtingapp som använder sig av en fo-
tobaserad design där användaren genom sin rörlighet kan svajpa (dra med fingret 
över skärmen för att styra en enhet) höger eller vänster beroende på om använ-
daren gillar personen eller inte baserat på foto och beskrivning. Visar det sig att 
två personer har gillat varandra blir det en matchning som ger möjligheten att 
påbörja en konversation. Hobbs et al. (2017) nämner att enligt grundarna av Tin-
der skapades appen för att ersätta just dejtingwebbplatser genom att åstadkomma 
en mer levande upplevelse. Men även för att minska stressen som kan uppstå i 
samband med dejtande då en app anses vara mindre tidskrävande.  
 
För att dessa dejtingappar ska bli så effektiva som möjligt då det gäller själva 
”matchmakingprocessen” samlar de in och behandlar avsevärda mängder per-
sonuppgifter. Detta görs för att upprätta ett konto men även för att individer ska 
kunna matchas med varandra på bästa sätt utifrån varandras preferenser. Vissa 
av de personuppgifter som användaren behöver lämna för detta kan även enligt 
GDPR (GDPR, art. 25) karaktäriseras som känsliga då apparna ofta efterfrågar 
sexuell läggning.  
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Shetty, Grispos och Choo (2017) beskriver hur många appar använder sig av så 
kallade SLL-certifikat vilket innebär att en säkerhetsmekanism gör att kommu-
nikationen som sker mellan användare och server förblir krypterad. Detta för att 
skydda användare och de personuppgifter som de delar med sig av. Dock har det 
visat sig vara enkelt att hacka sig igenom den typen av certifikat med en så kallad 
MiTM (Man-in-The-Middle) attack om certifikatet inte är implementerat på ett 
korrekt sätt (Shetty, Grispos & Choo, 2017). Detta påvisar en avsaknad av ga-
ranti då det gäller hantering av användares personuppgifter.  
 
Så hur medvetna är egentligen användare då det kommer till hur deras person-
uppgifter hanteras? Vad vet användarna om potentiella risker som kan upp-
komma vid användandet av dessa appar? Vilka möjligheter har användarna 
själva att påverka den mängd personuppgifter som samlas in och hur den hante-
ras av företagen bakom apparna? Hur väl informerade blir användare gällande 
sekretess och hur etiskt agerar företagen bakom dejtingapparna egentligen?  
 

1.2 Problembeskrivning 
De risker som är förknippade med hur företag via appar samlar in och behandlar 
sina användares personuppgifter är förstås inte unika för dejtingappar, även om 
dessa – som beskrivits ovan – på grund av sin karaktär väcker särskilda frågor 
om integritet och säkerhet. Centrala bestämmelser i GDPR av relevans för denna 
studies problemställning handlar bland annat om kraven på inbyggd integritet, 
dataskydd som standard och skärpta krav på informerat och aktivt samtycke.  

Bestämmelsen om inbyggd integritet (GDPR, art. 25) föreskriver att system (så 
som de här studerade dejtingapparna) redan från början och i grunden av sin 
design ska utformas för att skydda dess användares integritet i största möjliga 
utsträckning (Datainspektionen, 2012). Dataskydd som standard beskrivs i 
samma artikel i GDPR (GDPR, art. 25; jmf. äv. Datainspektionen, u.å.) och 
handlar om att den som behandlar personuppgifter (i detta fall dejtingappar) har 
ett ansvar för att inte behandla onödiga personuppgifter. Detta kan komma till 
uttryck genom att inte ha förinställda val kopplade till sociala medier-konton 
eller liknande som innebär att fler personuppgifter än nödvändigt samlas in. Då 
det handlar om mängden personuppgifter som appar kräver har det visat sig att 
hela 60 % av alla appanvändare har avstått från att installera en specifik app på 
grund av det, men även att 43 % har valt att avinstallera en app av samma anled-
ning (Olmstead, Rainie & Page, 2015).  

Men trots att lagkraven kring personuppgiftsbehandling och människors rätt till 
integritet stärktes i samband med GDPR bryter fortfarande många webbplatser, 
tjänster och appar mot bestämmelserna, och det finns därutöver många exempel 
på företag och organisationer som manipulerar sin design för att lura eller på-
verka sina användare på oetiska sätt. Sådan bedräglig design beskrivs i termer 
av ”dark patterns”, som: “Features of interface design crafted to trick users into 
doing things they might not want to do, but which benefit the business in quest-
ion” (Brignull, 2018).  

Dark patterns är ett begrepp som berör bland annat det faktum att det kan vara 
svårt för användaren att kunna navigera sig till att skräddarsy sina inställningar 
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gällande integritet då själva navigationen dit kan innehålla ett flertal steg för att 
på så sätt försvåra användarens val (Forbrukerrådet, 2018). Forbrukerrådet 
(2018) lyfter även begreppet ”framing” (på svenska inramning) som innebär att 
företag använder sig av formuleringar och designval som framställer val och al-
ternativ med positiva eller hotfulla förtecken i syfte att känslomässigt påverka 
användaren i en specifik riktning. Detta kan företag göra för att uppmana använ-
dare till att vilja dela med sig av mer data än vad som faktiskt är nödvändigt 
(Forbrukerrådet, 2018).  

Ett annat uttryck för dark patterns är vad Brignull (2018) beskriver som ”roach 
motel” (på svenska kackerlackshotell) och innebär att företag använder sig av en 
struktur som gör det lätt för en användare att ta sig in i en situation, men betydligt 
svårare för hen att ta sig ur den. Detta kan till exempel visa sig genom att det är 
väldigt enkelt för användaren att starta en prenumeration hos ett företag, men att 
det i många fall är avsevärt svårare att avsluta den (Brignull, 2018). 
 
Dessa tidigare nämnda exempel påvisar att det finns företag som handlar på ett 
oetiskt sätt för att påverka sina användare, vilket visar på relevansen av denna 
studie. Dock har inga studier hittills fokuserat på dejtingappar i en svensk kon-
text - varför vi finner det intressant att närmare studera hur sådana appar genom 
sin struktur informerar om och ger möjligheter för användarna att få veta och 
kunna påverka sina rättigheter och möjligheter och hur de svarar upp mot krav 
på deras eget ansvar enligt GDPR.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan är syftet med denna studie att be-
skriva hur ett urval av de största dejtingapparna på den svenska marknaden ge-
nom sin struktur och sitt innehåll hanterar sina användares integritet. 
 
För att svara mot syftet har följande frågeställningar formulerats:   
 

• Hur svarar apparna mot lagens krav på inbyggd integritet (privacy by 
design) och dataskydd som standard (privacy by default)? 

• Vilka möjligheter till informerat och aktivt samtycke erbjuder apparna 
sina användare? 

• Förekommer det designval i apparna som försöker lura eller påverka an-
vändarna att ge upp mer av sin integritet än de önskar (så kallade dark 
patterns), och i så fall hur? 

 

1.4 Avgränsningar 
Då denna studie är tidsbegränsad valde vi att endast inkludera 5 av de största 
dejtingapparna på den svenska marknaden för att kunna göra en mer djupgående 
analys. De inkluderade apparna var Mötesplatsen, Goodones, Match.com, Elit-
singlar och 50plusmatch (för mer information om hur urvalet genomfördes, se 
sektion 4.3”). Eftersom studien inkluderade ett läsbarhetstest där verktyget LIX 
användes behövde integritetspolicyerna i de utvalda apparna vara på svenska, 
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för att samtliga texter skulle ha samma språk och därmed ha samma utgångs-
punkt. Detta gjorde att de största dejtingapparna på marknaden som exempelvis 
Tinder och Happn exkluderades då deras policyer endast återfanns på engelska. 
 
Samtliga appar återfanns i Appstore och respektive apps integritetspolicy 
granskades endast genom operativsystemet iOS då studiens materialbegräns-
ningar endast medgav tillgång till iPhones. Studien riktades därefter endast mot 
sådana aspekter som syntes direkt i apparna som design, innehåll och struktur. 
Vi valde att inte heller studera ingående hur den insamlade informationen han-
terades exempelvis delning till tredjepart.  
 
Studien utfördes våren 2019 och de utvalda apparna undersöktes under samma 
tid som de förelåg vid studiens genomförande för att samma juridiska förutsätt-
ningar och andra bindande avtal av betydelse som exempelvis Appstore:s använ-
darvillkor skulle vara likartade för alla appar vid studiens genomförande. Då 
samtliga appar enligt Appstore:s användarvillkor (Apple, 2018) räknades som 
”tredjemansappar” (licensierade av en för Apple extern appleverantör) presente-
rades det som gällde för respektive app i deras användarvillkor.  
 

1.5 Disposition 
I kapitel två presenteras först en översikt över de viktigaste delarna inom GDPR 
som ställer upp juridiskt bindande ramar för hur personuppgiftsbehandling ska 
utföras och presenteras. Efter detta redovisas och förklaras inbyggd integritet, 
dataskydd som standard samt bestämmelser och aspekter som berör samtycke 
som är relevant då det gäller system som hanterar personuppgifter. Slutligen pre-
senteras begreppet dark patterns och förklaras utifrån olika kategorier som stan-
dardinställningar, enkelhet, och inramning följt av en konklusion som förklarar 
studiens koppling till ett IA-perspektiv.  
 
Kapitel tre redovisar det teoretiska ramverket som skapats utifrån tidigare forsk-
ning med fokus på de fyra IA-områdena förståelse, hittbarhet, användbarhet och 
UX. Kapitlet avslutas med en konklusion som redovisar det vi valt att fokusera 
på inom varje IA-område då dessa inte går att helt särskilja ifrån varandra.  
 
De metoder och material som användes i studien tas upp i kapitel 4. För denna 
studie användes två metoder vilket motsvarade ett LIX-läsbarhetstest och en in-
nehållsanalys, som även beskrivs med tillhörande motivering i detta kapitel. Där-
efter presenteras urvalet av apparna och hur det gick till följt av de etiska hän-
synstaganden som gjordes för studien.  
 
Det femte kapitlet tar upp resultat och analys utifrån insamlade data och redovi-
sas genom en tematiserad text utifrån de frågeställningar som skapades för stu-
dien. Avslutningsvis presenteras slutsatser och diskussion i det sjätte och sista 
kapitlet där även studiens begränsningar tas upp liksom förslag till vidare forsk-
ning. 
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2 Tidigare forskning och bakgrundsmaterial 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och bakgrundsmaterial under två 
huvudteman. Det första temat tar upp integritetsskyddande regler och berör 
bland annat vad som står i GDPR-lagen samt vilka designåtgärder och riktlinjer 
som Datainspektionen rekommenderar att företag följer vid utformning av sina 
system för att upprätthålla en högre säkerhetsnivå vid behandling av personupp-
gifter. 
 
I det andra temat kommer vi att lyfta exempel på hur företag inte applicerar dessa 
rekommendationer och riktlinjer utan istället använder sig av design som kan 
vara vilseledande och integritetskränkande för en användare. Detta faller innan-
för ramarna av fenomenet ”dark patterns” som är ett begrepp som vi kommer att 
introducera och beskriva mer ingående i detta kapitel. 

2.1 Integritetsskyddande regler och designåtgär-
der 

I maj 2018 trädde lagen om GDPR (tidigare endast benämnt som allmänna data-
skyddsförordningen) i kraft. Lagen gäller hela EU och betonar bland annat att 
företag som hanterar personuppgifter måste upprätthålla en transparens gente-
mot sina användare. Lagen beskriver även att företagen måste redovisa hur per-
sonuppgifterna används på ett tydligt sätt, i vilka syften uppgifterna kommer att 
användas, vem som kommer att ta del av uppgifterna samt en beskrivning av hur 
ett redan givet samtycke ska kunna tas tillbaka (Datainspektionen, u.å).  
 
Artikel 25 i GDPR (GDPR, art. 25) redogör även för att den personuppgiftsan-
svarige (exempelvis företaget bakom en tjänst) ska genomföra de åtgärder som 
passar för att kunna garantera att de personuppgifter som samlas in är nödvän-
diga för det specifika syftet med insamlingen. Denna skyldighet berör bland an-
nat mängden insamlade personuppgifter, i vilken utsträckning behandlingen 
sker, den lagringsperiod som gäller samt tillgängligheten för uppgifterna. Lagen 
omfattar även att de personuppgifter som samlas in inte ska vara åtkomliga för 
ett obestämt antal individer som standard (GDPR, art. 25). För att företag ska 
kunna efterfölja de krav som omfattas i GDPR samt se till att deras användares 
uppgifter är skyddade har Datainspektionen (u.å) utformat riktlinjer som dessa 
företag bör eftersträva att följa. Dessa riktlinjer beskrivs i form av begreppen 
inbyggd integritet och dataskydd som standard. I nästa sektion tas dessa riktlinjer 
upp tillsammans med forskning som ifrågasätter dessa tillvägagångssätt och 
istället ger förslag på alternativa metoder. 

2.1.1 Inbyggd integritet 
Datainspektionen (2012) beskriver begreppet inbyggd integritet på följande sätt 
”Privacy by design means that the privacy protection rules are taken into account 
already when IT systems and procedures are designed”, vilket innebär att system 
redan från start måste utformas på ett sätt där funktioner som berör säkerhet är 
implementerade.  



 
 

7 

 

De företag som hanterar personuppgifter där även känsliga uppgifter samlas in 
bör eftersträva att upprätthålla en hög säkerhetsnivå – vilket kan appliceras på 
dejtingappar då de ofta hanterar information som exempelvis sexuell läggning. 
Av den anledningen är det nödvändigt att dejtingapparna följer de riktlinjer som 
inbyggd integritet förespråkar för att skydda sina användare och de personupp-
gifter som de delar med sig av. Redan vid utformningen av sina system bör fö-
retagen bakom dessa dejtingappar därför se till att de har användarens säkerhet i 
fokus, och implementerar funktioner som stödjer detta. Datainspektionen (2012) 
rekommenderar även att det bör finnas inbyggda funktioner som ger användaren 
en möjlighet att enkelt begära ett så kallat registerutdrag från företaget som lagrat 
hens uppgifter. De rekommenderar även ett gränssnitt som inkluderar en chans 
för användaren att kunna kontrollera sina utlämnade uppgifter. 

