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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Hur hamnade just den där annonsen i mitt 

flöde      En kvantitativ studie kring 

användarvillkor på sociala nätverk och hur 

konsumenter beaktar dem 

Seminariedatum:  2017-01-12 

Ämne/kurs:  FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i 

marknadsföring, 15 högskolepoäng 

Författare:  Nina Mladenovic, Carl-Fredrik Mellbin 

Handledare: Clara Gustafsson 

Nyckelord: Sociala nätverk, integritetsfrågor, 

användarvillkor, riktad marknadsföring 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka 

vilka faktorer som är drivande till att 

konsumenter väljer att godkänna de sociala 

nätverkens användarvillkor och därmed 

lämna ut personlig information om sig själva 

Metod: Studien är utförd genom en kvantitativ 

undersökningsmetod i form av en 

tvärsnittsstudie där insamling av data har 

gjorts via webbenkäter 

Teoretiskt perspektiv: Teorin grundar sig i Privacy Calculus Model 

Theory som menar att konsumenter väger 

fördelar mot nackdelar vid bestämmandet om 

att acceptera användarvillkoren och bli 

medlem i ett socialt nätverk  

Empiri: Empirin består av data från en 

enkätundersökning som delades på det 

sociala nätverket Facebook i en grupp av 

respondenter i åldern 18-65+ 

Slutsats: Studien visar på en statistiskt säkerställd 

skillnad mellan män och kvinnor när det 

kommer till att läsa igenom 

användarvillkoren. Vidare visar det sig att de 

mest drivande faktorerna till att konsumenter 

godkänner användarvillkoren är nöjet som 

sociala nätverk medför, begränsad tid och 

enkelheten att upprätthålla relationer genom 

sociala nätverk 
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Abstract 

Title: Hur hamnade just den där annonsen i mitt 

flöde?     En kvantitativ studie kring 

användarvillkor på sociala nätverk och hur 

konsumenter beaktar dem 

Seminar date  2017-01-12 

Course:  FEKH29, Business Administration: Bachelor 

Degree Project in Marketing Undergraduate 

Level, 15 credits 

Authors:  Nina Mladenovic, Carl-Fredrik Mellbin 

Advisor:: Clara Gustafsson 

Keywords: Social networks, privacy concerns, terms of 

use, target marketing 

Purpose:  The purpose of this study is to examine the 

driving factors behind consumers choice to 

accept the social network's terms of use and 

thereby provide personal information about 

themselves 

Methodology: The study is conducted through a quantitative 

research method in the form of cross-

sectional study where the data collection is 

made with web-based questionnaires 

Theoretical perspective: The theory is based on the model Privacy 

Calculus Model Theory which argues that 

consumers values the benefits against the 

risks prior to determining whether or not to 

accept the terms of use and thereby 

becoming a member of a social network 

Empirical foundation: The empirical data consists of data collected 

from questionnaires answered by a group of 

respondents aged 18-65+. The questionnaire 

was shared at the social network Facebook  

Conclusion: The study shows a statistically significant 

difference between men and women when it 

comes to reading the terms of use. Further it 

shows that the most driving factors for 

consumers to accept the terms of use is 

enjoyment, limited time and the easiness to 

maintain relations through social networks  
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1. Introduktion 

Det inledande kapitlet presenterar en bakgrundsbeskrivning av det valda ämnet och 

problemområdet som är ämnat att undersöka. Bakgrunden förklarar varför ämnet är relevant 

och aktuellt medan syftet formulerar anledningen till denna uppsats. 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

I augusti 2016 kom det senaste hotet mot användarna av sociala nätverk och deras integritet. 

Meddelandetjänsten Whatsapp hade genomfört omfattande förändringar av sina 

användarvillkor som innebar att information från nätverkets användare delas med 

moderbolaget Facebook om inte användaren väljer bort detta i tid. Facebook rättfärdigar 

ändringen med att de ska kunna förbättra annonsriktningar gentemot dess användare (Gibbs, 

2016). Men ändringen möjliggör också för företag som marknadsför sig via Facebook att 

kunna skicka meddelanden genom tjänsten istället för vanliga SMS. Det återstår att se hur 

användarna kommer att reagera på denna förändring (Gibbs, 2016). 

Sociala nätverk är idag ett populärt – och fortfarande växande – fenomen, med massvis av 

personer och organisationer som skapar ett konto av en eller andra anledningar, vare sig 

anledningen är företag som vill interagera med sina kunder eller privatpersoner som vill 

kunna hålla kontakten med varandra (Krasnova et al., 2010; Xin & Li, 2012). Facebook, 

Whatsapp och Youtube har alla över en miljard aktiva användare varje månad (Facebook, 

2016a; Whatsapp, 2016; Youtube, 2016), vilket dessutom är en siffra som fortsätter att växa. 

Dessa plattformar möjliggör för dess användare att bland annat kommunicera med varandra, 

dela bilder och videor och även i vissa fall dela med sig av personlig information om sig 

själva (Krasnova et al., 2010; Sledgianowski & Kulviwat, 2008). För att gå med i ett socialt 

nätverk behöver varje individ lämna ut viss information om sig själv för att kunna skapa ett 

konto (Cheung et al., 2015). Vidare behöver konsumenten också acceptera nätverkets 

användarvillkor innan kontot är godkänt och därmed skapat. 

Efter den senaste tidens utveckling där många olika sociala nätverk har vuxit fram har 

integritet blivit ett av de mest diskuterade ämnena (Chiu, 2011; Zeadally & Winkler, 2016). 

Sociala nätverk såsom Facebook, Whatsapp och Twitter har blivit uppmärksammade under de 

senaste åren för dess bristande säkerhet såväl som dess insamlande och utlämnande av 

information från deras användare till tredje part (Ball, 2014; Garside, 2015; McGoogan, 

2016). Nätverken har dessutom ådragit sig uppmärksamhet från företag som sett dem som ett 
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verktyg för marknadsföring (Lorenzo-Romero et al., 2011; Sledgianowski & Kulviwat, 2008). 

Detta har lett till en ny era där konsumenter inte bara behöver oroa sig för skräpmail och så 

kallade cookies, men också för risken att den insamlade informationen kan bli såld till tredje 

part i marknadsföringssyfte (Bhasin, 2008; Lorenzo-Romero et al., 2011).  

Även om ämnet gällande integritet på sociala nätverk har fått en ökad medvetenhet bland 

användarna i såväl media som den akademiska världen, har det inte hindrat konsumenterna 

från att bli medlemmar och sedermera aktiva användare (Krasnova et al., 2009b; Krasnova et 

al., 2010). En förklaring till detta skulle kunna vara att nätverkens villkor är för komplexa för 

konsumenterna att förstå (Zeadally & Winkler, 2016) eller att konsumenterna faktiskt inte 

läser igenom nätverkens villkor innan de accepterar dem på grund av att de helt enkelt litar på 

företaget i fråga (Krasnova et al., 2009b; Zeadally & Winkler, 2016). 

Komplexiteten kring användarvillkoren kan till viss del förklaras med språkbruket som 

används. I en studie skriven av Ermakova et al. (2014) visade det sig att användare behöver en 

högre grad av läsförståelse för att de faktiskt ska kunna förstå nätverkens användarvillkor. En 

annan studie visade att även om användarna har en högre grad av läsförståelse är de inte 

benägna att ta in eller förstå användarvillkoren på ett optimalt sätt eftersom det är bortom 

deras förmåga att minnas och bearbeta all relevant information (Acquisiti & Grossklasgs, 

2005). Detta lämnar konsumenterna i en utsatt position där de antingen behöver lita på att 

nätverken inte agerar på ett opportunistiskt sätt (Sledgianowski & Kulviwat, 2008) och att de 

respekterar deras integritet eller att de helt enkelt väljer att inte skapa något konto alls 

(Miltgen, 2009). 