Enligt Datainspektionen (2012) bör dessa riktlinjer även följas för att uppnå en 
användarvänlighet i systemet i fråga. En väsentlig riktlinje inom inbyggd integri-
tet är transparens och handlar om att ge användarna en inblick i sin egen regi-
strering, vilket enligt Steinfeld (2016) visat sig vara något endast en liten procent 
av de största företagen eftersträvar då det gäller deras integritetspolicyer. Detta 
strider mot Artikel 12 i GDPR (GDPR, art. 12) som tar upp att den information 
som ges i samband med behandling av personuppgifter ska ges på ett kortfattat, 
tydligt och transparent sätt, vilket kan anses som extra viktigt då det gäller kon-
toregistrering och ett utlämnande av personuppgifter i en för användaren ofta 
helt okänd tjänst eller app. 

Belli et al. (2017) belyser problemet med bristande information och transparens 
då det visat sig att företag bakom appar väljer att inte meddela sina användare 
då det sker förändringar i deras integritetspolicyer eller användarvillkor, vilket 
även styrks av Steinfeld (2016) som i sin studie upptäckte att det endast är 15 % 
av de största företagen inom sociala medier och sökmotorer som väljer att upp-
lysa sina användare om att de kan komma att ändra eller justera sina villkor. 
Istället tar de bara på sig ansvaret att meddela då de ändringar som görs är bety-
delsefulla utifrån ospecifierade kriterier (Belli et al., 2017), vilket kan bli mer 
som en tolkningsfråga angående vad företaget anser är relevant och inte. 
 
Belli et al. (2017) upptäckte att det är förekommande att företag bakom integri-
tetspolicyer inte anger i detalj vilka som kan komma att ta del av användarens 
uppgifter i form av delning till tredjepart. Detta resultat kan leda till ett ifråga-
sättande av om företagen i studien faktiskt eftersträvade att följa GDPR och spe-
cifikt Artikel 12 (GDPR, art. 12), som handlar om att användare måste få en klar 
och tydlig insyn i vad en kontoregistrering faktiskt innebär. Sunyaev, Dehling, 
Taylor och Mandl (2015) hävdar däremot att företag listar de tredjeparter som 
uppgifterna kan komma att delas med, vilket är positivt då det överensstämmer 
med Datainspektionens (2012) riktlinjer om att det bör finnas en logg som redo-
visar de andra organisationer som kan komma att ta del av uppgifterna. Men trots 
att de finns listade beskriver Sunyaev et al. (2015) att det ofta är oklart hur och 
på vilket sätt dessa tredjeparter samlar in och hanterar uppgifterna. 

2.1.2 Dataskydd som standard  
Datainspektionen (u.å) beskriver dataskydd som standard som att standardin-
ställningar för insamling av personuppgifter ska vara satta så att inte onödiga 
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mängder av personuppgifter samlas in. Företag kan enligt Datainspektionen (u.å) 
strida mot dataskydd som standard om deras standardinställningar inkluderar ett 
insamlande av personuppgifter som egentligen inte är nödvändig för tjänstens 
syfte. Dessa standardinställningar är ofta påslagna automatiskt, vilket använda-
ren kan upptäcka i samband med exempelvis en kontoregistrering.  

Att standardinställningar per automatik inte samlar in fler personuppgifter än 
nödvändigt blir extra viktigt då Forbrukerrådet (2018, s. 13) lyfter forskning som 
tyder på att majoriteten av användare aldrig kontrollerar eller ändrar dessa. Även 
Willis (2014) styrker det faktum att användare sällan ändrar dessa inställningar 
trots att de har möjligheten, vilket påvisar vikten av att företag bör eftersträva 
standardinställningar som upprätthåller ett automatiskt integritetsskydd för an-
vändaren då företag inte kan anta att användare kommer att justera dessa i efter-
hand. 
 
Noain-Sánchez (2016) styrker att företag sätter sina standardinställningar så att 
en stor mängd personuppgifter samlas in per automatik och att användare då 
tvingas till att hela tiden gå in och justera dessa inställningar och neka till del-
ningen, och att detta ger användarna illusionen av att de har mer kontroll över 
sin integritet än vad de faktiskt har. Dataskydd som standard ska enligt Noain-
Sánchez (2016) förhindra att företag samlar in en användares personuppgifter 
per automatik som hen inte gått med på. Med utgångspunkt i detta går det där-
med att ifrågasätta det faktum att appar har visat sig spåra användare även när 
de inte använt appen ifråga (Brandtzaeg et al., 2018). Detta är något som använ-
daren troligen inte gått med på då Willis (2014) betonar att mängden användare 
som är medvetna om automatisk spårning i appar är liten. Även detta kan gå i 
linje med att användare inte går in och justerar standardinställningarna i efter-
hand, med tanke på att många fler då skulle upptäcka den automatiska in-
samlingen av platsdata. Skulle användaren trots detta välja att justera sina in-
ställningar och neka till exempelvis insamlande av platstjänster, hävdar Willis 
(2014) att vissa appar fortsätter att spåra sina användare ändå. Detta är ett tydligt 
exempel på en integritetskränkande situation som blir följden av att företag inte 
eftersträvar dataskydd som standard i sina standardinställningar. 

2.1.3 Samtycke 
De insamlingar angående personuppgifter som appar och liknande använder sig 
av baseras ofta på en gemensam sak, samtycke. Belli et al. (2017) beskriver hur 
de riktlinjer som inbyggd integritet och dataskydd som standard rekommenderar 
är bristande då det gäller ett informerat samtycke. Istället går detta enligt dem i 
linje med begreppet ”notice and consent” som innebär att användare endast får 
samtycka till om de vill att deras data ska samlas in och hanteras, men att de 
däremot sällan får en chans att kontrollera på vilket sätt deras insamlade data 
används och av vem. För att förbättra detta lyfter Belli et al. (2017) en alternativ 
metod som kallas för ”privacy self-management” som skapades för att kunna ge 
individer mer insyn och därmed kontroll gällande sina personuppgifter. Belli et 
al. (2017) beskriver hur metoden föddes ur ett antagande som baseras på att an-
vändare kan ta ett mer fritt och aktivt samtycke om de är tillräckligt upplysta och 
informerade om anledningen och syftet med insamlingen. Slutligen föreslår Belli 
et al. (2017) att en möjlighet för användaren att justera sina sekretessinställningar 
för varje specifik tjänst bör införas. Denna typ av metod kan då förbättra den 
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”allt eller inget-situation” som råder och som innebär att användare tvingas ac-
ceptera företagets erbjudande i form av en paketlösning gällande insamling av 
personuppgifter eller helt avstå från att använda tjänsten ifråga. 

Även Noain-Sánchez (2016) belyser en alternativ metod som går i linje med 
ovanstående förslag och innebär att en förlängning av dataskydd som standard 
behövs i form av ett ”active informed consent”. Detta innebär att användaren på 
ett aktivt och informerat sätt ska kunna ge sitt samtycke gällande delning av per-
sonuppgifter. Noain-Sánchez (2016) ger ett exempel på detta där modeller för 
”opt-in” (ett aktivt samtycke från användaren) bör implementeras som innebär 
att användaren redan från början är den med full kontroll över sina personupp-
gifter. Motsatsen till detta motsvarar “opt-out” (ett aktivt samtycke från företa-
get), som enligt Noain-Sánchez (2016) är vad som råder i nuläget - att företag 
bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in och att användaren därefter 
måste lista ut hur hen i efterhand ska justera detta.  

För att kunna uppnå ett mer aktivt samtycke från användaren rekommenderar 
därför Noain-Sánchez (2016) ett system bestående av två informativa lager (kan 
också beskriva som steg). I det första lagret måste användaren bli tillräckligt 
informerad om varför uppgifterna samlas in, var de lagras samt vad insamlingen 
kan innebära för hens integritet. Detta går i linje med antagandet av Belli et al. 
(2017) om att en tillräckligt informerad användare kan ta ett mer fritt beslut om 
samtycke. Noain-Sánchez (2016) beskriver även att i det första lagret där använ-
daren ska lämna ut sina personuppgifter så kan företagen exempelvis informera 
användaren genom följande sätt ”När du aktiverar den här funktionen ger du ditt 
samtycke till…”. I det andra lagret (om användaren väljer att lämna ut en större 
mängd personuppgifter) visas ett gränssnitt där exempelvis färger och ikoner il-
lustrerar de risker som kan uppstå med den ytterligare delningen. Vikten av att 
individer kan förstå ett fenomen bättre när det presenteras betonas enligt Noain-
Sánchez (2016) med hjälp av konsekventa inslag i designen. Detta system skulle 
alltså innebära att ju fler personuppgifter användaren väljer att lämna ut och dela 
med sig av, desto mer information skulle hen få ta del av angående konsekven-
serna av delningen.  

Med tanke på denna “allt eller inget-situation” som nu råder enligt både Belli et 
al. (2017) och Noain-Sánchez (2016) är användaren sällan fullt informerad om 
vad det är hen faktiskt samtycker till, vilket är ett uppenbart problem då använ-
daren på detta sätt helt lämnar över kontrollen över sina personuppgifter till sy-
stemet. 

2.2 Dark patterns – integritetskränkande design 
Dark patterns är ett begrepp som myntades av Harry Brignull och beskrivs enligt 
honom som manipulativa trick och strategier som yttrar sig i design och struktur 
i webbplatser och appar, där företagen bakom gör detta för att vilseleda sina an-
vändare – eller påverka dem till att genomföra en handling som till exempel nå-
gon form av registrering (Brignull, 2019). Ett exempel på manipulativa trick kan 
vara förekommande mönster i gränssnitt där företagen bakom missleder sina an-
vändare genom att till exempel gömma element eller försvåra interaktionsmöj-
ligheter i designen.  
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Forbrukerrådet valde att skriva en rapport om just dark patterns då detta är ett 
uppmärksammat begrepp som ofta förekommer i samband med en användares 
integritet och att företag ofta vill få sina användare att dela med sig av mer per-
sonuppgifter än vad som faktiskt är nödvändigt. Rapportens huvudämne besk-
rivs som följande: ”How tech companies use dark patterns to discourage us from 
exercising our rights to privacy” (Forbrukerrådet, 2018, s. 1). Forbrukerrådet (på 
svenska konsumentrådet) är en norsk myndighet som vägleder konsumenter och 
mäklare i tvister (Forbrukerrådet, 2019). På den svenska marknaden motsvarar 
denna myndighet Konsumentverket som arbetar med bland annat tillsyn mot fö-
retag genom anmälningar där företag gjort fel i sina avtalsvillkor eller liknande 
(Konsumentverket, 2019). Forbrukerrådets rapport fungerade som en central 
grundsten och återkommande referens genom hela vår studie. 
 
Dessa uttryck för dark patterns har i rapporten av Forbrukerrådet delats in i fem 
olika huvudkategorier vilka är standardinställningar, ease (enkelhet), framing 
(inramning), belöningar och straff samt tvingade åtgärder och tajming (hädanef-
ter kallat tvång) (Forbrukerrådet, 2018). Dessa används i det följande för att åter-
berätta Forbrukerrådets egna resultat men även annan forskning som omfattar 
upptäcker som kan kopplas samman till dessa huvudkategorier.  

2.2.1 Standardinställningar 
Den första kategorin inom dark patterns är standardinställningar vilka, som tidi-
gare nämnts enligt GDPR (GDPR, art. 25) handlar om att företaget bakom en 
tjänst måste säkerställa att de personuppgifter som samlas in är nödvändiga för 
tjänstens syfte. Detta ska vara något som företagen har i åtanke när de sätter sina 
standardinställningar.   

Då det gäller standardinställningar är det ofta otydligt och svårt att hitta den fak-
tiska innebörden av dessa då användare aldrig får chansen till en inblick utan 
istället endast får en möjlighet att acceptera de villkor som presenteras (Forbru-
kerrådet, 2018, s. 15). Detta beskriver Forbrukerrådet (2018, s. 15) som ”hidden 
defaults”, vilket helt enkelt innebär att appar ofta gömmer vissa element (som 
exempelvis möjligheten till att justera standardinställningar) för att uppmana an-
vändaren till att acceptera villkor som hen inte är helt informerad om. 

Facebooks sätt att gömma sekretessinställningar och att i samband med accep-
tera-knappen även använda sig av ett förvirrande språk, visar på ”hidden de-
faults” (Forbrukerrådet, 2018, s. 18). I samband med funktionen för ansiktsi-
genkänning som Facebook har upptäckte även Forbrukerrådet (2018, s. 18) att 
de valde att skriva ut ”Klicka på acceptera om du vill fortsätta använda dig av 
ansiktsigenkänning”, men som redan visade sig vara automatiskt aktiverad trots 
att det inte var den mest integritetsvänliga förinställningen för användaren i 
fråga. För att stänga av funktionen med ansiktsigenkänning behövde användaren 
dessutom aktivt genomgå fyra klick för att kunna slutföra detta.  

Även Google är ett av de företag som använt sig av dark patterns i sina standard-
inställningar och i detta exempel gällde det annonsering och delning av webb- 
och appaktivitet (Forbrukerrådet, 2018, s. 14). Dessa inställningar var aktiverade 
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automatiskt, vilket innebar att användaren behövde göra ett aktivt val genom att 
gå in till sekretessinställningarna för att kunna inaktivera denna delning av data. 

Några riktlinjer som bör följas angående problematiken med standardinställ-
ningar som inte är integritetsvänliga benämns i ett exempel med Windows 10-
uppdateringen som Forbrukerrådet (2018, s. 19) tar upp. Denna uppdatering 
krävde att användaren själva fick göra ett aktivt val i vad hen föredrog i varje 
steg då det inte fanns några förvalda alternativ som en standard. Denna uppda-
tering och utformning där användaren får mer kontroll över sina uppgifter bör 
eftersträvas av alla företag.  

2.2.2 Enkelhet  
Den andra kategorin som existerar inom dark patterns är enkelhet som handlar 
om att företaget bakom en app kan påverka sina användare åt ett särskilt håll 
genom att göra den alternativa vägen (som ofta är den mer integritetsvänliga) till 
en lång och komplicerad process. Enkelhet kan delas upp i två aspekter som är 
intellektuell samt strukturell tillgänglighet som beskrivs mer ingående i näst-
kommande stycken.  

Intellektuell tillgänglighet 
Enkelhet med ett fokus på intellektuell tillgänglighet kopplas till användarens 
förståelse av information kring insamling och hantering av personuppgifter. In-
formationen gällande detta förekommer ofta i form av ett företags integritetspo-
licy. 
 
Något som redan 2008 visade sig vara ett uppenbart problem som påverkar läs-
barheten av integritetspolicyer är just mängden text, då integritetspolicyerna re-
dan då visade sig vara för långa för användares läsförmåga (Proctor, Ali & Vu, 
2008). Mängden text i integritetspolicyer ställer ett krav på användaren läskun-
nighet samt att det enligt Proctor et al. (2008) och Sunyaev et al. (2015) ofta 
krävs en högskoleutbildning och en förförståelse av ett akademiskt språk för att 
ens kunna förstå policyerna. De integritetspolicyer som föreligger från de största 
företagen inom dagens sociala medier och sökmotorer visade sig hamna på en 
standardlängd av cirka 2000 ord (Steinfield, 2016). Även studien av Sunyaev et 
al. (2015) visade ett resultat där den genomsnittliga integritetspolicyn innehöll 
1755 ord. Detta blir ett uppenbart problem då användare gärna vill bli medvetna 
om vad det är för uppgifter som lagras om dem, men de ser integritetspolicyer 
som en alldeles för stor uppgift att ta sig an (Steinfield, 2016).  
 
På grund av detta går det att påstå att integritetspolicyer inte upprätthåller en 
transparens, vilket kan leda till att viktig information förbises av den som läser. 
Sunyaev et al. (2015) lyfter även att detta kan bli ett problem då det gäller appar 
som riktar sig till en yngre publik (och/eller de med begränsad läsförmåga) och 
att det behövs nya riktlinjer vid utformningen av integritetspolicyer. Läsbarheten 
ligger på en alldeles för hög nivå för en genomsnittlig vuxen, vilket styrker att 
dessa policyer verkligen bör förenklas för att kunna rikta sig till samt inkludera 
en större målgrupp. Att integritetspolicyer är lättlästa och tillgängliga för alla 
individer är avgörande eftersom användarna ifråga måste kunna förstå vad det är 
för typ av uppgifter som apparna samlar in om dem. Sunyaev et al. (2015) upp-
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täckte även att sociala medier tillhandahåller de integritetspolicyer som innehål-
ler flest antal ord och med tanke på att många appar inom sociala medier används 
av en bred publik förstärks behovet av förenklade och komprimerade integritets-
policyer. Att förenkla och komprimera integritetspolicyer stöds av Proctor et al. 
(2008) som betonar att de kan vara kortfattade utan att läsbarheten minskar. 
 
Att förenkla och komprimera integritetspolicyer är dock inte alltid ett lätt arbete 
att ta sig an då det gäller företagets perspektiv. Enligt GDPR (GDPR, art. 12) är 
det lag på att viss information måste finnas tillgänglig för att företagen ska kunna 
uppfylla deras del ur ett juridiskt perspektiv. Detta gör att informationen inte kan 
uteslutas helt, vilket kan påverka längden på integritetspolicyerna i dagsläget. 
Att förenkla integritetspolicyerna kan därmed riskera att försvaga information-
ens validitet rent juridiskt och då även påverka användarens säkerhet i använ-
dandet av apparna – vilket resulterar i en balansgång för företag som vill värna 
om både användarnas möjlighet att förstå och sitt eget formella juridiska ansvar 
på samma gång. 

Strukturell tillgänglighet 

Enkelhet med ett fokus på strukturell tillgänglighet kopplas till att företagen kan 
påverka användaren i en viss riktning genom att utforma navigeringen till juste-
ring av det mer integritetsvänliga alternativet till en lång och komplicerad pro-
cess (Forbrukerrådet, 2018, s. 19). Detta kan kopplas ihop med standardinställ-
ningar som alltid är det lättaste alternativet för användaren då dessa ofta fram-
ställs genom en knapp i en framträdande lockande färg för att endast acceptera 
och gå vidare. Ett annat uttryck inom dark patterns som associeras med den 
strukturella tillgängligheten är kackerlackshotell som introducerades under sekt-
ion 1.2. Brignull (2018) belyser utifrån detta uttryck ett exempel där Amazon 
gjorde det enkelt för en användare att ta sig in i en situation (registrera ett konto) 
och sedan försvårade processen att ta sig ur avsevärt (avsluta kontot). Den navi-
gation och de steg som krävdes av användaren för detta var alltså både invecklad 
och komplex. Den naturliga strukturella tillgängligheten av denna möjlighet 
hade varit under användarens generella kontoinställningar, men istället har före-
taget valt att placera möjligheten under ett flertal steg under sidan “kontakta oss”. 
I det sista steget blev användaren även upplyst om att det inte var möjligt att 
avsluta kontot på egen hand, utan att detta var tvunget att ske via kundservice. 
Detta visar på hur företag kan begränsar den strukturella tillgängligheten genom 
att försvåra vägen för den användare som önskar att utöva kontroll över sin in-
tegritet.  

Enkelhet med ett fokus på strukturell tillgänglighet kopplas även till de upptäck-
ter som visat att företag ofta utformar acceptera-knappar på ett väldigt uppseen-
deväckande sätt (genom färg och utformning) och som på så sätt ökar chanserna 
för att användare bara ska klicka på dessa knappar och gå vidare i processen 
(Forbrukerrådet, 2018, s. 20). Forbrukerrådet (2018, s. 19) tar upp ett exempel 
på detta där knappen för att acceptera GDPR-inställningarna i Facebook hade en 
design av en framträdande ljusblå knapp och knappen för att justera datainställ-
ningar var i en grå färg. Genom att acceptera hänvisades användaren till en ny 
sida med ett val om ansiktsigenkänning med samma utformning i form av en 
ljusblå knapp för att acceptera och fortsätta. Däremot om användaren valde att 
klicka på den inte alls framträdande knappen för att justera datainställningar för 
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att begränsa insamlingen innebar hela processen enligt Forbrukerrådet (2018, s. 
20) sammanlagt 13 steg som då bland annat innehöll möjligheten för användaren 
att stänga av ansiktsigenkänning. Genom att klicka på justera datainställningar 
vet användaren heller aldrig riktigt vad som väntar (vilket i många fall är just 
tidskrävande och svåra val) vilket också förstärker att det lättaste valet för an-
vändaren är att bara acceptera och fortsätta för att kunna börja använda tjänsten. 
Att som användare välja det enklare alternativet kan enligt Forbrukerådet (2018, 
s. 20) förstärkas av sammanhang där användaren är på språng, vilket styrker re-
levansen av att vidare undersöka dark patterns i mobila appar.  

2.2.3 Inramning 
Den tredje kategorin inom dark patterns som Forbrukerrådet (2018) tar upp be-
skriver de i termer av inramning som innebär hur olika valalternativ och inform-
ation framställs på ett icke-neutralt sätt utan istället med positiva eller negativa 
förtecken, med syftet att påverka användaren känslomässigt då hen står inför 
olika valmöjligheter. Denna kategori omfattar även belöningar och straff samt 
tvång, då detta kopplas samman till icke-neutrala framställningar av val och in-
formation. Vi väljer även att i denna kategori inom dark patterns addera ett fokus 
på designelement såsom färgval och användning av bilder/ikoner som på lik-
nande sätt kan rama in olika valmöjligheten samt användas för att spela på en 
användare känslor.  

Forbrukerrådet (2018, s. 20) belyser att företag kan använda sig av färg för att 
rama in och framhäva handlingar. Ett exempel kan vara att acceptera villkor och 
fortsätta (företagets vinning) presenteras som en lockande blå knapp och hantera 
datainställningar (användarens vinning) presenteras i en trist grå färg som kon-
trast till detta (Forbrukerrådet, 2018, s. 20). Att färger påverkar användarens val 
kan en undersökning av Google styrka där de valde att undersöka hela 41 olika 
nyanser av blått endast för att kunna fastställa vilken nyans som hade bäst infly-
tande och tilltalade deras användare allra mest. 

Ur ett informationsperspektiv handlar inramning om särskilda ordval som före-
tag kan använda sig av för att påverka användaren på ett känslomässigt plan 
(2018, s. 22). Detta kan efterliknas med den strategi som beskrivs av Brignull 
(2018) som ”confirmshaming” och innebär att företag väljer att formulera en 
valmöjlighet (exempelvis en ”nej tack-länk”) på ett sätt som ska inge en känsla 
av skuld hos användaren (se figur 1).  

 

Figur 1. Bestproducts (Bestproducts, u.å).  
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Figur 1 visar en skärmdump uppladdad av en privatperson som vi hittade i ett 
flöde som Harry Brignull skapat (https://confirmshaming.tumblr.com) som är 
till för att just privatpersoner ska kunna ladda upp egna exempel där de funnit 
tendenser till inramning hos företag, i syfte att sprida medvetenheten kring dessa 
inramningar och integritetskränkande designval som många företag använder sig 
av. 
 
Ett annat exempel på inramning ur ett informationsperspektiv är Facebooks 
funktion för ansiktsigenkänning. Denna funktion behandlar biometriska uppgif-
ter (en individs fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper), vilket 
räknas som en särskild kategori av personuppgifter och för att behandla dessa 
krävs ett tydligt samtycke som ges separat (GDPR, art. 9). För att få användare 
att acceptera denna funktion framställdes den med positiva förtecken som ”för 
att skydda dig från att främlingar använder dina foton”, ”för att berätta för per-
soner med begränsad synförmåga vem som är i en bild eller film” samt ”låt oss 
veta när du befinner dig i andra foton eller videoklipp så att vi kan skapa en 
bättre upplevelse för dig” (Forbrukerrådet, 2018, s. 22, vår övers.). Dessa posi-
tiva förtecken som försöker övertala användaren om att en funktion (som i detta 
fall innebär en insamling och behandling av en väldigt specifik personuppgift) 
bland annat kan agera som ett skydd för en användare faller innanför ramarna av 
framing eftersom funktionen lyfts och förhöjs avsevärt i syfte att få användaren 
att acceptera till den.  

Facebook har även enligt Bösch, Erb, Kargl, Kopp och Pfattheicher (2016) visat 
sig dra nytta av användares sårbarhet i samband med radering av konto. Detta 
tog sig uttryck genom att Facebook använde sig av formuleringar som “Your 
[number] friends will no longer be able to keep in touch with you.”, and “[Name] 
will miss you”, när användaren ville påbörja processen av att radera sitt konto 
(Bösch et al., 2016, s. 246). Situationer som denna kan skapa ett dilemma hos en 
användare då det enligt Bösch et al. (2016) finns ett fundamentalt behov hos alla 
människor som innebär en vilja att känna en tillhörighet, att vara omtyckt och 
känna sig behövd av andra individer, vilket i sin tur kan resultera i att användaren 
avstår från att radera sitt konto eftersom Facebooks formuleringar väckt känslor 
som berör just detta behov. Bösch et al. (2016) belyser även i samband med detta 
att användare kan tvingas tänja på sina gränser angående integritet för att få 
känna den samhörighet som sociala medier kan ge. Något som kan gå i linje med 
att användare känner att de måste tänja på sin integritet är det faktum att hela 
69 % känner att Facebook inte har en respekt för användarens integritet, samti-
digt som Facebook länge varit ett av de största namnen inom sociala plattformar. 
Även Belli et al. (2017) belyser att användare hellre ofta överlåter sina person-
uppgifter trots deras begär av ett privatliv, än att helt exkluderas från tjänsten i 
fråga.  
 
Andra strategier som används av företag inom inramning är i samband med val-
möjligheter där det ”korrekta” valet uppmuntras genom belöningar samtidigt och 
det mer ”olämpliga” valet straffar användaren (Forbrukerrådet, 2018, s. 25). En 
belöning i detta sammanhang kan exempelvis vara en förbättring av tjänsten. 
Denna problematiska situation uppstod i samband med Facebooks GDPR-in-
ställningar där Forbrukerrådet (2018, s. 25) förklarar hur en stor blå knapp för 
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att acceptera villkoren presenterades för användaren samtidigt som det andra al-
ternativet för att se över sina valmöjligheter var gömt ovanför denna knapp. Ge-
nom att klicka på det andra alternativet hänvisades hen till ytterligare ett val av 
att antingen gå tillbaka och acceptera villkoren eller att radera sitt konto helt. 
Forbrukerrådet (2018, s. 25) förklarar detta som att användaren ställs inför ett 
ultimatum där Facebook beskriver att radera sitt konto även innebär radering av 
den mängd sparad information som finns på användarens profil. Detta hot sätter 
användaren i en position där hen antingen blir straffad genom att inte acceptera 
de villkor som ges eller återigen måste tänja på sina gränser angående integritet.  

2.3 Konklusion: integritetsdesign i IA-perspektiv 
De möjligheter för företag att genom olika uttryck av dark patterns påverka, 
tvinga eller lura användare mot integritetskränkande val och att få användare att 
överlämna mer personuppgifter än nödvändigt och önskvärt, realiseras, som ex-
emplen visar genom strukturell, visuell och innehållsenlig design av informat-
ionssystem. Med andra ord tar sig dark patterns i uttryck genom design och ma-
nipulation av element som är centrala inom IA. Vi ser mer specifikt hur de tre 
kategorier av dark patterns som beskrivits här ovan kan kopplas till i huvudsak 
de fyra IA-områdena förståelse, hittbarhet, användbarhet och UX. Rosenfeld, 
Morville och Arango (2015, s. 24) beskriver IA som vetenskapen att forma in-
formationsprodukter så att de bidrar inom alla dessa områden. I nästkommande 
kapitel utarbetar vi, genom en kombination av teorier om dark patterns och de-
finitioner av dessa IA-områden, ett teoretiskt ramverk för vår kommande studie. 
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3 Teoretiskt ramverk 

De skyldigheter, rättigheter och oetiska uttryck för försök till medveten manipu-
lation av användare som beskrivits i kapitel 2, har tydliga kopplingar till IA-
områdena förståelse, hittbarhet, användbarhet och UX eftersom de upptäckter 
som gjorts realiseras genom design och strukturval inom respektive område. I 
detta kapitel beskrivs kortfattat vad som avses med respektive begrepp inom 
forskningsområdet IA, samt de teoretiska antaganden dessa bygger på. För att 
skapa ett mer sammansatt teoretiskt ramverk kopplas också de integritetsfräm-
jande respektive integritetskränkande designval som beskrivits tidigare, till 
dessa fyra IA-områden. I verkligheten är det inte så lätt att associera ett specifikt 
designval till endast ett av dessa IA-områden, och vi betonar att indelningen görs 
utifrån praktiska hänsyn för att underlätta en fokuserad analys. Den överlap-
pande- och ömsesidigt beroenderelationen mellan samtliga faktorer illustreras 
därför också avslutningsvis i ett diagram, och vid analys och diskussion av stu-
diens resultat återgår vi också till att behandla samtliga uttryck som nära sam-
mankopplade och tätt integrerade i varje användares interaktion med en av stu-
diens dejtingappar. 