År 2010 utformade Facebook nya användarvillkor, vilket gav tredje parter ett större inflytande 

i att samla in data. Om en användare kände sig obekväm med det, rådde Facebook användarna 

att ta bort sitt konto eller att inte bli medlem alls (Public CIO, 2011). Men ändringarna av 

villkoren hamnade inte i rampljuset förrän det blev känt att Facebook sålde informationen om 

dess användare till tredje parter (Krasnova et al., 2010). Något liknande har skett med andra 

sociala nätverk som exempelvis Twitter (Ball, 2014). Trots detta har antalet användare på 

sociala nätverk ökat. Caudill & Murphy (2000) förklarar fenomenet med att konsumenter är 

villiga att lämna ut information om sig själva om de ges incitament till det. Det ökade antalet 

aktiva användare på sociala nätverk indikerar att konsumenterna värderar fördelarna med att 

ha ett konto högre än nackdelen med förlorad integritet. Det innebär att minskad integritet ses 

som ett rimligt pris för en konsument för att få vara en del av ett socialt nätverk (Cheung et 
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al., 2015; Krasnova et al., 2010). Det kan också vara så att förlusten av integritet är svårare att 

bedöma medan fördelarna av att vara medlem i nätverken är tydligare och enklare att 

utvärdera (Krasnova et al., 2009b). 

Tidigare studier om sociala nätverk handlade om konsumentens benägenhet att utlämna 

personlig information på sociala nätverkssidor (Krasnova, et al., 2010). Med andra ord har 

tidigare studier fokuserat på upplevda fördelar och nackdelar vid självutlämnande och mindre 

fokus har lagts på de sociala nätverkens användarvillkor. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka vilka faktorer som driver konsumenter till att ge sitt medgivande till sociala 

nätverk. Extra intressant blir det eftersom tidigare studier har visat att konsumenter inte litar 

på hur sociala nätverk behandlar användardata och att de tror att aktörerna agerar 

opportunistiskt (Sledgianowski & Kulviwat, 2008). 

Denna uppsats kommer därför att strö ljus över de bakomliggande faktorerna som influerar 

konsumentbeteendet när ett medlemskap ingås och användarvillkor godkänns. Tidigare 

forskning har ofta valt att delvis eller helt utelämna användarvillkorens utformning, roll och 

dess inverkan på användarna. Studien kommer därför också att studera vilken roll 

användarvillkoren har och om konsumenterna faktiskt läser igenom dem innan de väljer att 

godkänna villkoren. Vidare kommer studien också att fokusera på vilka faktorer som är 

drivande till att konsumenterna väljer att godkänna användarvillkoren och bli medlem i ett 

socialt nätverk – vare sig de känner till de integritetsrelaterade riskerna eller ej. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som är drivande till att konsumenter 

väljer att godkänna de sociala nätverkens användarvillkor och därmed lämna ut personlig 

information om sig själva. 
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2. Teori 

Det följande kapitlet presenterar de teoretiska idéer som valts för denna uppsats. Kapitlet 

kommer att förse läsaren med de viktigaste koncepten och teorierna för undersökningen.  

I slutet av detta avsnitt kommer ett teoretiskt ramverk att presenteras. 

2.1. Sociala nätverk 

Sociala nätverk har blivit ett av de mest populära medierna för PR, kommunikation och 

marknadsföring (Harris & Rae, 2009; Tan et al., 2012) för företag. Företagen använder dessa 

nätverk bland annat för att utveckla deras varumärke och för att skapa personliga relationer 

med konsumenter (Harris & Rae, 2009). Sedan konsumenter börjat använda dessa nätverk i en 

allt större utsträckning har det medfört att företagen samlar in och analyserar hur konsumenter 

interagerar på nätverken för att sedan kunna utveckla affärsstrategier riktade mot dem 

(Lorenzo-Romero et al., 2012). Insamling av information i detta fall utförs av nätverken själva 

som genom konsumentens samtycke av användarvillkoren sedan delar informationen vidare 

med företagen (Zeadally & Winkler, 2016). 

Det finns en del olika definitioner av sociala nätverk men den definition som genomgående 

kommer att användas i denna studie är Oxford Dictionaries (2016) definition, vilken är: 

“Social networks are dedicated websites and applications used to interact with other users, or 

to find people with similar interests to one's own” 

Översatt till svenska blir definitionen av sociala nätverk alltså webbsidor och mobila 

applikationer som används för att interagera med andra användare eller för att hitta personer 

med liknande intressen som en själv. I denna studie har också en avgränsning av termen 

sociala nätverk gjorts till Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat och meddelandetjänsten 

Whatsapp. 

Detta har gjorts för att koncentrera undersökningen till de största nätverken, som har flest 

aktiva medlemmar varje månad. Även Whatsapp har inkluderats då de dels ingår i Facebooks 

koncern men också då de nu är aktuella just på grund av dess hantering och insamlande av 

personlig information från sina användare (Griffin, 2016). Whatsapp är dessutom, som 

tidigare nämnts, ett av de största sociala nätverken sett till antal aktiva användare (Whatsapp, 

2016). 
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2.2. Integritet 

Integritet är fortfarande ett av de mest diskuterade ämnena idag (Chiu, 2011). Många har 

försökt beskriva integritet sedan Warren och Brandeis (1890, s. 193) definierade det som "the 

right to be left alone". Westin (1967, s. 7) beskrev det som "the claim of individuals, groups, 

or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about 

them is communicated with others". Caudill och Murphy (2000) menar att integritet har blivit 

allt viktigare nu än tidigare med tanke på de tekniska framstegen, vilket gjort att en mängd 

personlig information idag är lättillgänglig genom internet. Detta beror mestadels på att 

konsumenter samtycker till vissa villkor när de handlar på nätet (Caudill & Murphy, 2000; 

Milne & Culnan, 2004; Phelps et al., 2000) eller blir medlemmar på sociala nätverk 

(Krasnova et al., 2010). 

Men integritet har blivit mer uppmärksammat beträffande konsumentens vilja att välja bort 

integritet mot ett högre värderat incitament (Caudill & Murphy, 2000; Wirtz et al, 2007). När 

konsumenter står inför ett val mellan integritet och ett alternativ som erbjuder snabbhet, 

praktikalitet eller ekonomisk besparing kommer de med största sannolikhet att välja det 

senare alternativet istället för deras integritet, trots att de värderar integritet väldigt högt 

(Nissenbaum, 2010). Detta har lett till utvecklingen av fenomenet "privacy paradox" som 

syftar på att konsumenten lämnar ut personlig information trots att denne känner oro kring sin 

integritet (Smith et al., 2011). Dock menar Dinev och Hart (2006) att fastän konsumenter 

lämnar ut information om sig själva, och därmed inskränker sin egen integritet, så speglar det 

inte deras oro. Nissenbaum (2010) förklarar att det kan bero på att konsumenter inte är fullt 

medvetna om vad de faktiskt ger upp i utbyte mot det givna incitamentet, vilket medför att 

konsumenter kan komma att värdera fördelarna med att bli medlem på ett socialt nätverk 

högre än riskerna med att lämna ut information om sig själva (Culnan & Bies, 2003). 

Vidare menar Milne och Culnan (2004) att transaktioner traditionellt sett har skett som ett 

utbyte mellan varor eller tjänster mot pengar eller annan typ av vara. Men till följd av 

utvecklingen av internethandel (Milne & Culnan, 2004) och sociala nätverk (Krasnova et al., 

2010; Xin & Li, 2012) har integritet blivit ett icke-monetärt sätt för konsumenter till att utföra 

handel. Detta har i sin tur medfört att integritet betraktas som en handelsvara när konsumenten 

står inför ett val mellan sin integritet och ett incitament (Smith et al., 2011),  i synnerhet när 

konsumenter blir medlemmar på sociala nätverk med tanke på att nätverken har blivit ett 

marknadsföringsverktyg för företag (Lorenzo-Romero et al., 2011). 
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2.3. Oro kring integritet  

Med det ökande användandet av sociala nätverk har integritetsfrågor blivit ett växande ämne 

för diskussion (Tan et al., 2012). Smith et al. (2011) beskriver integritetsfrågor som tillgång 

till en individs identifierbara personlig information. Tan et al. (2012) definierar 

integritetsfrågor som en individs oro för det generella insamlandet och användandet av 

personlig data. Från ett konsumentperspektiv relaterar integritetsfrågor till konsumenternas 

oro över användandet av deras personliga information (Lwin et al., 2007). 

Enligt Phelps et. al (2000) är konsumenter mer benägna att känna oro över den typ av 

personlig information som efterfrågas från dem. Men även över deras förmåga att ha kontroll 

över hur informationen används. Dessutom vill konsumenterna vara säkra på att den 

information de delar med sig av är säkrad (Lanier & Saini, 2008). Enligt Lanier och Sainis 

(2008) kan integritetsfrågor delas in i tre huvudkategorier: (1) underrättelse, (2) kontroll och 

(3) säkerhet. Det innebär således att konsumenter vill bli underrättade om datainsamlingen, 

om användandet av informationen (Lanier & Saini, 2008; Nowak & Phelps, 1995; Phelps et 

al. 2000) och om hur informationen är säkrad (Lanier & Saini, 2008). Samtidigt vill 

konsumenter också kunna kontrollera hur deras information används (Lanier & Saini, 2008; 

Phelps et al. 2000). Men enligt Phelps et al. (2000) är möjligheten till kontroll viktigare för 

konsumenterna än att ha den faktiska kontrollen, detta då en känsla av kontroll dämpar den 

oro som konsumenter kan ha över att deras integritet inskränks. Samtidigt kan aktörens 

erbjudande av kontroll göra att konsumenter litar på aktören och därmed accepterar dem i en 

större omfattning (Nowak & Phelps, 1995; Phelps et al., 2000). 

Gomez et al. (2009) menar att majoriteten av webbsidor idag använder personlig information 

för att skräddarsy reklam samtidigt som de delar med sig av informationen till andra företag. 

Bland andra delar de sociala nätverken Facebook och Twitter sina användares data med tredje 

part av just den anledningen (Zeadally & Winkler, 2016). Detta för studien till ett annan viktig 

del, vilken är den sekundära användningen av personlig information, i detta fall, då företag 

förser tredje part med information om sina användare utan att ha informerat dem om 

handlingen eller ens om hur denna information kan komma att användas (Nowak & Phelps, 

1995; Phelps et al., 2000). 
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Oron kan kopplas till faktumet att användare inte är villiga att delge information som kan 

identifiera dem (Phelps et al., 2000) eftersom de då anser sig vara sårbara för ett 

opportunistiskt agerande (Malhotra et al., 2004). Enligt Nowak och Phelps (1992) kan 

användarnas bristande kunskap om hur deras information kan komma att användas förklara 

konsumenternas oro. Som ett resultat kan användare komma att vidta åtgärder för att skydda 

sitt privatliv, genom att exempelvis uppge falsk eller påhittad information när de skapar ett 

konto på ett socialt nätverk. Konsumentens oro kan någorlunda reduceras om webbsidornas 

användarvillkor är omfattande men inte om det är känslig information som samlas in (Lwin et 

al., 2007). Enligt Zeadally och Winkler (2016) har Facebook formulerat sina användarvillkor 

på ett sådant sätt att de förbehåller sig rätten att kunna göra vad de vill med sina användares 

data. Detta innebär att konsumenternas oro i sådana fall bör vara hög och att riskerna skulle 

kunna värderas högre än fördelarna med att ha nätverkskonto. Men trots oron fortsätter antalet 

aktiva användare på sociala nätverk att växa (Tan et al., 2012). 

Majoriteten av forskningen inom integritetsfrågor på sociala nätverk har fokuserat på 

utlämnande av personlig information till sociala nätverk och mindre på att användarna de 

facto accepterar nätverkens användarvillkor. Det innebär att en viktig del missas när det 

kommer till oron för integritet bland konsumenterna, vilket är användarvillkoren. Några 

faktorer har visat sig karaktärisera användarnas oro kring integritet på de sociala nätverken, 

däribland tillit, upplevda fördelar och upplevda kostnader (Cheung et al., 2015; Krasnova et 

al., 2010). 

2.3.1. Tillit 

Tillit har blivit en viktig del för att minska konsumenternas oro kring sin integritet och att 

samtycka till användarvillkoren (Chiu, 2011; Luo, 2002). Morgan och Hunt (1994, s. 23) 

beskriver förtroende som "existing when one party has confidence in the exchange partner’s 

reliability and integrity". Sirdesmukh et al. (2002, s. 17) definierar konsumenternas tillit som 

"the expectations held by the consumer that the service provider is dependable and can be 

relied on its promises". Enligt Culnan och Armstrong (1999) har tillit en dämpande effekt på 

konsumentens oro. De menar vidare att om konsumenten litar på nätverken så kommer 

kostnaderna med att ha ett nätverkskonto värderas lägre än fördelarna. Sheehan och Hoy 

(2000) drar slutsatsen att konsumenter har en högre grad av tillit till företag som de är bekanta 

med än med de som de inte är bekanta med. Vidare är konsumenter villiga att lita på och 

lämna ut information till företag om dessa företag är ärliga med sina avsikter i deras 
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användarvillkor (Luo, 2002). Detta innebär att konsumenterna är mindre oroade för sin 

integritet om de litar på aktören (Cheung et al., 2015). 

Vidare hävdar Miltgen (2009) att studier visar att individer är villiga att lägga integritetsfrågor 

åt sidan och lämna ut personlig information om sig själva när de är på nätet. Anledningen till 

detta är att konsumenterna litar på att deras integritet kommer att respekteras (Miltgen, 2009), 

vilket Krasnova et al. (2009b) bekräftar. Krasnova et al. (2009b) menar att konsumenterna 

tror att de är skyddade av personuppgiftslagen samtidigt som de antar att tredje part har ringa 

intresse i den data de lämnar ut. Chiu (2011) förklarar att det kan bero på att sociala nätverk är 

utformade på ett sådant sätt att konsumenterna uppfattar nätverken som pålitliga och säkra.  

Culnan och Armstrong (1999) menar att om konsumenter tillåts ha kontroll över sin integritet 

kommer deras tillit för företagen att öka medan deras oro minskar. Facebook erbjuder 

exempelvis sina användare kontroll över vem som kan titta på deras Facebook-profil. 

Konsumenten kan bestämma att ha en öppen profil där alla kan se den och dess innehåll eller 

en sluten profil där användarens vänner eller vänners vänner kan se innehållet som delas. 

Dock anger Facebook att information som bland annat namn, kön och profilbild är offentligt 

och att vem som helst kan se det (Facebook, 2016b). Enligt Chiu (2011) kan detta anses vara 

ett sätt till att få konsumentens tilltro samtidigt som användarna kan presumera att nätverket 

värnar om deras integritet. Därför anser många konsumenter att de inte behöver läsa 

användarvillkoren, utan bara acceptera dem för att skapa ett konto (Chiu, 2011). 

2.3.2. Upplevda fördelar 

Tidigare forskning har funnit att konsumenterna är villiga att lämna ut information om de ges 

något högre i värde tillbaka (Caudill & Murphy, 2000; Culnan & Armstrong, 1999; Culnan & 

Bies, 2003). Detta innebär att konsumenterna väger fördelarna och kostnaderna mot varandra 

när de är på väg att skapa ett konto på ett socialt nätverk, och om den upplevda nyttan är 

större än kostnaderna så kommer ett konto att skapas, vilket Krasnova et al.’s (2010) 

slutsatser bekräftar. Enligt Krasnova et al. (2010) skapar konsumenter sociala nätverkskonton 

av fyra skäl: (1) för att underlätta bibehållandet av befintliga relationer, (2) skapa nya 

relationer, (3) nöje, och (4) självpresentation. 

Sociala nätverk underlättar för konsumenter att upprätthålla en social relation utan att de 

behöver investera mycket tid eller anstränga sig för mycket. Dessutom kan konsumenterna 

skapa och behålla nya relationer, roa sig, liksom presentera sig själv hur man än önskar 
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(Krasnova et al., 2010). Förlusten av den personliga integriteten kan därmed ses som ett 

rimligt pris för en konsument för att vara en del av ett socialt nätverk (Cheung et al., 2015;. 

Krasnova et al., 2010), även om det kan finns användarvillkor som inskränker konsumentens 

integritet. 