3.1 Förståelse (understanding) 
Inom IA beskrivs förståelse som skapandet av system som kan förstås och an-
vändas av individer. Dessa system ska kunna växa och utvecklas över tid för att 
möta användarens behov – och det omfattar såväl strukturer som innehåll i in-
formationssystem (Rosenfeld, et al., 2015, s. 53). För ämnet i denna studie ser 
vi att detta IA-område är det som huvudsakligen täcker in aspekter av de studier 
vi behandlade under sektion 2.2.2 – som bland annat lyfter och aktualiserar in-
tegritetpolicyer och problematiken med att de ofta är utformade med ett kom-
plext språk som gör att användaren i många fall rent intellektuellt inte kan förstå 
den information som de innehåller. 

3.2 Hittbarhet (findability) 
Hittbarhet handlar om att användaren måste kunna hitta vad hen söker genom att 
bläddra, söka eller fråga (Rosenfeld et al., 2015, s. 25). Detta ämne inom ett IA-
område täcker in användarens fysiska tillgång till integritetspolicyerna i respek-
tive app – om den ens existerar, hur företaget väljer att informera om den, var 
den är placerad samt navigationen som krävs för att nå den. Hittbarhet i denna 
studie täcker även in aspekter som berör användarens tillgång till sina inställ-
ningar gällande personuppgifter samt var funktionen för att avsluta sitt konto i 
appen finns placerad, om möjligheten finns.  

3.3 Användbarhet (usability) 
Hur användbar en interaktiv produkt är handlar bland annat om att säkerställa 
olika mål som exempelvis att produkten är effektiv att använda, att den är lätt att 
lära sig och att användaren upplever den som njutbar (Rosenfeld, et al., 2015, s. 
25). Begreppet beskrivs även enligt ISO-9241-210 som ”Den grad i vilken an-
vändare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål 
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på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt” (citerat 
i Usability Partners, u.å). Användbarhet i denna studie täcker in de aspekter som 
vi berörde under sektion 2.1 som behandlade inbyggt dataskydd och dataskydd 
som standard samt om företagen upprätthåller ett integritetsskydd gentemot sina 
användare när det kommer till utformningen av deras appar. Detta inkluderar 
bland annat om företagen undviker att behandla en onödig mängd personuppgif-
ter och om de standardinställningarna är satta utifrån ett integritetsvänligt per-
spektiv. Vi anser att användbarhet och integritetsskydd går hand i hand då an-
vändbarhet handlar om att användare ska kunna bruka produkter (appar i denna 
studie) på ett njutbart sätt och känna att de är lämpliga för sitt ändamål. Detta 
kan kopplas till att användarna ska kunna förlita sig på att företagen bakom ap-
parna prioriterar deras integritet högt och därmed inte samlar in onödiga mäng-
der personuppgifter som inte är nödvändiga för appens syfte. 
 
Detta område i denna studie täcker även in den forskning och de upptäckter som 
har beskrivits under sektion 2.2.3 och huruvida apparna tillhandahåller en fysisk 
enkelhet i form av strukturell tillgänglighet i sina system eller tvärtom – om ex-
empelvis navigationen till att justera inställningar gällande personuppgifter är 
väldigt lång eller processen till att avsluta ett konto är väldigt komplicerad och 
komplex, som överensstämmer med det Harry Brignull (2018) beskriver, som 
tidigare nämnts, i form av begreppet kackerlackshotell. 

3.4 Användarupplevelse (UX) 
Sharp et al. (2015, s. 33) beskriver att UX (User Experience) mer fokuserar på 
användarens perspektiv och hur hen upplever en produkt, till skillnad från an-
vändbarhet där det mer handlar om hur användbar den är från produktens egna 
perspektiv. UX har likt användbarhet olika mål som bör uppnås, men inom UX 
beskrivs de målen istället som mer och mindre önskvärda aspekter. Detta skiljer 
sig från användbarhet där målen istället kan handla om att exempelvis säkerställa 
att en produkt är lätt att lära sig. Dessa aspekter representerar känslor hos använ-
daren och exempel på dessa aspekter kan vara att en produkt upplevs som hjälp-
sam, att den ger skuldkänslor eller får en användare att känna sig dum (Sharp et 
al., 2015, s. 33). Det fokus vi hade inom UX i denna studie täcks av de aspekter 
som berörts under kategorin inramning som handlar om hur valmöjligheter och 
information framställs på ett icke-neutralt sätt för att påverka användaren i en 
specifik riktning (exempelvis formuleringar som indikerar belöningar och 
straff), samt existensen av bilder/färger/former som ska påverka användaren till 
att genomföra en handling som inte var avsedd från början.  

3.5 Konklusion: analysverktyg 
Som tidigare nämnts utfördes denna studie inom huvudämnet IA, och det pro-
blemområde som vi undersökte – hur dejtingappar genom sin struktur och design 
hanterar sina användares integritet – manifesteras, som tidigare forskning visat, 
på ett konkret sätt i apparnas IA. Såväl teorier om integritetsstärkande som in-
tegritetskränkande design kan mer eller mindre direkt kopplas till IA-områden 
så som beskrivits här ovan, i termer av förståelse, hittbarhet, användbarhet och 
användarupplevelse (UX). Men det är också så att såväl IA-området som det vi 
har kallat integritetsdesign – både i positiv och negativ bemärkelse i praktiken 
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inte är fristående och tydligt separerade från varandra utan snarare ömsesidigt 
överlappande på olika sätt. För analytiska syften behöver vi emellertid separera 
och dela in de aspekter och områden som i själva verket griper in i varandra, för 
att åstadkomma ett fokus i analysen av vår empiri. 

Den analytiska indelningen, och samtidiga ämnesmässiga överlappningen, illu-
streras i figur 2. 

 

Figur 2. Analysverktyg för integritetsdesign i IA-perspektiv. 
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4 Metod och material 

I följande kapitel presenterar vi inledningsvis de metoder som användes för stu-
dien, vilka var ett läsbarhetstest och en innehållsanalys, följt av bearbetning och 
analys för de båda metoderna. Läsbarhetstestet kopplas till frågeställningen 
”Vilka möjligheter till informerat och aktivt samtycke erbjuder apparna sina an-
vändare?” vilket syftar till integritetspolicyernas läsbarhetsnivå. För att besvara 
de två övriga frågeställningarna ”Hur svarar apparna mot lagens krav på inbyggd 
integritet (privacy by design) och dataskydd som standard (privacy by default)?” 
och ”Förekommer det designval i apparna som försöker lura eller påverka an-
vändarna att ge upp mer av sin integritet än de önskar (så kallade dark patterns), 
och i så fall hur?” användes en innehållsanalys som metod som passar bra då 
syftet berör de luckor som finns i dejtingapparnas hanterande av sina användare 
med hänsyn till integritet. Därefter redogör vi för hur urvalet av de analysobjekt 
(dejtingappar) som undersöktes i studien gick till, följt av etiska hänsynstagan-
den. Slutligen presenteras hur studien uppnådde validitet och reliabilitet.  

4.1 Läsbarhetstest 
För att besvara frågeställningen ”Vilka möjligheter till informerat och aktivt 
samtycke erbjuder apparna sina användare?” användes verktyget LIX som är ett 
verktyg som finns att tillgå för allmänheten online via deras webbplats. I många 
fall förser företag sina användare med information gällande insamling och han-
tering av personuppgifter i form av en integritetspolicy – vilket gör att dessa 
policyer måste vara begripliga för användaren i fråga för att hen ska kunna förstå 
vad exakt det är hen samtycker till. Då tidigare forskning – som berördes mer 
ingående under sektion 2.2.2 – visar att integritetspolicyer ofta innehåller en all-
deles för stor mängd text samt ett för svårt språk för många individer att förstå, 
användes verktyget för att genomföra ett läsbarhetstest av respektive apps in-
tegritetspolicy.   

På LIX webbplats erbjuds möjligheten att direkt klistra in den text som ska tolkas 
– och genom endast ett klick analyseras texten av tjänstens algoritmer och resul-
tatet ger användaren en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX 
presenterar då ett läsbarhetsindex i form av en siffra som graderar hur lätt eller 
svår texten är att läsa (baserat på textens medeltal ord per mening samt mängden 
långa ord med fler än 6 bokstäver). Läsbarhetsindexet visas med en siffra där 
skalan < 30 (mycket lättläst) till > 60 (mycket svår). Resultatet visar även textens 
antal ord, antal meningar och antal ord med fler än 6 bokstäver. Lagerholm 
(2008, s. 218) belyser att det i flera undersökningar visat sig att ordens längd har 
en betydelse för uppfattningen av texter och långa ord kan bidra till att en text 
upplevs som mer svårläst.  

LIX utformades av Carl-Hugo Björnsson och i Sverige är LIX det mest använda 
verktyget för att gradera en text (LIX räknare, u.å). LIX belyser att tolkningen 
av texten inte är någon exakt vetenskap utan endast ett verktyg som ger en indi-
kation på vilken nivå texten ligger på. Även Lagerholm (2008, s. 218) lyfter att 
detta sätt att mäta läsbarhet på bara är ett symtom på en svårighet och inte en 
faktisk orsak, då LIX inte tar hänsyn till textens stil och om den exempelvis är 
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slarvigt skriven. Den kunskap och resultat som LIX ger kan däremot ge använ-
daren en aning om en texts läsbarhetsnivå. 

4.1.1 Insamling av data (integritetspolicyer) 
Det första steget i datainsamlingen var att analysera integritetspolicyerna utifrån 
dess läsbarhet. Vi började då med att ladda hem de utvalda applikationerna till 
våra mobiltelefoner och därefter påbörjade vi kontoregistrering i respektive app 
och detta skedde den 3 maj 2019. I samband med kontoregistrering fick vi till-
gång till varje apps integritetspolicy och kopierade då hela policyns text direkt i 
den mobiltelefon som laddat ner appen. Därefter skickades texten från den mobil 
där integritetspolicyn kopierats i till den gemensamma mail som skapades endast 
för studien (samma mail som användes vid kontoregistrering). Från mailen ko-
pierades texten igen för att sedan klistras in i LIX-verktyget för analys.  

4.1.2 Bearbetning och analys av data (LIX läsbarhetsverktyg) 
Utifrån resultatet som verktyget visade valde vi att plocka ut det resultat som 
visade textens ordmängd (antal ord), antal meningar, antal ord med fler än 6 
tecken samt det läsbarhetsindexet som LIX graderade texten till.  

De resultat och värden som LIX visade fördes in i ett separat observationsproto-
koll (se bilaga A). Detta gjordes för att ha samtliga texters värde samlade på ett 
lättillgängligt sätt samt för att vi skulle få en tydlig överblick över de likheter 
och skillnader resultaten visade.    

4.2 Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en metod som kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ 
och kan appliceras på vilken ”text” som helst, där text kan motsvara både skrift 
och bilder (Denscombe, 2018, s. 402). I denna studie motsvarade text istället 
apparna då syftet gick ut på att undersöka dem. Denscombe (2018, s. 403) näm-
ner att en innehållsanalys ger forskaren en möjlighet att upptäcka mer gömda 
delar och budskap som en text kan kommunicera, oavsett författarens (i detta fall 
företagen bakom apparna) medvetna avsikt från början.  

En kvalitativ innehållsanalys används enligt Hseieh och Shannon (2005) för att 
ge förståelse och kunskap för det fenomen som undersöks, vilket de två fråge-
ställningarna som berör hur apparna svarar mot inbyggd integritet och dataskydd 
som standard samt förekomsten av dark patterns i apparna handlar om. Den kva-
litativa innehållsanalysen beskrivs som en metod för den subjektiva tolkningen 
av ett innehåll (i denna studie motsvarande apparna), som görs genom en syste-
matisk gruppering av att koda och identifiera teman (Hseieh & Shannon, 2005). 
De beskriver även att denna metod används för att kunna tolka innebörden av 
textdatas innehåll och på så sätt knyta an till det naturalistiska synsättet.  

Denna metod kan även delas in i tre olika typer som är konventionell, summativ 
eller riktad innehållsanalys där samtliga används för att tolka betydelsen av ett 
innehåll. Däremot betonar Hseieh och Shannon (2005) att bland annat kodernas 
ursprung och kodningssystemen skiljer dem åt. En riktad kvalitativ innehållsa-
nalys beskrivs ha ett mer tydligt fokus än till exempel den konventionella, då 
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den riktade baseras mer på tidigare forskning för att kunna hitta ett specifikt fo-
kus. Hseieh och Shannon (2005) förklarar då att den tidigare forskningen hjälper 
forskaren att utforma relevanta nyckelord och mätvariabler för att genomföra 
den riktade innehållsanalysen. Denna typ av innehållsanalys förespråkas av 
Hseieh och Shannon (2005) då det finns luckor i tidigare forskning om ett spe-
cifikt fenomen, vilket lämpade sig bra i denna studie då det saknades forskning 
kring hur dejtingappar på den svenska marknaden tar hänsyn till användaren med 
ett fokus på integritet.  

4.2.1 Insamling av data (observationsprotokoll) 
För att kunna genomföra innehållsanalysen utformades ett observationsprotokoll 
för respektive IA-område som studien fokuserade på (se mer kapitel 3), där ob-
servationsprotokollen fick agera som datainsamlingsinstrument. Observations-
protokollen innehöll mätvariabler bestående av exakt vad det var vi skulle un-
dersöka i vardera app. Detta styrks av Denscombe (2018, s. 299) då han betonar 
vikten av att utforma ett observationsprotokoll med specifika punkter av det som 
ska observeras, med tanke på att forskarnas förförståelse och individuella kom-
petens annars kan påverka resultatet. 