2.3.3. Upplevda kostnader 

På kostnadssidan kan det finnas några faktorer som avskräcker konsumenterna från att skapa 

ett socialt nätverkskonto. En av de viktigaste faktorerna är oron för sin integritet. 

Konsumenter är oroade över att lämna ut personlig information om sig själva (Krasnova et al., 

2010) eftersom det försätter dem i en sårbar situation där tredje part kan använda 

informationen för egen vinning (Krasnova et al. 2010; Tan et al., 2012). Tidigare forskning 

beträffande upplevda kostnader har inkluderat riskerna kring integritet, men det har också 

inkluderat tillit som en faktor (Luo, 2002; Malhotra et al., 2004.). Båda dessa variabler har 

använts för att beskriva de olika konsumentbeteendena när konsumenter överväger att skapa 

ett socialt nätverkskonto (Cheung et al., 2015; Krasnova et al., 2010; Wauters et al., 2014). 

2.4. Användarvillkor  

När en individ ska skapa ett konto på ett socialt nätverk behöver denne först acceptera 

nätverkens användarvillkor för att kunna använda tjänsten. Användarvillkoren syftar till att 

informera konsumenterna om nätverkets regler och villkor samt om hur deras personliga 

information hanteras (Ermakova et al., 2014; Wauters et al., 2014). Vidare ska informationen 

i användarvillkoren hjälpa konsumenten med dennes beslut i att ansluta sig till en webbsida 

(Milne & Culnan, 2004) eller socialt nätverk (Ermakova et al., 2014). Dock är nätverkens 

användarvillkor inte förhandlingsbara och erbjuds som ”take-it-or-leave-it”, vilket kan lämna 

konsumenten i en svagare ställning gentemot nätverken (Wauters et al., 2014). 

Tidigare studier har undersökt i vilken utsträckning konsumenterna förstår användarvillkoren 

(Reidenberg et al., 2015) och hur lång tid det tar att läsa dem (McDonald & Cranor, 2008). 

Men den gemensamma nämnaren för tidigare forskning är att konsumenter till stor del inte 

läser igenom användarvillkoren alls när de skapar ett nätverkskonto (Krasnova et al., 2009b; 

Zeadally & Winkler, 2016). I en empirisk undersökning mellan läsare och icke-läsare av 

användarvillkor visar Milne och Culnan (2004) att 83,7 % av 2468 svarande respondenter 

läste användarvillkoren. Men 33,3 % av de 83,7 % respondenter läste sällan användarvillkor 

online. Det bör tilläggas att undersökningen utfördes 2001, vilket föreslår att en uppdaterad 



15 

 

forskning som representerar situationen idag saknas. Dock har en nyligen icke-färdig 

publicerad studie av Federal Trade Commission där ett fiktiv socialt nätverk skapats (Obar & 

Oeldorf-Hirsch, 2016), visat att 98 % av konsumenterna inte läste igenom det nätverkets 

användarvillkor utan bara accepterade villkoren och blev medlemmar. Därmed har 

konsumenter missat ett par ”gotcha”-klausuler där nätverket förbehållit sig rätten att dela all 

information med den amerikanska underrättelsebyrån NSA. Vidare har konsumenter även 

missat klausulen där de accepterar att ge upp sitt förstfödda barn till nätverket (Obar & 

Oeldorf-Hirsch, 2016). Obar och Oeldorf-Hirsch (2016) menar att konsumenters beteende 

kring acceptans av nya respektive ändrade villkor utan att läsa igenom dem har blivit vanligt. 

Men forskarna påpekar även att själva läsandet av användarvillkoren sker genom att 

konsumenten scrollar ner tills acceptera-rutan visas utan att faktiskt läsa igenom villkoren. 

Därmed är det verkliga läsandet så gott som obefintligt (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2016). 

Zeadally och Winkler (2016) förklarar att detta delvis beror på att nätverkens villkor är för 

komplexa för konsumenter att förstå. Vidare menar Singh et al. (2011) att konsumenter 

behöver ha en högre grad av läsförståelse och ett större ordförråd för att kunna förstå det 

juridiska språket som används i villkoren. Acquisiti och Grossklags (2005) menar dock att 

även om konsumenten besitter den kunskap som krävs för att förstå villkoren fullständigt och 

på ett korrekt sätt, kan konsumenter fortfarande inte ta in all information, eftersom det ligger 

bortom deras kapacitet att memorera och bearbeta allt. Utöver det finner konsumenter ofta 

villkoren alldeles för långa och som slöseri med värdefull tid i och med att det ligger en 

asymmetri i den givna informationen (Acquisiti & Grossklags, 2005). Denna asymmetri utgår 

ifrån att konsumenter inte har tillräcklig med kunskap om hur företagen informerar dem om 

olika ändringar i villkoren eller exakt hur deras information kommer att användas (Acqiusiti 

& Grossklags, 2005; Milne & Culnan, 2004). Detta leder till att konsumenter många gånger 

väljer att acceptera villkoren utan att läsa igenom de först, vilket medför ofta att konsumenter 

accepterar att deras integritet inkräktas (Zeadally & Winkler, 2016). 

Enligt Zeadally och Winkler (2016) har grunden för hur företag marknadsför sig på internet 

ändrats. Detta har främst skett genom nätverkens användarvillkor. Genom att konsumenter 

accepterar villkoren ger de samtycke till att deras information kan användas i 

marknadsföringssyfte (Zeadally & Winkler, 2016). 

Många av våra tjänster låter dig skapa, ladda upp, posta, skicka, ta emot och spara 

innehåll. När du gör det, behåller du den eventuella äganderätt till innehållet som 



16 

 

du hade från början men du beviljar oss en licens att använda det innehållet (Snap 

Inc., 2016). 

Som Snapchats villkor ovan förtäljer förbehåller sig många av de sociala nätverken därmed 

rätten att göra vad de vill med användarnas information genom användarvillkoren (Obar & 

Oeldorf-Hirsch, 2016; Zeadally & Winkler, 2016). Nätverken samlar därför in, spårar och 

sprider information om deras användare till tredje part (Smith et al., 2011). Vidare anger 

villkoren vad som kan hända med den information som konsumenter har givit via nätverkens 

tjänster efter att de har accepterat nätverkets användarvillkor. 

För alla våra tjänster förutom Live, Local och alla andra grupptjänster beviljar du 

Snap Inc. en global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att inneha, 

lagra, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera och 

distribuera innehållet (Snap Inc., 2016). 

Detta innebär att information som användaren laddar upp som bilder, video, 

konversationer sedan kan spridas vidare till tredje part som kan använda det i sin 

marknadsföring (Harris & Rae, 2009). Licensen är underlicensierbar, vilket betyder att 

nätverket kan ge tredje part rätt att använda en konsuments innehåll och kräva betalning 

för det. Samtidigt är brukandet av nätverkstjänsten royaltyfri. Användaren kommer 

därmed inte få betalt för det innehåll som nätverket beslutar sig för att använda eller 

sprida (Wauters et al., 2014). Detta medför att konsumentens integritet därmed har blivit 

en handelsvara mellan sociala nätverk och företag som vill bedriva riktad 

marknadsföring (Smith et al., 2011; Zeadally & Winkler, 2016). 

2.5. Teoretiskt ramverk  

De teorier och den litteratur som har presenterats i studien fokuserar på konsumenters avsikter 

med att skapa ett konto på sociala nätverk och läsandet av deras användarvillkor. För att 

undersöka relationen mellan de bakomliggande faktorer har studien presenterat teorier som 

relaterar till tillit, upplevda fördelar och kostnader, samt användarvillkor. Författarna har 

själva formulerat studiens hypoteser med hjälp av tidigare forskning. 

Konsumenters tankesätt kring integritet har ändrats. De är villiga att välja bort sin integritet 

ifall de blir erbjudna något med ett högre värde. Konsumenters integritet har därmed gått från 

att vara en rättighet till att betraktas som en handelsvara (Smith et al., 2011). Nissenbaum 

(2010) menar att framstegen med att spåra, samla och sprida information har ändrat 
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uppfattningen kring integritet och därmed även ändrat vad konsumenter betraktar som privat 

och allmän information (Nissenbaum, 2010; Sheehan & Hoy, 2000; Smith et al., 2011). 

Denna insikt har lett till att denna studie behandlar integritet som en vara med ett ekonomiskt 

värde, eftersom konsumenter är villiga att välja bort sin integritet mot att bli medlemmar på 

sociala nätverk (Cheung et al., 2015, Krasnova, et al. 2010). Integritet blir bortvalt framför allt 

genom att konsumenten samtycker till användarvillkoren. Enligt Nissenbaum (2010) beror 

detta på att konsumenten inte är fullt medveten om vad denne faktiskt ger upp utan beaktar 

enbart de omedelbara fördelarna kring givna incitament. 

De sociala nätverk som denna studie avgränsas till anger i sina användarvillkor att 

konsumenten samtycker till att deras information och den information som konsumenten 

lämnar ut efter att ha blivit medlem, kan användas i marknadsföringssyfte och/eller bli såld till 

tredje part (Lorenzo-Romero et al., 2011; Zeadally & Winkler, 2016). Detta leder till att 

studien använder Privacy Calculus Theory som teoretiskt ramverk. Teorin föreslår att en 

individs incitament till att lämna ut personlig information baseras på en analys av olika 

fördelar och kostnader (Culnan & Armstrong, 1999). Om konsumenten anser att fördelarna 

med incitamentet är högre än kostnaderna att lämna ut personlig information kommer denne 

att välja incitamentet. Dock menar Dinev och Hart (2006) att bara för att en faktor värderas 

högre än en annan innebär det inte att den mindre värderade faktorn försvinner ur analysen 

eller att dess väsentlighet reduceras, istället kvarstår den. Privacy Calculus Theory beaktar 

därmed konsumentens beteende genom flera till synes stridande faktorer (Dinev & Hart, 

2006). 

Privacy Calculus Theory inbegriper tre viktiga komponenter, nämligen risk, tillit och fördelar. 

Tidigare studier har huvudsakligen undersökt tillit och risk, i form av oro kring integritet, som 

orsak till att lämna ut information (Cheung et al., 2015; Krasnova et al., 2010; Luo, 2002; 

Malhotra et al., 2004). Dessa två faktorer är nära förknippade med konsumenter och deras 

integritet (Malhotra et al., 2004; Sheehan & Hoy, 2000). Forskning har också visat att tillit har 

en positiv korrelation till att konsumenter lämnar ut information (Malhotra et al., 2004; 

Morgan & Hunt, 1994) men resultaten till detta har deducerats från efter konsumenter har 

blivit medlemmar på sociala nätverk. En anledning kan härledas från att konsumenter litar på 

att deras integritet kommer att respekteras (Krasnova et al., 2009b; Miltgen, 2009). 

En nyligen publicerad rapport har visat att 5 % av den svenska befolkningen litar på hur 

sociala nätverk hanterar deras personliga information (Delade meningar, 2016a). Samtidigt 
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som 77 % av svenskarna är medlemmar på någon typ av socialt nätverk (Delade meningar, 

2016b). Det är en klar skillnad mellan konsumenters tillit gentemot sociala nätverk och deras 

avsikt med att skapa ett nätverkskonto. Detta styrker även privacy paradox’s existens i och 

med att svenska konsumenter blir medlemmar på sociala nätverk trots att de har en liten tillit 

till hur deras information hanteras. Dinev och Hart (2006) menar att konsumenters oro kring 

deras integritet endast är en faktor i förhållande till de fyra faktorer som relaterar till 

fördelarna med att lämna ut information. Konsumenter väger alltså de upplevda fördelarna 

med att lämna ut information om sig själva mot de upplevda kostnaderna med att göra det 

(Culnan & Armstrong, 1999; Dinev & Hart, 2006, Malhotra et al., 2004), vilket går i linje 

med Privacy Calculus Theory. 

Tidigare forskning har visat att tillit är relaterat till risk och huruvida konsumenten läser 

användarvillkoren eller inte (Malhotra et al., 2004; Milne & Culnan, 2004; Morgan & Hunt, 

1994). Krasnova et al. (2010) och McKnight et al. (2002) menar att konsumenter litar på 

nätverken med anledning av att om det uppdagas att nätverken använder deras information på 

ett olämpligt eller enligt konsumenterna, oacceptabelt sätt, kommer nätverken få bemöta 

konsekvenser. Användarvillkor kan således vara ett sätt att reducera konsumenters 

integritetsoro och skapa tillit för nätverken.  

Därmed kommer tillit att ha en dämpande effekt på dessa upplevda risker (Luo, 2002; 

Malhotra et al., 2004) och fungera som ett incitament till att skapa ett konto på sociala nätverk 

(Krasnova et al., 2010). Denna studie hypotiserar således att: 

Hypotes 1: Tillit kommer att ha en positiv korrelation till varför konsumenterna väljer att 

godkänna nätverkens användarvillkor. 

Hypotes 2: Oro kring integritet kommer att ha en negativ korrelation till varför 

konsumenterna väljer att godkänna nätverkens användarvillkor. 

Konsumenter måste skapa ett konto på sociala nätverk för att kunna dra nytta av dess fördelar. 

Men för att kunna göra det måste konsumenter lämna ut information om sig själva och 

acceptera nätverkens användarvillkor innan ett konto skapas (Cheung et al., 2015; Krasnova 

et al., 2010). Sociala nätverk baseras därmed på information från dess användare – 

information som konsumenter har gett sitt samtycke till att den får användas vid skapandet av 

nätverkskontot. Konsumenter kan vara ovilliga till att deras information används i 

marknadsföringssyften eller att det delas med en tredje part (Lorenzo-Romero et al., 2011; 



19 

 

Sledgianowski & Kulviwat, 2008) men konsumenter kan inte använda sociala nätverk 

samtidigt som de försöker kringgå det som står i användarvillkoren. Enligt en undersökning 

anser 87 % av svenskarna att det inte är okej att deras information delas på olika sätt till en 

tredje part (Delade meningar, 2016a).   

Trots detta blir allt fler medlemmar på sociala nätverk för att de vill kunna dra nytta av de 

fördelar som ges. Cheung et al. (2015) menar att fördelarna med att ha ett nätverkskonto är 

högre än de eventuella kostnader som konsumenten överväger, vilket bekräftas av 

undersökning från Delade meningar och är i paritet med Privacy Calculus Theory (Culnan & 

Armstrong, 1999). 

Tidigare forskning har visat att upplevda fördelar har en inverkan på huruvida konsumenter 

skapar ett socialt nätverkskonto (Krasnova et al., 2010). Denna studie kommer att använda 

fyra faktorer som är drivande vid konsumentens avsikter med att skapa ett nätverkskonto 

(Cheung et al., 2015; Krasnova et al., 2010). Krasnova et al. (2010) har identifierat följande 

fyra skäl till varför konsumenter skapar konton på sociala nätverk: (1) för att underlätta 

bibehållandet av befintliga relationer, (2) skapa nya relationer, (3) nöje, och (4) 

självpresentation. Dessa fynd har även bekräftats av Cheung et al. (2015) och visas i figur 1 

tillsammans med upplevda kostnader nedan. 

 
Figur 1. Utlämnande av personlig information på sociala nätverk (Krasnova et al., 2010)  
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Sociala nätverk underlättar för konsumenter att bibehålla sina befintliga relationer med andra 

användare av samma nätverk. Samtidigt behöver konsumenterna inte investera mycket tid 

eller anstränga sig till att upprätthålla en relation (Krasnova et al., 2010). Enligt Hann et al. 

(2007) är konsumenter villiga att handla bort sin integritet om det underlättar för dem att 

bibehålla en relation. Denna fördel anses vara den starkast drivande faktorn till varför 

konsumenter skapar ett konto på sociala nätverk trots deras oro kring integritet. (Cheung et 

al., 2015; Krasnova et al., 2010). Denna studie hypotiserar därför att: 

Hypotes 3: Enkelheten att upprätthålla befintliga relationer är positivt korrelerat till varför 

konsumenterna väljer att godkänna nätverkens användarvillkor. 