Varje IA-område fick ett eget observationsprotokoll – vilket resulterade i fyra 
olika protokoll (se bilaga A – D). De mätvariabler som vi utformade utifrån varje 
IA-område innehöll det vi ansåg var viktigast och mest intressant att titta på uti-
från tidigare forskning om användarens kontroll kring integritet samt dark patt-
terns.  

För att göra en så omfattande och autentisk observation som möjligt av apparna 
valde vi att ha med tre tidpunkter som är representativa och viktiga vid normal 
användning av appar och då integritetsfrågor aktualiseras. Alla mätvariabler un-
dersöktes vid varje tidpunkt.   
 

1. Vid kontoregistrering och uppstart av användning.   
2. Under normal användning av appen. Exempelvis om användare önskar 
att justera sina inställningar även efter kontoregistrering.   
3. Vid avslut av konto och uppsägande av tjänst.  

 
Följande är en beskrivning av vad varje IA-områdes mätvariabler innebar. 

Hittbarhet 
Hittbarhet innehöll mätvariabler som berörde integritetspolicyens existens (om 
den ens fanns), hur företagen informerar sina användare om den, placeringen av 
den samt navigeringen till den. Här observerade vi även möjligheten till inställ-
ningar gällande personuppgifter, informationen om dem samt placeringen av 
dessa. Det sista vi observerade var möjligheten till avslut av tjänst, informat-
ionen kring denna funktion samt placeringen av den. 

Användbarhet 
Användbarhet innehöll mätvariabler som berörde inbyggd integritet och data-
skydd som standard. Vi utgick ifrån Datainspektionens (2012) rekommendat-
ioner samt tidigare forskning kring dessa två tillvägagångssätt för att observera 
om dessa riktlinjer gick att urskilja och isåfall var någonstans samt hur. Här hade 
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vi även en mätvariabel för antal steg (klick) som krävdes för att läsa integritets-
policyn, ändra inställningar samt avsluta tjänsten.  

UX  
UX innehöll mätvariabler som föll innanför ramarna av inramning (exempelvis 
vilseledande inslag i designen som kan påverka användaren i en specifik riktning 
eller skapa en oönskad känslomässig reaktion för att påverka en handling). Dessa 
mätvariabler hade ett fokus på text (positiva förtecken/hotande framställningar), 
bild (positivt-negativt färgat bildspråk, ikoner, etc) samt färg och form (stora – 
små knappar för val; lockande, synliga färger – tråkiga, osynliga färger; små – 
stora typsnitt; etc) samt var och hur dessa isåfall yttrade sig. Vi hade även en mer 
fri variant av mätvariabel för eventuella upptäckter som vi själva ansåg kunde 
kopplas till inramning.    

4.2.2 Tillvägagångssätt  
Tillvägagångssättet för insamlingen av data via observationsprotokollen startade 
i samband med tidpunkt ”1. Vid kontoregistrering och uppstart av användning” 
i vardera app den 3 och 4 maj 2019. Kontoregistreringarna delades upp mellan 
oss båda för att effektivisera tiden. I fyra av fem appar kunde kontoregistreringen 
göras med e-postadressen som skapades för studiens syfte. I en av apparna kräv-
des det däremot en legitimering med mobilt BankID för att kunna registrera sig, 
vilket inte var något vi hade räknat med från början. Det var viktigt att inte ge-
nomföra registreringen via Facebook (som var möjligt i flera av apparna) för att 
registreringen verkligen skulle starta från grunden och för att säkerställa att in-
tegritetspolicy och de villkor som gällde endast berörde den aktuella appen och 
för att utesluta eventuella villkor som skulle medkomma med en registrering via 
Facebook.  

Med utgångspunkt i observationsprotokollen undersökte vi samtliga appar uti-
från de tre tidpunkter som tidigare beskrevs. För varje steg sparades det 
skärmdumpar av appen i mobilskärmen för att dokumentera det empiriska un-
derlaget och för kunna förtydliga resultatet av studien, men även för att hjälpa 
läsaren av resultatet att lättare förstå våra upptäckter. Alla anteckningar som för-
des i observationsprotokollen skedde på en dator för att kunna anteckna så 
mycket som möjligt på ett tidseffektivt sätt.  

För tidpunkt ”2. Under normal användning av appen” skedde datainsamlingen 
för samtliga appar den 6 maj 2019 och för tidpunkt ”3. Vid avslut av konto och 
uppsägande av tjänst” skedde datainsamlingen för samtliga appar den 7 och 8 
maj 2019.  

4.2.3 Bearbetning och analys av data (riktad kvalitativ inne-
hållsanalys) 

För att bearbeta och analysera kvalitativa data användes en riktad kvalitativ in-
nehållsanalys (se sektion 4.2). Bearbetningen började med att printa ut observat-
ionsprotokollen för att läsa igenom insamlade data i form av anteckningar och 
därigenom kunna få en överblick av materialet. Observationsprotokollen hade 
redan förbestämda kategorier som motsvarade olika teman (se kapitel 3) vilket 
gjorde att vi inte behövde identifiera dessa teman själva. Detta gjorde att vi sedan 
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kunde tematisera den data som samlades in utifrån de olika teman som det teo-
retiska ramverket bestod av. 

Den insamlade datan utifrån exempelvis mätvariabeln ”antal steg för att avsluta 
konto” sammanställdes kvantitativt enligt ett medianvärde och innebär det mit-
tersta värdet av samtliga värden. Denscombe (2018, s. 354) beskriver medianen 
som en fördel då det gäller mindre datauppsättningar, vilket lämpade sig bra i 
denna studie som endast inkluderade fem appar. En annan fördel med att an-
vända sig av median som centralmått är att den inte berörs av de avvikande vär-
dena (extrema värdena).  

4.3 Urval av dejtingappar 
Som tidigare nämnt valdes ett urval av fem dejtingappar av den anledningen att 
studien var tidsbegränsad och vi ansåg därmed att fem appar var ett tillräckligt 
antal att hinna undersöka ordentligt och samla in data ifrån. De fem apparna i 
studien valdes ut utifrån vissa urvalskriterier. De urvalskriterier som gällde i val 
av apparna var att de skulle: 

• Ha en svensk integritetspolicy 

• Vara gratis 

• Rikta sig till svensk marknad 

• Ha högt betyg 

• Vara ett antal av fem 

De fyra apparna Mötesplatsen, Elitsinglar, Match.com och 50plusmatch valdes 
ut utifrån en artikel där Thors (2019) listar de mest använda dejtingapparna just 
nu utifrån dess användarsiffror. Den enda appen som dock saknade användar-
siffror var 50plusmatch men som däremot uppfyllde resterande kriterier. Den 
sista appen som uppfyllde urvalskriterierna var GoodOnes som hittades i topp-
listan i AppStore inom kategorin ”Livsstil”. 

4.4 Etiska hänsynstaganden 
En mailadress med ett påhittat namn skapades endast för studien och användes 
vid varje kontoregistrering. Vi ersatte våra riktiga namn med ett fiktivt namn för 
att undvika eventuella kopplingar till oss som privatpersoner och vi valde även 
att inte använda bilder på oss själva eller någon annan, vilket var viktigt för att 
studien skulle anses forskningsetisk. Genom att inte vara aktiva användare i ap-
parna och interagera med andra upprätthölls även en forskningetik då det vore 
oetiskt att agera på ett sätt som kan få andra användare till att bli intresserade av 
de profiler vi skapat. Att inte använda bilder bidrog även till att risken för att 
andra användare skulle bli intresserade minskade. 

En etik upprätthölls även under arbetet då vi som forskare kommer att arbeta 
under en “vetenskaplig integritet” som innebär professionalitet och ärlighet un-
der hela forskningsprocessen (Denscombe, 2018, s. 443).  
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4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett begrepp som handlar om hur forskaren använder sin förförståelse 
igenom hela studien (Patel & Davidson, 2011, s. 103). Att forskaren är inblandad 
i insamlandet och analysen av data är något som enligt Denscombe (2019, s. 25) 
ska styrka den kvalitativa forskningen, vilket var något vi använde oss av då vi 
som forskare representerade det viktigaste mätinstrumentet då det var utifrån oss 
själva - och den kunskap vi tidigare tagit till oss i form av vår webbredaktörsut-
bildning, tidigare forskning kring integritetsskyddande regler samt dark patterns 
- som analysen gjordes. 

Det sparades även skärmdumpar av LIX-analyserna för respektive policy samt 
de upptäckter som gjordes i apparna för att upprätthålla en interbedömarreliabi-
litet och för att eventuellt kunna gå tillbaka och dokumentera eller kontrollera 
resultaten igen. Patel och Davidson (2011, s. 101) beskriver det som en fördel 
att på detta sätt kunna gå tillbaka och göra upptäckter i efterhand om det skulle 
behövas.  
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5 Resultat och analys 

Här presenteras resultatet och tillhörande analys utifrån de fyra aspekterna för-
ståelse, hittbarhet, användbarhet och UX. Detta redogörs för i en tematiserad text 
utifrån studiens frågeställningar. 

5.1 Möjligheten till ett informerat och aktivt sam-
tycke 

För att besvara frågeställningen ”Vilka möjligheter till informerat och aktivt 
samtycke erbjuder apparna sina användare?” undersöktes apparna utifrån ett in-
tellektuellt- och ett strukturellt tillgänglighetsperspektiv. Utifrån det intellektu-
ella tillgänglighetsperspektivet undersöktes apparnas integritetspolicyer och hur 
läsbara de är med fokus på antal ord, antal långa ord samt antal meningar. Tex-
ternas läsbarhetsvärde kan sedan kopplas samman med IA-området förståelse i 
det teoretiska ramverket (se kapitel 3). Detta med tanke på att användarens för-
ståelse av information samt behov ska kunna mötas av systemen, vilket är något 
som en text med komplext språk kan påverka. 

5.1.1 Intellektuell tillgänglighet 
Då det gäller antal ord i texterna hade policyn med lägst antal 1299 och den med 
högst antal 4060. Antal ord i resterande policyer var 2930, 3199 och 3765. Detta 
visar att majoriteten av policyerna hade en större mängd text än resultatet i båda 
studierna av Steinfeld (2016) och Sunyaev et al. (2015) där standardlängden av 
de policyer de analyserade var cirka 2000 ord. Stenfield (2016) lyfter i sin studie 
att den mängden text i många fall är för mycket för en användare att orka ta sig 
an att förstå, vilket verkligen problematiserar den mängd ord som Match.coms 
integritetspolicy innehöll (4060 ord). Även Proctor, Ali och Vu (2008) belyser 
att integritetspolicyer ofta är alldeles för långa, och då genomfördes studien för 
elva år sedan. Det gör vårt fynd på 4060 ord ännu mer intressant då det går att 
konstatera att vissa företag är stagnerade när det kommer till att utveckla och 
förbättra sina integritetspolicyer. Återigen måste information kunna utvecklas 
och förbättras för att kunna möta användarens behov (Rosenfeld et al., 2015, s. 
53). I detta sammanhang kopplas detta till användarens förståelse av informat-
ionen rent språkmässigt, vilket är något som visat sig påverkas av själva text-
mängden då det har en betydelse för hur användare tar till sig information.  
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Figur 3. Antal ord i respektive dejtingapps integritetspolicy (LIX-test). 

Antal meningar som policyerna innehöll var 92 som lägst och 308 som högst (se 
figur 4). Däremellan innehöll resterande policyer 161, 171, och 196 antal me-
ningar. Att 50PlusMatch var den app som hade minst antal meningar i sin policy 
är inte så förvånande eftersom att det var samma policy som innehöll minst antal 
ord. Den policyn som innehöll flest antal ord hamnade på ett resultat som visade 
196 antal meningar. Det är alltså bara en skillnad på hundra meningar mellan 
policyn som innehöll 1299 ord och den som innehöll 4060 ord. Utifrån denna 
jämförelse kan det diskuteras om läsbarheten av Match.coms avsevärt långa po-
licy även försvåras av det faktum att den innehåller väldigt långa meningar. Sun-
din (2007, s. 128) styrker att det är viktigt att en text innehåller korta meningar 
för att den ska upplevas som enkel att läsa.  

 

Figur 4. Antal meningar i respektive dejtingapps integritetspolicy (LIX-test).  

Den policyn med lägst antal långa ord (fler än 6 tecken) innehöll 414 och den 
med högst antal långa ord hamnade på ett antal av 1386 (se figur 5). Resterande 
policyer innehöll ett antal av 928, 1001 och 1263. 
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Elitsinglars policy som innehöll 3765 antal ord visade sig också innehålla 1386 
antal ord med fler än 6 tecken vilket som tidigare nämnts var det högsta antalet 
av alla policyerna. Enligt Sundin (2007, s. 132) visar många undersökningar att 
texter som innehåller korta ord upplevs som mer lättlästa. Även Lagerholm 
(2008, s. 218) belyser att ordens längd har en betydelse för att en text upplevs 
som mer svårläst. Elitsinglars policy hade alltså högst antal långa ord men däre-
mot flest antal meningar – vilket kan göra att deras text ändå blir behaglig att 
läsa av den anledningen att de långa orden inte förekommer i långa meningar. 
En text som är uppdelad blir mer behaglig att läsa och Sundin (2007, s. 61) be-
lyser även detta och skriver att pauser är viktiga för att läsaren ska förstå hur ord 
hänger ihop.   

 

Figur 5. Antal långa ord i respektive dejtingapps integritetspolicy (LIX-test). 

Integritetspolicyernas textinnehåll som analyserades utifrån LIX visade sig ha 
läsbarhetsindex på mellan 46 – 52 där 40 - 50 tolkas som medelsvår och 50 - 60 
tolkas som en svår text. Texten med lägst värde fick ett värde av 46, en text fick 
ett värde av 49, två texter fick ett värde av 50 och den svåraste texten hamnade 
på ett värde av 52. Tre av fem appars integritetspolicyer klassades som svåra 
texter enligt LIX men även de som hamnade under gränsen för svår text, i kate-
gorin medelsvår text, hade alltså höga värden och placerar sig nära gränsen för 
svår text.    