Sociala nätverk har även visats vara ett verktyg till att skapa nya relationer (Krasnova et al., 

2010). På de sociala nätverken får konsumenter möjlighet att bygga upp och samla in ett 

socialt kapital när de skapar nya relationer som ger ny och användbar information eller 

perspektiv på saker och ting (Boyd & Ellison, 2007). Att utveckla nya relationer är också 

relaterat till utlämnandet av information. När en individ lämnar ut information om sig själv 

sänder denne ut signaler om att man vill skapa en relation med den motsvarande parten 

(Krasnova et al., 2010). Sålunda är en konsument beredd att lämna ut information om sig själv 

om det finns möjlighet till att skapa en ny relation. Denna studie hypotiserar därför att: 

Hypotes 4: Skapandet av nya relationer är positivt korrelerat till varför konsumenterna väljer 

att godkänna nätverkens användarvillkor. 

Med sociala nätverk kan användare presentera sig själva hur de än önskar. Detta sker genom 

att användare väljer vilken typ av information de vill lämna ut som målar upp en önskvärd 

bild av dem. En egenskap som inte är möjlig att åstadkomma vid möten i verkligheten 

(Krasnova et al., 2010). Krasnova et al. (2009a) visade att självpresentation på sociala nätverk 

påverkar konsumenter positivt. Studien hypotiserar därmed att: 

Hypotes 5: Självpresentation är positivt korrelerat till varför konsumenterna väljer att 

godkänna nätverkens användarvillkor.  

Konsumenter gillar att ha konversationer på sociala nätverk (Krasnova et al., 2010). Dock kan 

nätverken och tredje part utnyttja konsumenters nöje till att lämna ut personlig information 

(Hui et al., 2006). Vidare menar Krasnova et al. (2010) att sociala nätverk använder många 

applikationer för att uppmuntra nätverkens användare till att lämna ut information. Studien 

hypotiserar således att: 
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Hypotes 6: Nöje är positivt korrelerat till varför konsumenterna väljer att godkänna 

nätverkens användarvillkor. 

Tidigare forskning har visat att godkännandet av användarvillkoren är relaterat till 

läsförståelse respektive tid och huruvida konsumenten läser villkoren eller inte (Milne & 

Culnan, 2004). Konsumentens läsförståelse beror på om denne besitter den förmåga som 

krävs för att kunna läsa igenom och förstå villkoren fullständigt (Acquisiti & Grossklags, 

2005; Milne & Culnan, 2004), för att sedan kunna analysera fördelarna och kostnaderna med 

att bli medlem på ett socialt nätverk (Krasnova et al., 2009b; Zeadally & Winkler, 2016). Om 

villkoren använder ett språkbruk som gör att konsumenten kan ta till sig informationen och 

förstå innebörden enklare så kommer konsumenten att lita på företaget och inte läsa igenom 

villkoren (Krasnova et al., 2009b; Milne & Culnan, 2004). Dock menar Acquisiti och 

Grossklags (2005) att konsumenten saknar denna förmåga. Studien hypotiserar därmed att: 

Hypotes 7: Läsbarhet kommer att ha en positiv korrelation till varför konsumenterna väljer 

att godkänna nätverkens användarvillkor. 

Vidare beror huruvida konsumenten läser användarvillkoren eller inte på tiden, eftersom 

konsumenten värderar sin tid högt och ser den som något värdefullt (Alreck & Settle, 2002). 

Därmed vill konsumenten inte spendera sin värdefulla tid på att läsa villkor som de ändå inte 

förstår eller har någon nytta av (Acquisiti & Grossklags, 2005). Studien hypotiserar således 

att:  

Hypotes 8: Tid kommer att ha en positiv korrelation till varför konsumenterna väljer att 

godkänna nätverkens användarvillkor. 

2.6. Undersökningsmodell  

Den ursprungliga modellen som är baserad på Privacy Calculus Theory Model från figur 1 

beaktar inte användarvillkorens utformning, vilket kan tyckas är en viktig del då villkorens 

roll har förändrats mycket under de senaste åren (Zeadally & Winkler, 2016). Denna studie 

har därför använt en egen, modifierad version av denna teori och modell som – utöver de 

tidigare befintliga attributen – även omfattar läsbarhet och tid under upplevda kostnader.  Den 

modifierade modellen ser därmed ut på följande sätt: 
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Figur 2. Modifierad version av Privacy Calculus Theory  

Som figuren ovan åskådliggör ställer individer alltså fördelarna (i.e. enkelheten i att 

upprätthålla befintliga relationer, möjligheten att skapa nya relationer, självpresentation och 

nöje) mot kostnaderna (i.e. tillit, integritet, läsbarhet och tid) mot varandra enligt denna 

modell. Efter att ha vägt dessa emot varandra beslutar de sig sedan, enligt modellen, om 

huruvida de vill bli medlemmar i det sociala nätverket och därmed lämna ut sin personliga 

information eller inte. Vidare har även de påståenden som tagits fram till den kvantitativa 

undersökningen sin grund i attributen i modellen. Denna studie innefattar också en egen 

hypotes per varje attribut som kommer att testas och antingen förkastas eller antas. 

  

Underlätta att 

upprätthålla befintliga 

relationer 

Skapa nya relationer 

Självpresentation 

Nöje 

Upplevda fördelar 

Tillit 

Integritetsfrågor 

Upplevda kostnader 

Läsbarhet 

Tid 

Drivande faktorer till att 

godkänna användarvillkor på 

sociala nätverk 



23 

 

3. Metod  

I detta kapitel kommer forskningsansats, operationalisering och andra metodrelaterade 

begrepp att presenteras. Kapitlet presenterar även hur och varför en enkät har genomförts 

och hur urvalet har gått till för att säkra arbetets validitet och reliabilitet. Vidare presenteras 

hur den insamlade datan har bearbetats. 

3.1. Forskningsansats  

För att förstå och kunna undersöka syftet, kommer en kvantitativ metod att användas. Den 

kvantitativa metoden är en forskningsstrategi som samlar in empirisk och kvantifierbar data 

som därefter sammanfattas i statistisk form. Metoden möjliggör generalisering respektive 

prövning av hypoteser (Bryman & Bell, 2013). Den är också av positivistisk karaktär med 

deduktiva inslag som visar sambandet i studien mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 

2013). De slutsatser som därmed dras i studien kommer från givna utfall. 

Val av forskningsmetod har gjorts främst med beaktande av tidigare studier inom det 

teoretiska forskningsområdet. Då åtskilliga studier som undersöker konsumenters integritet 

beträffade sociala nätverk använder en kvantitativ metod som forskningsstrategi, anses detta 

ge en god indikation på vilken typ av forskningsmetod som denna studie bör tillämpa. Om 

studien istället skulle använda en kvalitativ metod hade man behövt förlita sig på få personers 

yttranden framför kvantifierbar data som kan generaliseras från en tvärsnittsundersökning. 

Det skulle vara problematiskt att göra i och med att tidigare forskning har visat att 

konsumenter uppvisar ett väldigt likartat beteende på sociala nätverk. Det anses därmed 

meningslöst att utföra intervjuer om varför de blir medlemmar på sociala nätverk och om 

konsumenter värnar om sin integritet och hur det tar sig uttryck. Genom att tillämpa den 

kvantitativa metoden avstår studien dessutom från att bilda olika avbildningar som 

respondenter skulle ha av verkligheten. Därmed kan val av forskningsstrategi också motiveras 

utifrån en ontologisk ståndpunkt då denna studie mäter och kvantifierar variabler på ett 

objektivt sätt och utan att inkludera egna värderingar. 

3.2. Undersökningsdesign 

Undersökningens design behandlar bland annat generalisering av empirisk och kvantifierbar 

data som vidare beror på det ställningstagande man som forskare är intresserad av. 