Policyerna skiljde sig markant åt i både ordmängd, antal långa meningar samt 
antalet långa ord. Resultatet av läsbarhetsvärdet var däremot något som var ge-
nomgående likt mellan policyerna, eftersom samtliga visade sig hamna på ett 
medelsvårt eller svårt värde. Läsbarhetsvärdet är baserat på medeltalet ord per 
mening och andelen långa ord i texten, uttryckt i procent. Värdet tar inte hänsyn 
till textens ordmängd eller textens innehåll eller betydelse. Lagerholm (2008, s. 
218) styrker detta och beskriver hur läsbarhetsvärdet endast ger ett symptom på 
en svår text och säger egentligen inte så mycket om hur läsbar den är. Vi anser 
därför att det är mer intressant att jämföra ovanstående resultat som visar policy-
ernas ordmängd (antal ord) med tanke på att tidigare forskning kring integritets-
policyer lyfter just problematiken som blir till följd av den stora ordmängd de 
ofta innehåller. 
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Figur 6. Totalt läsbarhetsvärde av respektive dejtingapps integritetspolicy 
(LIX-test).  

5.1.2 Strukturell tillgänglighet 
Utifrån det strukturella tillgänglighetsperspektivet undersöktes existens och pla-
cering av viktig information – i form av integritetspolicyer, sekretessinställ-
ningar och avslut av tjänst – som är av betydelse för användarens integritet. 

Hur företag väljer att presentera integritetspolicyer för sina användare spelar en 
stor roll. Ett resultat var att samtliga appar tillhandahöll en länk till sin integri-
tetspolicy i samband med uppstart av konto. Detta var en positiv och utmärkande 
upptäckt för dejtingapparna då Stenfield (2016) lyfter att endast 30 % av de fö-
retag som analyserades i hans studie (de största företagen inom sociala medier) 
valde att nämna sin integritetspolicy i samband med kontoregistrering. Under 
normal användning var det endast fyra av fem appar (alla förutom 50PlusMatch) 
som tillhandahöll en länk till integritetspolicyn.   

För att kunna avsluta en tjänst hade två av apparna (Mötesplatsen och Elitsinglar) 
en lång avslutningsprocess där användaren behövde genomgå en hel del val med 
olika anledningar för att processen skulle kunna slutföras (se figur 7-9). 
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Figur 7. Avregistrering i Mötesplatsens app (Mötesplatsen, 2019). 

 



 
 

30 

 

   
Figur 8-9. Avregistrering i Elitsinglar (Elitsinglar, 2019). 

 
I Mötesplatsen då användaren valt en av anledningarna “Jag har träffat en part-
ner” eller “Jag har inte funnit någon intressant partner”, dyker det upp ytterligare 
ett flertal anledningar som användaren måste välja emellan. Detta följs av ytter-
ligare två obligatoriska steg som innehåller hur sannolikt det är att användaren 
skulle rekommendera appen till någon annan och hur nöjd hen är med appen som 
helhet. Elitsinglar har en liknande process där användaren måste välja en anled-
ning för att kunna avsluta kontot. GoodOnes krävde däremot ingen anledning av 
användaren utan hen behövde klicka på “Radera konto” och sedan bekräfta valet. 
Att försvåra processen för användaren att avsluta sitt konto betyder också att det 
blir svårare för användaren att återfå kontrollen över sina uppgifter.   
 
Ett resultat var den otroligt svåra process som krävdes i samband med avslut av 
konto hos Match.com. Det framgick i deras policy att det skulle gå att avsluta 
kontot direkt i tjänsten, vilket sedan visade sig vara felaktigt. För att avsluta kon-
tot hänvisade Match.com till sin webbplats där en ännu krångligare process re-
sulterade i att vi inte lyckades avsluta kontot överhuvudtaget. Genom att försvåra 
- och i detta fall inte ens möjliggöra - en avslutningsprocess skapas en obalans i 
makt mellan användare och företag eftersom företaget då fortsätter att lagra per-
sonuppgifter, och fråntar sina användare kontrollen över att få sina uppgifter ra-
derade genom att lämna tjänsten. Det lyckosamma i denna situation var att appen 
inte krävde mycket information av användaren från början, förutom det grund-
läggande som till exempel kön och sexuell läggning. Men det går ändå att kon-
statera att detta inte går i linje med ett integritetsvänligt arbetssätt. 
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5.2 Apparnas svar mot lagens krav 
För att besvara frågeställningen “Hur svarar apparna mot lagens krav på inbyggd 
integritet (privacy by design) och integritet som standard (privacy by default)?” 
undersökte vi huruvida företagen förhöll sig till dessa tillvägagångssätt i sina 
appar.  

5.2.1  Inbyggd integritet 
I Elitsinglars (2019) integritetspolicy skrev de att “Information som etnicitet och 
religion anses vara känsliga personuppgifter som omfattas av ett utökat rätts-
skydd vilket vi ombesörjer med hjälp av förstärkt teknisk säkerhetshantering.”, 
vilket gör att de rent lagligt skrev ut hur dessa uppgifter skulle behandlas (Data-
inspektionen, 2012). Däremot kan detta ur användarens perspektiv ifrågasättas 
då det bör vara användarens eget val om hen vill dela med sig av känsliga upp-
gifter i processen med att hitta en potentiell partner, och inte något som företaget 
ska bestämma åt användaren. Detta var uppgifter som efterfrågades i samband 
med kontoregistrering. 

Ett resultat visade även att det i Mötesplatsens integritetspolicy framgick föl-
jande: 

“Efter att ditt konto har raderats, raderar vi eller anonymiserar ge-
nerellt dina personuppgifter från våra system. Det finns dock ett 
undantag; För att förhindra bedrägeri eller missbruk av Tjänsten så 
sparar vi vissa uppgifter i 12 månader så att vi kan utreda och för-
hindra upprepade överträdelser eller brott”. (Mötesplatsen, 2019).  

Detta visar hur Mötesplatsen redogör i sin integritetspolicy för hur de behandlar 
de uppgifter som samlas in från användaren då hen vill avsluta sitt konto, som 
de enligt lag bör (Datainspektionen, u.å). Det är däremot tvetydigt huruvida upp-
gifterna endast kommer att anonymiseras eller tas bort permanent och även vilka 
slags uppgifter det gäller – vilket indikerar otydlig information kring hantering 
av användarens personuppgifter. 

5.2.2 Dataskydd som standard 
För att en användare ska hanteras på ett integritetssäkert sätt vid installation av 
nya appar finns det ett automatiskt arbetssätt som Datainspektionen (u.å) rekom-
menderar att företagen bakom följer. Detta kallas för dataskydd som standard 
och handlar om att de förvalda grundinställningarna ska vara satta så att insam-
landet av onödig information minskas.   
 
Resultatet visade här att två av fem appar (Mötesplatsen och Goodones) redan 
hade påslagna val i sekretessinställningarna vid registreringen vad gäller använ-
darens data och dessa var ”Dela kraschdata”, ”Mäta och analysera” och ”För-
bättra upplevelse”. Trots att användaren gavs en möjlighet att överblicka hur hen 
delade med sig av sina data var det fortfarande otydligt hur och vad för data som 
delades genom dessa tre val. Att dessa dessutom var påslagna som en standard 
kan ifrågasättas enligt dataskydd som standard (Datainspektionen, u.å) då detta 
inte går i linje med att insamlandet av onödig information ska minskas. Möjlig-
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heten att anpassa dessa sekretessinställningar fanns endast efter slutförd registre-
ring i Mötesplatsen (se figur 10) men både under registrering och normal an-
vändning i Goodones (se figur 22). Vid kontoregistrering i Goodones krävdes 
det sju steg in i processen för att nå inställningarna. Även om möjligheten till att 
justera inställningarna ges till användaren redan vid uppstart av konto så är sju 
steg ändå en bit in i registreringsprocessen. Detta går i linje med dark patterns 
då Forbrukerrådet (2018) lyfter att företag ofta placerar funktionen för att skräd-
darsy inställningar ett flertal steg in i navigationen för att försvåra för användaren 
som önskar att göra det. 
 

 
Figur 10. Mötesplatsens inställningar (Mötesplatsen, 2019). 

 
För att komma fram till och anpassa dessa inställningar under normal använd-
ning i de två apparna krävdes det två steg (Goodones) respektive tre steg (Mö-
tesplatsen). Att denna möjlighet att anpassa sina inställningar endast gavs i två 
av fem appar överensstämmer med systemet notice and consent (Belli, et al. 
2017), eftersom användaren i de resterande apparna endast får ge sitt samtycke 
till den informationen som berörs i integritetspolicyn i samband med kontoregi-
strering, men sedan ingen möjlighet att kontrollera insamlingen under normal 
användning av appen. 
 
Något som går att konstatera är att Match.com inte försökte upprätthålla en kon-
sekvent navigation till sin integritetspolicy. Detta resultat överensstämmer inte 
med de rekommendationer som Sharp et al. (2015) belyser i samband med krav 
på ett konsekvent gränssnitt som underlättar för användaren. Under normal an-
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vändning i appen behövde användaren gissa sig fram för att kunna hitta integri-
tetspolicyn, vilket dessutom visade sig vara en lång process som krävde fem steg 
(se figur 11-15). 

   
Figur 11. Steg 1.   Figur 12. Steg 2. 

 
 

  
Figur 13. Steg 3.                                                   Figur 14. Steg 4. 
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Figur 15. Steg 5. Samtliga bilder hämtade från Match.com (Match.com, 2019). 

5.3 Designval som lurar användaren 
För att besvara frågeställningen ”Förekommer det designval i apparna som för-
söker lura eller påverka användarna att ge upp mer av sin integritet än de önskar 
(så kallade dark patterns), och i så fall hur?” undersöktes förekomsten av icke-
neutrala valmöjligheter och information (positiva eller negativa/hotande fram-
ställningar), bilder (positivt – negativt färgat bildspråk, ikoner, etc), färg och 
form (stora – små knappar för val; lockande, synliga färger – tråkiga och osyn-
liga färger; små – stora typsnitt) samt eventuella upptäckter som vi ansåg föll 
innanför ramarna av detta tema. Hur många steg som krävdes av användaren för 
att komma fram till apparnas integritetspolicy samt för avslut av tjänst under-
söktes också. 

5.3.1 Icke-neutrala valmöjligheter och information 
Ett resultat visade att två av fem appar (GoodOnes och Match.com) använde sig 
av ett överdrivet språk som går i linje med begreppet inramning. Match.com in-
leder sin integritetspolicy med att på fyra ställen beskriva för sina användare hur 
högt de prioriterar användarnas integritet. På grund av detta urskiljde sig deras 
policy från de andra vi läste igenom då det går att konstatera att språket är tydligt 
överdrivet i inledningen (se röd understrykning i figur 19). Detta då resultaten 
från studien visade att Match.com var de som fallerade på flest punkter gällande 
hanteringen av sina användares integritet (dessa presenteras längre fram i detta 
kapitel), vilket gör att den väldigt positiva inledningen i integritetspolicyn där-
med kan ifrågasättas. 
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Figur 19. Match.coms integritetspolicy (Match.com, 2019). 

Ett till resultat från Match.coms integritetspolicy visade även att det gick att ur-
skilja en motsägelsefull del av inledningen (se gul understrykning i figur 2). 
Match.com beskrev hur de är medvetna om att otillräcklig information och ett 
alltför komplicerat språk är ett förekommande problem i integritetspolicyer. 
Trots deras påstående visade resultatet från LIX att deras policy innehöll flest 
antal ord (över 4000) samt det högsta läsbarhetsindexet (52). Enligt Steinfields 
(2016) studie vill användare gärna bli medvetna om vad det är för data som lag-
ras om dem, men de ser integritetspolicyer som en alldeles för stor uppgift att ta 
sig an att försöka förstå. Då bör det nämnas att hans studie berörde integritets-
policyer med cirka 2000 ord.   
 
Vi kunde urskilja ytterligare en del i samma integritetspolicy som innehöll en 
motsägelse. Match.com skrev ut följande “Du kan ta bort ditt konto genom att 
använda funktionen för det direkt i tjänsten”. Detta var inkorrekt eftersom det 
inte fanns någon möjlighet för användaren att avsluta sitt konto direkt i appen, 
utan det var tvunget att ske via företagets webbplats.    
 
En av fem appar använde sig av ett otydligt språk. Ett exempel på detta kunde vi 
hitta i Mötesplatsen där de beskrev för sina användare att “de samlar in data 
anonymt för att förbättra upplevelsen”, utan att förklara på vilket sätt upplevel-
sen faktiskt skulle förbättras. Den här meningen förekom under normal använd-
ning av appen (se figur 10).  
 
Bösch et al. (2016) lyfter att det finns tydliga språkinslag i Facebooks gränssnitt 
som spelar på användarens sårbarhet och vilja att känna en tillhörighet, och detta 
förekommer specifikt i samband med att användaren väljer att avsluta sitt konto. 
Vi kunde hitta liknande resultat i tre av fem appar (Mötesplatsen, GoodOnes och 
Elitsinglar). Följande kommentarer kom upp i samband med kontoavslut:  
 
“Om du raderar din Elitsinglar-profil kommer alla medlemmar du haft kontakt 
med att försvinna från din kontaktlista och samtliga dina tidigare meddelanden 
tas bort, även från mottagarens inkorg. Du kan inte återställa en raderad profil” 
(Elitsinglar, 2019).   
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“Vill du radera ditt konto fullständigt? Alla dina uppgifter, meddelanden samt 
innestående vip-dagar kommer att raderas från Mötesplatsen (utan möjlighet till 
återbetalning)” (Mötesplatsen, 2019).   
 
“Om du raderar ditt konto så förlorar du all data som din profil, matcher, med-
delanden och bilder. Av säkerhetsskäl så kan du inte skapa ett nytt konto på två 
veckor.” (GoodOnes, 2019).   
 
Dessa ovanstående citat kan dock tolkas på ett positivt sätt eftersom användaren 
blir informerad om vad som sker med hens data och meddelanden efter ett kon-
toavslut. Men vi anser dock att de inslagen som berör att just matchningar och 
personer som användaren har haft kontakt med kommer att försvinna - kan skapa 
en tveksamhet hos användaren då det till exempel kan få hen att känna som att 
hen lämnar ett sammanhang och en känsla av tillhörighet bakom sig genom att 
lämna appen. Specifika ordval som företagen använder sig av kan även röra upp 
känslor, som exempelvis ”förlora” då det kan inge en känsla till användaren som 
att hen kommer att gå miste om något värdefullt genom att avsluta sitt konto. 
 