Forskningsdesign utgör därmed en ram för insamling och analys av data (Bryman & Bell, 



24 

 

2013). Denna studie baseras på en tvärsnittsdesign i form av en enkätundersökning där 

datainsamlingen har skett vid en bestämd tidpunkt men från flera källor. Det ger denna studie 

möjligheten till att upptäcka mönster eller variationer vid analys av de variabler som den 

kvantitativa datan har producerat (Bryman & Bell, 2013). Studiens tvärsnittsundersökning 

bygger på en webbaserad enkätundersökning där en mängd respondenter har fått ta ställning 

till olika påståenden gällande sociala nätverk. Syftet med detta är att få en stor variation i den 

kvantifierbara datan för att studera sambanden mellan variablerna, vilket skulle öka studiens 

tillförlighet. Den tidpunkt som enkäten var tillgänglig online var under perioden 8 till 14 

december 2016. Eftersom enkätundersökningen har utförts med en kort tidsram i förhållande 

till experimentella undersökningar som brukar ha en tidsram på månader respektive år, så kan 

denna studie inte fastställa en orsak som är oberoende av tiden till given resultat (Bryman & 

Bell, 2013). 

3.3. Undersökningsmetod 

3.3.1. Population & urval  

Population är en mängd individer som studeras och där studien gör sitt urval från (Bryman & 

Bell, 2013). Det är inte nödvändigt att en population syftar på en grupp människor, men denna 

studie riktar sig just mot svenska konsumenter som skapar ett nätverkskonto. Därmed bör 

studiens population avse svenska användare av sociala nätverk. Val av population gjordes 

också för att befintliga användare av Facebook anses ha större kunskap om användandet av 

sociala nätverk än de som inte använder sociala nätverk. Samtidigt kan populationen 

förhoppningsvis ge värdefulla insikter i bland annat hur konsumenter resonerar när de väljer 

att godkänna användarvillkoren och bli medlemmar. Att rikta urvalet av population och basera 

det på respondenter med erfarenhet av det som ska undersökas är också starkt rekommenderat 

då det gör urvalet mer rigoröst (Bryman, 2002). 

Ett urval syftar till att välja ut en del individer som ska representera resten av populationen 

(Bryman & Bell, 2013). Med populationens storlek i åtanke har ett icke-sannolikhetsurval i 

form av ett bekvämlighetsurval gjorts där en enkätundersökning har delats på det sociala 

nätverket Facebook med hjälp av författarnas egna nätverk. En länk till enkäten via Facebook 

ansågs vara det enklaste sättet att nå ut till de som en gång har godkänt användarvillkoren och 

som idag är medlemmar i ett eller flera sociala nätverk. Att använda det sociala nätverket 

Facebook som distributionskanal kan även motiveras utifrån att många respondenter behövdes 

för att säkerställa studiens validitet och reliabilitet men även för att exkludera icke-
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medlemmar eftersom de inte kan besvara ifall de läser nätverkens användarvillkor. Samtidigt 

var det ett sätt att nå ut till flera respondenter utan att ha några geografiska begränsningar. 

Dock kan resultaten från bekvämlighetsurvalet inte generaliseras utanför den population som 

har använts för studien (Bryman & Bell, 2013). Slutsatser kan med andra ord inte göras utöver 

den valda populationen eftersom stickprovet består av respondenter som fanns tillgängliga 

endast vid den tidpunkten länken delades på Facebook. Ytterligare urval har gjorts genom att 

respondenter som är under 18 år undantagits via en kontrollfråga i början av enkäten. Detta 

för att enkäten är anonym och det annars skulle vara omöjligt att kontrollera om den 

minderårige har givits samtycke från dess vårdnadshavare om att svara på enkäten. Dessutom 

kan resultat från minderåriga respondenter inte vara tillförlitliga eftersom de anses vara 

oförmögna med tanke på deras ålder att värdera riskerna med att skapa ett socialt 

nätverkskonto.  

3.3.2. Enkätutformning  

Enkäten är utformad efter tidigare forskning som har presenterats i teorikapitlet. Den är 

webbaserad och enkätverktyget Google Forms användes till att designa enkäten och samla in 

datan. Vidare har enkäten designats så att den har en tydlig layout och är lätt att förstå för att 

minimera en eventuell risk med bortfall. Enkäten inleds med en kort bakgrund om studien 

samt vad enkäten handlar om. Därefter ställdes frågor vilka samtliga var slutna. 

Enkätens tre första frågor var av demografisk karaktär medan resterande frågor i enkäten har 

hämtats från tidigare forskning som har haft en kvantitativ karaktär i form av sjugradiga 

ordinalskalor och vars enkätfrågor delvis har fått anpassats för denna studie. Frågor har 

hämtats från ”Internet Users’ Information Privacy Concerns (IUIPC): The Construct, the 

Scale, and a Causal Model” (Malhotra et al., 2004) som mäter konsumenters tillit och risk vid 

användandet av sociala nätverk, ”Online social networks: why we disclose” (Krasnova et al., 

2010) som mäter konsumenters upplevda fördelar med att bli medlem på sociala nätverk samt 

”The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the privacy policies and terms of service policies of 

social networking services” (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2016), vilken mäter konsumentens 

benägenhet att läsa de sociala nätverkens användarvillkor. Påståenden har valts ut inom varje 

kategori som enligt Privacy Calculus Theory är drivande när konsumenter ska väga fördelar 

och kostnaderna med att gå med i ett nätverk. Vidare har också frågor som inte passar 

undersökningen valts bort och istället har fokus legat på de med mest relevans för uppsatsens 

syfte. Frågorna är utformade som påståenden där respondenten får svara utifrån en likertskala 
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på hur väl påståendet stämmer överens med dess egen uppfattning. 1 innebär att respondenten 

inte håller med alls och sedan stegrar skalan med hur väl påståendet stämmer överens upp till 

och med 7 som innebär att respondenten håller med helt. 

Enkäten kan beskådas i sin helhet under rubriken “Appendix A”. 

3.3.3. Pilotstudie 

För att testa enkätundersökningen genomfördes en pilotstudie där dels författarna själva men 

även ett fåtal vänner svarade på enkäten innan den öppnades upp för offentligheten. Detta 

gjordes för att få en uppfattning om huruvida respondenterna tyckte att enkäten var för lång 

eller innehöll för många frågor då en minimering av bortfall kunde göras på så sätt och för att 

undvika att respondenterna skulle göra avbrott mitt i enkäten på grund av att den tog för lång 

tid. Ingen av deltagarna i pilotstudien hade några invändningar kring enkätens utformning 

eller dess tidsåtgång och därmed behölls den ursprungliga utformningen av enkäten. 

3.4. Operationalisering  

För att kunna mäta de teoretiska begreppen som använts i teorin har denna studie utfört en 

operationalisering (Bryman & Bell, 2013). Operationalisering har genomförts genom att 

studien använt sig av indikatorer och skalor från tidigare forskning. De flesta av dessa skalor 

har modifierats till att passa ämnet sociala nätverk då dess ursprungliga syfte var ämnat för ett 

annat sammanhang. För att optimera operationaliseringen och studiens validitet respektive 

reliabilitet har studien använt flera indikatorer för att få med flera olika aspekter av ett 

begrepp. Samtliga av dessa indikatorer har använt en sjugradig likertskala från 1 = ”håller inte 

med alls” till  7= ”håller med helt”. Dessutom har ett fåtal kovariater inkluderats för att 

känneteckna stickprovet. Tabell 1 ger en översyn av operationaliseringen. 