En integritetspolicy som innehöll en något hotande klang var Elitsinglar som 
skrev ut: “Om du inte kan samtycka till någon av bestämmelserna i denna in-
tegritetspolicy, ska du inte använda våra tjänster” (Elitsinglar, 2019), vilket sät-
ter användaren i en ”allt eller inget-situation”.  

5.3.2 Färg och form 
Ett resultat visade att två av fem appar (Mötesplatsen och Elitsinglar) använde 
sig av design och utformning för att gömma eller få element att bli mindre up-
penbara i samband med justering av datainställning eller radering av konto. Ett 
tydligt exempel på detta hittade vi i Mötesplatsen vid justering av känslig in-
formation (under normal användning av appen). Länken ”Om mig” som ledde 
vidare till inställningarna gällande personuppgifter var utformad som en simpel 
svart text (se figur 20) och ingav känslan av att texten inte var klickbar trots att 
den faktiskt var det. De resterande länkarna under samma sida var utformade i 
en tydlig blå nyans som ofta förknippas starkt med just länkar. 
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Figur 20. Mötesplatsens inställningar gällande datasäkerhet (Mötesplatsen, 

2019).  
 
Ett annat exempel på missvisande och otydlig utformning hittade vi i Elitsinglar 
i samband med att kontoavslut (se figur 21). Länken till kontoavslut var påtagligt 
liten och smälte samman med resterande text på sidan.  
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Figur 21. Radera profil i Elitsinglar (Elitsinglar, 2019).  

 
Ett av resultaten visade att tre av fem appar (GoodOnes, 50plusmatch och Elit-
singlar) använde sig av tydliga färginslag för att förstärka vissa element i sam-
band med länk till integritetspolicyn och inställning av integritet. Forbrukerrådet 
(2018, s. 20) styrker att företag ofta använder sig av särskild utformning för att 
leda sin användare åt ett specifikt håll. Detta kan exempelvis visa sig genom att 
färgval av knappen som gör att användaren accepterar förinställda inställningar 
är väldigt färgglad och att knappen som gör att användaren kan justera sina in-
ställningar är i en tråkig och intetsägande färg.   
 
I samband med kontoregistrering i GoodOnes hittade vi ett tydligt exempel där 
knappen för att acceptera och gå vidare var i en stark grönblå färg och knappen 
för att anpassa inställningarna var i en vit färg (se figur 22). Valde användaren 
att trycka på den grönblå knappen accepterade hen automatiskt företagets stan-
dardinställningar för data och integritet.  
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Figur 22. Anpassning av inställningar i Goodones (Goodones, 2019).  

 
Utformningen av länken till integritetspolicyn visade sig även förekomma i en 
dov färg som gjorde att den smälte in med resterande utformning. Ett exempel 
på detta förekom i Elitsinglar där länken till integritetspolicyn (i samband med 
kontoregistrering) var utformad i en i grå färg mot den också gråa bakgrunden 
(se figur 23). Länken var heller inte understruken vilket gjorde att den smälte 
samman med resterande bakgrund och design ännu mer.   
 



 
 

40 

 

  
Figur 23. Länk till integritetspolicyn i Elitsinglar (Elitsinglar, 2019).  

 
Ett resultat som dock avvek från att vilseleda eller gömma element med hjälp av 
utformning var länken till integritetspolicyn i 50plusmatch (se figur 24). I sam-
band med kontoregistrering fick integritetspolicyn en helt egen sida i navigat-
ionen och länken till policyn var understruken, fetmarkerad och i en stark blå 
färg.   
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Figur 24. Länk till integritetspolicyn i 50plusmatch (50plusmatch, 2019).  

 
En av apparnas (Elitsinglar) integritetspolicy var utformad på ett sätt som vi an-
såg försvårade läsbarheten av den. Valet av typsnitt (som var en sans-serif), teck-
enstorlek i kombination med radavståndet bidrar till att texten upplevs som svår-
läst (se figur 25). Lagerholm (2008, s. 219) styrker att typsnittet har en betydelse 
för en texts läsbarhet. Detta kan göra att användaren ger upp att ens försöka läsa 
igenom integritetspolicyn endast efter en första anblick av den.  
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Figur 25. Elitsinglars integritetspolicy (Elitsinglar, 2019).  

 
En av apparna (GoodOnes) valde att använda sig av en röd textfärg vid knappen 
till radering av kontot och en blå färg för att avbryta handlingen (se figur 26). 
Eftersom att röd är en färg som ofta förknippas med exempelvis fara kan detta 
kopplas till att företaget vill påverka användaren till att inte trycka på texten och 
fullfölja sin handling. Vi är dock medvetna om att detta inslag är vanligt före-
kommande för att skydda användaren från att råka trycka på länken av misstag 
och därmed radera sitt konto och för att förhindra detta användes den röda färgen 
för att varna användaren.   
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Figur 26. Kontoavslut i Goodones (Goodones, 2019).  

5.3.3 Antal steg för att komma fram till viktig information 
De antal steg som krävdes innan användaren fick en möjlighet att läsa integri-
tetspolicyn vid registrering av konto varierade mellan antingen fem eller sju steg. 
I tre av fem appar behövde användaren genomgå fem steg innan hen kom fram 
till policyn och de två resterande krävde sju steg. Då detta är viktig information 
som berör användarens integritet kan det ifrågasättas att användaren ibland 
måste genomgå upp till sju steg i navigationen innan informationen först till-
gängliggörs.   
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Figur 16. Antal steg till policyn i respektive app vid start.  

För användaren att komma fram till integritetspolicyn under normal användning 
i apparna hamnade antalet på mellan två och sex steg. Detta gällde i fyra av fem 
appar då 50plusmatch inte ens gav användaren en möjlighet att komma fram till 
integritetspolicyn igen förutom vid kontoregistrering. Detta blir ett problem spe-
ciellt då det enligt Steinfeld (2016) visat sig vara endast 13 % som väljer att läsa 
integritetspolicyerna då de presenteras som länkar (som de gjorde vid kontore-
gistrering). Har då användaren dessutom inte läst igenom appens integritetspo-
licy från början har hen ingen chans att kunna läsa villkoren igen. 

 

Figur 17. Antal steg till policyn i respektive app under normal användning. 
 

Då det däremot gäller avslut av tjänst visade det sig kräva åtta steg i två av fem 
appar (Mötesplatsen och Elitsinglar), vilket var ett resultat som utmärkte sig. Att 
kräva åtta steg av användaren för att avsluta sitt konto kan jämföras med begrep-
pet kackerlackshotell som handlar om att företag kan försvåra processen då en 
användare vill ta sig ur en viss situation. Detta kan till exempel handla om pro-
cesser för att avsluta ett konto eller en prenumeration på en tjänst (se sektion 
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1.2). Resterande resultat var att en av apparna (GoodOnes) krävde fyra steg och 
de två slutliga apparna (Match.com och 50plusmatch) hade helt avsaknad av 
funktionen för att kunna avsluta ett konto i appen. Att som användare inte ens ha 
en möjlighet att kunna avsluta sitt konto kan verkligen sammankopplas till att 
företag bakom dessa appar försöker hålla kvar användare för sin egen vinning. 
 

 

Figur 18. Antal steg för att avsluta konto i respektive app.  
 

5.3.4 Övriga upptäckter 
Då det gäller övriga upptäcker visade ett resultat att en av apparna (Elitsinglar) 
innehöll ett obligatoriskt personlighetstest under registreringsprocessen som be-
handlade bland annat känslig uppgifter som berörde etnicitet och religion. De 
mest neutrala svarsalternativen under dessa steg var “annat” eller “oviktigt”. Et-
nicitet och religion kan vara något som betyder mycket för en användare, men 
som hen ändå kanske inte känner sig bekväm med att dela med sig av till appen. 
Att tvingas till en handling av att behöva ge ett svarsalternativ som kanske inte 
överensstämmer med vad användaren egentligen vill, anser vi är ett onödigt och 
inte särskilt integritetsvänligt inslag.  
 
Ett annat resultat visade även att det i Match.com fanns en automatiskt påslagen 
knapp under inställningar som lydde “Gör dig synlig för alla medlemmar inklu-
sive eventuella partnerssajter”. För att medlemmar ska kunna interagera med 
andra medlemmar krävs det att de är synliga för varandra, vilket är en viktig 
förutsättning i relation till dejtingappars syfte. Däremot skapar den här typen av 
knapp och formulering en form av “allt eller inget-situation” då användaren även 
måste samtycka till att visa sig för “eventuella partnerssajter”, trots att hen inte 
blivit tydligt informerad om vad för slags sajter det är som menas. 
 
Under kontoregistreringen i Match.com kom det vissa frågor som berörde hur 
användaren skulle bedöma sitt eget utseende i form av bland annat kroppstyp (se 
figur 27-28). Det gavs sedan olika alternativ som användaren kunde välja bland 
för att gå vidare. Det fanns dock en chans för användaren att hoppa över detta 
steg genom att klicka på “det behåller jag för mig själv”. Problematiken med 
detta alternativ var dock att det presenterades med en liten teckenstorlek som i 
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princip försvann i kontrast till den stora teckenstorlek som de andra alternativen 
var skrivna i. En annan fråga som förekom under denna registreringsprocess 
handlade om hur användaren skulle ranka sitt eget utseende utifrån ord som “är 
snygg” och “genomsnittlig”. Det var svårt att se ett syfte med dessa steg då det 
inte framgår om det är något som appen tar hänsyn till i själva matchningspro-
cessen eller liknande.   
 
Dessa två upptäckter kan i alla fall utifrån detta gå i linje med inramning då före-
tagen bakom appen försöker påverka användaren till att gradera sin egen kropps-
typ och sitt utseende, det kan även sänka användarupplevelsen (UX) då hen 
kanske inte är helt bekväm i att göra det.   
 

  
Figur 27. Ett steg i Match.coms kontoregistrering (Match.com, 2019). 
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Figur 28. Ett steg i Match.coms kontoregistrering. (Match.com, 2019). 
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6 Slutsatser och diskussion 

Detta kapitel redogör för de övergripande resultat och kunskapsbidrag som stu-
dien mynnar ut i. Därefter presenteras de begränsningar vi fick förhålla oss till 
och slutligen beskrivs förslag till vidare forskning   

6.1 Övergripande resultat och kunskapsbidrag 
Syftet med denna studie var som tidigare nämnts att undersöka ett urval av de 
största dejtingapparna på den svenska marknaden och hur dessa genom sin struk-
tur och sitt innehåll hanterade sina användares integritet. Flera av de resultat som 
framkom visade tydliga kopplingar till dark patterns och de upptäckter som gjor-
des tydde mer på integritetskränkande designval än integritetsfrämjande.  

Ett av de resultat som mest gick i linje med dark patterns var det som framkom 
när vi mätte aspekten enkelhet – med ett fokus på strukturell tillgänglighet – 
under hittbarhet och användarens åtkomst till att avsluta sitt konto i respektive 
app. Resultatet visade att tre av fem appar gav användaren en möjlighet att av-
sluta tjänsten direkt i appen, men processen för att göra detta var både lång och 
komplex, vilket visade sig i både Mötesplatsens och Elitsinglars app där det 
krävdes åtta steg för att slutföra handlingen och radera kontot.    

Det mest häpnadsväckande resultatet var det som visade den totala bristen på att 
kunna avsluta kontot i både Match.com och 50plusmatch. Detta överensstämmer 
verkligen med Harry Brignulls (2018) begrepp kackerlackshotell som innebär 
att det ofta är väldigt lätt för en användare att ta sig in i en situation (exempelvis 
starta ett konto eller inleda ett medlemskap) men betydligt svårare för hen att ta 
sig ur. Match.com valde dessutom att skriva ut ett löfte i sin integritetspolicy på 
följande sätt “Du kan ta bort ditt konto genom att använda funktionen för det 
direkt i tjänsten”. Den överdrivet positiva inledningen i policyn innehöll även 
meningar som “Vi kompromissar inte när det gäller din integritet” samt “Vi upp-
skattar att du litar på oss när du ger oss dina personuppgifter”, vilket bör nämnas 
igen då det går att ifrågasätta hur etiskt det är att skriva ut sådant för att sedan 
helt utelämna funktionen för användaren att kunna avsluta sitt konto och lämna 
appen. För att kunna avregistrera sitt konto i Match.com förklarade de istället att 
det är något som måste ske via deras webbplats (där informationen gällande detta 
kunde hittas i en gömd flik under onlinesupport), vilket var en process vi försökte 
fullfölja för att kunna avsluta kontot men som inte visade sig fungera. Efter ett 
flertal försök till att både logga in på webbplatsen med samma uppgifter som i 
appen samt även att ändra lösenord via ”glömt lösenord” utan att något mail 
kom, förstod vi att det inte skulle fungera. Att ändra lösenordet i appen fungerade 
inte heller, men däremot gick det att registrera ett nytt konto på webbplatsen med 
samma mail som vi använde för att registrera oss i appen. Vi är medvetna om att 
detta kanske rörde sig om tekniska problem och en engångsföreteelse, men vi 
kan ändå inte låta bli att spekulera kring huruvida appen ens har en koppling till 
webbplatsen eller om hänvisningen till att avregistrering måste ske via webb-
platsen är något som Match.com endast uppger för att ha ryggen fri. Att utelämna 
funktionen för avslut direkt i appen strider även mot tillvägagångssättet inbyggt 
integritet som vi undersökte inom IA-området användbarhet då det är uppenbart 
att företagen inte haft ett integritetsvänligt perspektiv i åtanke vid utformningen 
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av sina appar, detta då en viktig del inom inbyggd integritet är att tillåta använ-
daren insyn i hur informationen hanteras.    

Att tillhandahålla en tjänst som samlar in personuppgifter (även känsliga upp-
gifter) om en användare för att sedan inte ge hen möjligheten till att avsluta sitt 
konto och låta uppgifterna och datan gå förlorade (efter x antal månader som 
företaget sparar uppgifterna), lyfter frågan kring vem det är som har makten. I 
samband med detta bör det också nämnas ännu en gång att företag ofta dessutom 
delar och säljer vidare data till tredjepart som Brandtzaeg et al. (2018) bekräftar 
att 47 % av alla iOS-appar gör, i alla fall då det gäller platsdata (som många av 
dejtingapparna samlar in). Forbrukerrådet (2018) styrker att det är förekom-
mande att företag säljer vidare data (insamlade personuppgifter) till tredje part 
om användaren inte själv går in på “justera inställningar” för att justera att det 
inte ska ske per automatik. Även detta belyser att en funktion för just hantering 
av inställningar bör finnas med vid normal användning av appen, vilket vårt re-
sultat visade endast fanns i två av de fem apparna. Detta överensstämmer som 
tidigare nämnts med notice and consent som Belli et al. (2017) beskriver som att 
användaren endast får ett val om att godkänna insamling men sedan ingen möj-
lighet att kontrollera hur uppgifterna sedan används. 

I Match.coms integritetspolicy skriver de följande gällande tredje parts-delning 
“Vi använder tredje parter som hjälper oss att sköta och förbättra våra tjänster. 
Dessa tredje parter hjälper oss med olika uppgifter, såsom webbhotell och un-
derhåll, analys, kundvård, marknadsföring, reklam, betalningar och säkerhets-
verksamhet.”. Att användaren då, till följd av bristen av en funktion, inte raderar 
sitt konto kan innebära en vinst för företaget. Detta på grund av att de då forts-
ätter att samla in och dela användares uppgifter till tredje part, fastän användaren 
inte är aktiv i appen. Detta resultat i relation till studiens syfte visar att 
Match.com inte hanterar sina användare ur ett integritetsvänligt perspektiv utan 
mer ser till företagets egna behov och vinning. Denna situation är även ett tydligt 
exempel på det som enligt Noain-Sánchez (2016) råder i nuläget där det aktiva 
samtycket tas av företaget (opt-out) och inte av användaren och där företaget 
bestämmer vilka uppgifter det är som ska samlas in och att användaren därefter 
måste lista ut hur hen i efterhand ska justera detta. 

Det bör nämnas att förutom att dejtingappar samlar in känsliga uppgifter och 
data, så är dejtingappar ett relativt nytt fenomen (trots att användningen av ap-
parna kontinuerligt ökat de senaste åren) för många människor och en utväg som 
kanske inte alla ser som den mest naturliga eller självklara för att finna kärleken. 
Att skapa en dejtingprofil som är synlig för alla människor som också befinner 
sig i appen kan kännas utlämnande för många och av den anledningen anser vi 
att alla appar bör ha ett krav på funktionen för att avsluta kontot. Om en person 
känner för att testa en dejtingapp i en dag för att sedan inse att det inte var något 
för hen, ska det finnas en smidig och given utväg för hen att kunna ta sig ur 
situationen. Att tvingas vara låst till ett företag och inte heller vara helt upplyst 
om vad som sker med personuppgifterna som samlats in och inte ens bli infor-
merad om varför funktionen inte ens existerar överhuvudtaget (vilket eventuellt 
skulle kunna rättfärdiga situationen något mer) kan skapa känslor av obehag hos 
vem som helst. Något som eventuellt hade rättfärdigat situationen med 
Match.com en aning hade enligt oss varit om företaget i ett tidigt skede valt att 
informera användaren om att hen inte kommer att kunna avsluta tjänsten direkt 



 
 

50 

 

i appen som en enskild funktion, och sedan tydligt hänvisat till en alternativ ut-
väg i form av exempelvis en e-postadress som endast hanterar kontoavslut (om 
det nu hade rört sig om tekniska hinder vid utvecklingen av appen). Denna typ 
av åtgärd hade hanterat användarens integritet på ett mer omsorgsfullt sätt och 
gett hen en chans till ett mer informerat samtycke. Denna implementering hade 
även gått i linje med vad Belli et al. (2017) anser behövs för att användaren mer 
fritt ska kunna ta ett beslut om samtycke eller inte, eftersom användaren då tidi-
gare i själva registreringsprocessen blivit upplyst om den bristande funktionen 
angående avslut av tjänst. 

Sammanfattningsvis var Match.com den app som fallerade på flest antal punkter 
i observationsprotokollen - och särskilt under aspekten förståelse. Deras integri-
tetspolicy hade en ordmängd av 4060 ord, vilket som tidigare nämnts var det 
dubbla jämfört med de integritetspolicyer som Steinfield (2016) och Sunyaev et 
al. (2015) undersökte där medellängden var cirka 2000 ord. Match.com:s integri-
tetspolicy innehöll även som tidigare nämnt tendenser till framing i form av icke-
neutralt språk och motsägande löften. Vid normal användning av appen fanns 
det även en brist av kontroll när det gällde inställningarna. Till detta kommer 
den helt uteblivna funktionen för att avsluta kontot direkt i appen.  

Det vi valde att redovisa under sektion 5.3.4 som en del av Match.coms registre-
ringprocess där användaren blev presenterad olika val gällande rankning av ut-
seende var ett oväntat inslag. Även om det fanns ett neutralt svarsalternativ för 
användaren vid dessa steg bör det ändå diskuteras hur detta påverkar använda-
rens egen syn på sig själv i ett dejtingsammanhang. Är denna typ av frågor verk-
ligen nödvändiga när dejtingappar redan för många människor anses vara ett yt-
ligt sätt att dejta på (då den första bedömningen av en person sker utifrån ett par 
ynka bilder). Förstärker denna typ av inslag de ideal som genomsyrar vårt sam-
hälle samt bilden av att utseende är en avgörande faktor då det kommer till dej-
ting? Andra frågor som väcks angående detta är om användningen av appen på-
verkas av hur användaren väljer att ranka sig själv utifrån de givna svarsalterna-
tiven. Skulle användaren till exempel ranka sig själv som “är snygg”, får hen då 
exempelvis fler potentiella matchförslag än den som väljer att ranka sig själv 
som “genomsnittlig”? Vi har svårt att tro det. Vi anser att den här typen av frågor 
sänker appens UX med tanke på att det kan väcka känslomässiga reaktioner som 
exempelvis triggande känslor på grund av en dålig självbild. 

Trots att 50plusmatch inte tillhandahöll en funktion för avslut av tjänst anser vi 
att de i alla fal briljerade vid presentationen av sin integritetspolicy. I registre-
ringsprocessen valde de att ge integritetspolicyn en helt egen sida i navigationen 
och länken till själva policyn var både blå, fetmarkerad och understruken, vilket 
gjorde den väldigt svår att undgå (se figur 8 i kapitel 5). Även GoodOnes valde 
att belysa integritetspolicyns länk med en blå färg i samband med kontoregistre-
ring (se figur 6). Detta var positiva resultat då en blå färg i samband med en länk 
är ett konsekvent inslag. GoodOnes var även den enda appen som tillhandahöll 
möjligheten att justera inställningar gällande sekretess och data både vid regi-
strering av konto samt normal användning av appen, vilket är en fördel för an-
vändaren att kunna få en insyn i sin delning av data. Även om dessa inställningar 
som hanterade data var påslagna automatiskt (och informationen kring exakt vad 
insamlingen innebar var otydlig) var gränssnittet för knapparna ändå tydligt vil-
ket gjorde det enkelt för användaren att slå av insamlingen. Att möjligheten ens 
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fanns var ett positivt resultat i jämförelse med den brist på möjlighet som före-
kom i de andra apparna.  

Möjligheten till informerat och aktivt samtycke som var en av studiens fråge-
ställningar kan även anses bristande i majoriteten av apparna. Detta beror på att 
endast två av fem appar gav användaren en möjlighet att justera sina inställningar 
gällande sekretess och data, vilket gör att användaren i princip endast får hoppas 
att apparna eftersträvar ett juridiskt (handlar om att appen uppfyller lagen), men 
samtidigt etiskt (handlar mer om användarens integritet) förhållningssätt i han-
tering av användarens integritet.  

Utifrån detta uppfylldes syftet då det visade sig att dessa appar inte alltid har 
användarens integritet i fokus, med tanke på att det var förekommande att företag 
använder sig av dark patterns även i dejtingappar. Detta lyfter också frågan om 
vem som egentligen har makten då användaren hamnar i ett underläge när hen 
behöver offra en del av sin integritet i utbyte mot att kunna utnyttja en tjänst. Då 
dessa appar används av många individer idag kan detta tyda på att de antingen 
inte är fullt medvetna om hur företag bakom appar agerar oetiskt eller att de 
väljer att tänja på sina integritetsgränser för en plats i ett digitaliserat samhälle.  

6.2 Studiens begränsningar 
En begränsning inom denna studie var tidsomfånget, vilket bidrog till att bland 
annat datainsamlingen som tillhörde tidpunkten ”vid normal användning” ge-
nomfördes tre dagar efter kontoregistreringen. Det optimala här hade varit att 
använda apparna under en längre period för att kunna undersöka dem mer ingå-
ende för att upptäcka fler tecken på dark patterns.  

Något annat som begränsade studien var urvalet av appar då dessa behövde ha 
en integritetspolicy på svenska för att LIX skulle kunna analysera dem. Detta var 
något som vid några tillfällen uppmärksammades först efter att vi laddat ner en 
app och redan påbörjat datainsamling med tillhörande skärmdumpar, vilket bi-
drog till att en del tid gick förlorad som hade kunnat läggas på andra delar av 
studien. På grund av att integritetspolicyerna behövde vara på svenska fick vi 
undersöka ett antal mer okända appar (för att de skulle finnas på den svenska 
marknaden) istället för de mer populära apparna världen över som exempelvis 
Tinder. 

I en av apparna fick vi även tänja på de etiska hänsynstaganden vi hade gällande 
oss som privatpersoner då appen krävde BankID för att kunna registrera sig vil-
ket är en extremt personlig identifikation. Dock var urvalet av dejtingappar redan 
relativt begränsat med integritetspolicyer som behövde vara på svenska, vilket 
gjorde att vi tog beslutet av att inkludera den i studien ändå för att främja studien 
och få en mer omfattade datainsamling. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
För att kunna göra fler upptäckter som exponerar företag som använder sig av 
bedräglig design i form av dark patterns anser vi att det behövs ytterligare forsk-
ning kring detta ämne. Detta kan då göra att fler appanvändare kan bli medvetna 
om att företag kan använda sig av dessa strategier för att styra dess användare i 
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en specifik riktning genom en apps design och struktur. Ju mer ifrågasättande 
användarna blir gentemot företagen bakom apparna och deras intentioner desto 
större chans till att företagen kan minska användandet av dessa strategier ef-
tersom användare inte tillåter sig själva att bli manipulerade och passivt göra 
som företaget vill. 
 
Vi rekommenderar även att inkludera riktiga användare för vidare forskning där 
användarna får använda apparna för att kunna bedöma dess integritetsdesign, 
samt läsa integritetspolicyerna. Dock kan det vara svårt att få tag på riktiga an-
vändare då detta inte är något som vem som helst hade velat ställa upp på då just 
dejtingappar anses som känsligt och som tidigare nämnt kräver en del person-
uppgifter, vilket aktualiserar en del etiska aspekter. Ett annat förslag på vidare 
forskning är även att inkludera A/B-tester av potentiella utformningar av en app 
för att komma fram till vad användarna själva anser vara den mest integritets-
vänliga utformningen.  
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Bilaga A: Observationsprotokoll: förståelse 

Förståelse 
Integritetspolicy: 
Läsbarhet 

Mö-
tes-
plat-
sen  

Goodo-
nes 

Match.co
m 

50Plus-
Match 

Elit-
singlar  

 
Antal ord (textens längd). 

     

 
Antal meningar. 
  
  
  

     

 
Antal ord med fler än 6 
tecken. 

 
 
 
 
 
 
 

    

Läsbarhetsindex      
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Bilaga B: Observationsprotokoll: hittbarhet 

Hittbarhet 
App X 

1. Vid 
kontore-
gistre-
ring och 
uppstart 
av an-
vänd-
ning. 

1. Under nor-
mal an-
vändning 
av appen. 

1. Vid avslut av 
konto och 
uppsägande 
av tjänst. 

Integritetspolicy    

1. Existens (Finns 
den?) 

   

1. Information (Hur in-
formeras det om 
den?) 

   

1. Placering (Var finns 
den?) 

   

1. Navigering ([Antal 
och former av] vägar 
dit?)  

   

 
Inställningar 

1. Finns möjligheten? 
2. Hur informeras det 

om den? 
3. Var finns den? 

   

Avslut av tjänst 

1. Finns möjligheten? 
2. Hur informeras om 

den? 
3. Var finns den? 
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Bilaga C: Observationsprotokoll: användbar-
het 

Användbarhet 
App X 

1. Vid konto-
registrering 
och upp-
start av an-
vändning. 

1. Under 
normal 
använd-
ning av 
appen 

1. Vid avslut 
av konto 
och uppsä-
gande av 
tjänst. 

Design [av appen som 
helhet och relevanta 
delar] 

   

Inbyggd integritet (privacy 
by design – undviker onö-
dig behandling)? 

• Existens? 
• Var? 
• Hur? 

   

Dataskydd som standard 
(privacy by default – mest 
integritetsvänliga förvalt 
för användaren?) 

• Existens? 
• Var? 
• Hur? 

   

Enkelhet    

Antal steg (klick) för: 
• läsa policy 
• ändra inställ-

ningar 
• avsluta tjänst 
• [ev. annat?] 
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Bilaga D: Observationsprotokoll: UX 

UX 
App X 

1. Vid konto-
registre-
ring och 
uppstart av 
använd-
ning. 

1. Under 
normal 
använd-
ning av 
appen. 

1. Vid avslut 
av konto 
och uppsä-
gande av 
tjänst. 

Framing (förekomst 
av) 

   

Text (positiva förtecken – 
negativa/hotande framställ-
ningar) 

• Var? 
• Hur? 

 
 

   

Bild (positivt-negativt färgat 
bildspråk, ikoner, etc) 

• Vad? 
• Hur? 

   

Färg och form (stora – små 
knappar för val; lockande, 
synliga färger – tråkiga, 
osynliga färger; små – stora 
typsnitt; etc) 

   

Eventuellt annat 
• Vad? 
• Hur? 

   

 