Tabell 1 

 

Variabler Indikatorer Frågor 

Underlätta bibehållning av befintliga 

relationer 

(Krasnova et al., 2010) 

FUBR1 Sociala nätverk är ett enkelt sätt att 

informera alla mina vänner om mina 

pågående aktiviteter 

 FUBR2 Sociala nätverk sparar mig tid när jag 

vill dela något nytt med mina vänner 

 FUBR3 Jag tycker sociala nätverk är ett 

effektivt sätt att dela information med 

mina vänner 

Skapa nya relationer 

(Krasnova et al., 2010) 

FSNR1 Genom sociala nätverk möter jag nya 

människor som delar mina intressen 

 FSNR2 Sociala nätverk hjälper mig att bygga 

ut mitt eget kontaktnät 
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 FSNR3 Jag lär känna nya människor genom 

sociala nätverk 

Nöje 

(Krasnova et al., 2010) 

FNJ1 När jag är uttråkad vänder jag mig ofta 

till sociala nätverk 

 FNJ2 Jag tycker att sociala nätverk är 

underhållande 

 FNJ3 Min tid på sociala nätverk är trevlig 

och avkopplande 

Självpresentation 

(Krasnova et al., 2010) 

FSJPR1 Jag försöker göra ett gott intryck på 

andra människor via sociala nätverk 

 FSJPR2 Jag försöker presentera mig själv på ett 

gynnsamt sätt på sociala nätverk 

 FSJPR3 Sociala nätverk hjälper mig att visa 

upp mina bästa sidor för andra 

Tillit 

(Malhotra et al., 2004) 

TILLIT1 Sociala nätverk är trovärdiga vid 

hantering av information 

 TILLIT2 Jag litar på sociala nätverk 

 TILLIT3 Sociala nätverk är alltid ärliga mot dess 

användare när det kommer till 

behandling av personlig information 

Risk 

(Malhotra et al., 2004) 

RISK1 Att lämna ut personlig information till 

sociala nätverk kan leda till många 

oväntade problem 

 RISK2 Det är riskabelt att lämna ut personlig 

information till sociala nätverk 

 RISK3 Det råder alltför stor osäkerhet i 

samband med att ge information till 

sociala nätverk 

Användarvillkor 

(Obar & Oeldorf-Hirsch, 2016) 

ANV1 Användarvillkoren på sociala nätverk 

är för långa 

 ANV2 Jag har inte tid att läsa 

användarvillkoren 

 ANV3 Det är normalt att gå med i sociala 

nätverk utan att läsa användarvillkoren 

 ANV4 Jag gör inget fel på sociala nätverk så 

vad användarvillkoren säger spelar 

ingen roll för mig 

 ANV5 De enda som drabbas av 

användarvillkoren är de som bryter mot 

reglerna 

 ANV6 De sociala nätverken kommer aldrig 

bry sig om du läser deras 

användarvillkor eller inte 

 ANV7 De sociala nätverken kommer att göra 

vad de vill med min information 

oavsett om jag läser deras 

användarvillkor 

 ANV8 Det är viktigt att läsa 

användarvillkoren för att undvika 

problem 

 ANV9 Språket som används i 

användarvillkoren är generellt sett 

tydligt 

 ANV10 Användarvillkoren är svåra att förstå 

 ANV11 Användarvillkoren ger användbar 

information 
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3.5. Kvantitativ dataanalys 

Den kvantitativa datan analyserades med hjälp av statistik- och analysprogrammet IBM SPSS. 

Det första steget var att analysera datan för beroende respektive oberoende variabler. Därefter 

genomfördes en regressionsanalys. För att mäta konsumenters avsikter med att godkänna 

nätverkens användarvillkor har tre frågor (ANV1, ANV2 & ANV3) använts för att skapa en 

ny beroende variabel, Läsning, som sedan använts vid beräkning av korrelation och multipel 

linjär regression. Därefter har ett oberoende stickprov beräknats för den nya variabeln Läsning 

med den oberoende variabeln kön för att statistiskt säkerställa att det finns en skillnad mellan 

vilket kön man tillhör och varför man godkänner nätverkens villkor. De korrelationer som har 

beräknats kommer antingen att stärka eller förkasta sambanden i modellen. Som ett sista steg 

har en regressionsanalys genomförts. Eftersom studien behandlar fler än en oberoende 

variabel så har en multipel linjär regression utförts för att testa vilken av dessa oberoende 

variabler påverkar det beroende variabeln mest. 

3.6. Reliabilitet och validitet 

3.6.1. Reliabilitet  

För att granska en studies reliabilitet behöver man beakta dess stabilitet, 

interbedömarreliabilitet och interna reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Studiens stabilitet 

anses vara medelhög då en tvärsnittsstudie har gjorts via ett bekvämlighetsurval. Urvalet 

anses representera populationen bra för en generalisering men själva enkätundersökningen har 

utförts under en kort tidsram, vilket gör det omöjligt att anta att studiens mått inte skulle 

kunna fluktuera över tid och kan replikeras trots operationaliseringen. Interbedömarreliabilitet 

anses vara hög då samtliga enkätfrågor var slutna och präglades med ett lättförståeligt 

språkbruk som gav respondenterna litet utrymme för egen tolkning av en fråga. Dessutom 

säkerställde författarna att inga ledande frågor från tidigare forskning fanns med eftersom det 

hade påverkat studiens objektivitet. Samtliga vidtagna steg möjliggjorde att författarna kunde 

förhålla sig objektiva. Samtidigt är den interna reliabiliteten också hög eftersom studien har 

utfört en operationalisering utifrån tidigare forskning som således gör studien pålitlig och 

följdriktig. För att nå en hög grad av intern reliabilitet behöver korrelationen för variablerna 

ligga minst på 0,8 (Bryman & Bell, 2013). Resultaten för korrelationer presenteras i nästa 

kapitel. 
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3.6.2. Validitet  

För att bedöma en kvantitativ studies validitet behöver man beakta begreppsvaliditeten och 

den interna respektive externa validiteten (Bryman & Bell, 2013). Begreppsvaliditeten anses 

vara medelhög eftersom de begrepp som används i studien också är de som har mätts. 

Begreppsvaliditeten är också relaterad till stabilitet, vilken också anses medelhög. Om 

begreppsvaliditeten inte hade varit hög hade studiens undersökningsresultat och reliabiliteten 

ifrågasatts (Bryman & Bell, 2013). Vidare är den interna validiteten medelhög då det 

förekommer ett samband mellan de variabler som mäts. Detta samband kan dock inte 

bedömas som hållbart då studien har genomfört en tvärsnittsstudie, vilket gör det svårt att 

fastställa en orsaksriktning. Dock har författarna vidtagit åtgärder för att reducera eventuella 

inverkande faktorer på studiens interna validitet genom att beräkna korrelationen och multipel 

linjär regression för beroende respektive oberoende variabler. Den externa validiteten anses 

vara medel eftersom ett bekvämlighetsurval har gjorts vilket innebär att resultaten inte kan 

generaliseras utanför den population som har använts för studien. 

3.7. Källkritik 

Studien har använt sekundärdata som är av hög kvalitet och som har referensgranskats av 

bland annat EBSCOhost, LUBsearch, Scopus samt GoogleScholar. Trots det har författarna 

förhållit sig objektiva och kritiska eftersom det finns en risk att kvaliteten på informationen 

kan vara bristfällig, då sekundärdata ofta är aggregerad och är ett sätt för forskaren att spara 

tid och pengar på att samla in data som redan finns tillgängligt (Bryman & Bell, 2013). 

  



30 

 

4. Empiri  

För att presentera studiens resultat har svaren från enkäten förts in i Microsoft Excel och de 

har sedan i sin tur körts i statistikprogrammet IBM SPSS för att få fram data att analysera. I 

detta kapitel kommer deskriptiv statistik, korrelationer, hypotesprövning och avslutningsvis 

resultat från multipel linjär regressionsanalys att presenteras. 

4.1. Deskriptiv statistik  

Totalt 220 respondenter besvarade enkäten, där en av de svarande var under 18 år och därmed 

har undantagits från studien. Vidare var det ingen av respondenterna som avslutade enkäten 

utan att besvara alla frågor vilket innebar att det inte blev några ytterligare bortfall och det 

totala antalet respondenter i studien var således 219 stycken. Ytterligare bortfall som att 

respondenter började besvara enkäten utan att avsluta den har inte kunnat fastställas. Så det 

verkliga numret på bortfallet är ett mörkertal. I SPSS kodades sedan svaren om där variabeln 

man = 1 och variabeln kvinna = 2 och svaren fördelades enligt tabell 1 nedan. Som datan 

beskriver var där en majoritet av respondenterna kvinnor (64.38 %) vilket eventuellt inte helt 

överensstämmer med den totala populationen av användare av sociala nätverk. Åldersmässigt 

var fördelningen desto jämnare. Inom åldersgruppen 18-24 år finns 25 procent av 

respondenterna vilket kan stämma väl överens med hur det demografiska användandet av 

sociala nätverk ser ut idag. Det fanns dock en viss underrepresentation i åldersgruppen 25-34 

år, med endast drygt 5 procent av respondenterna, vilket kan förklaras med att det är vänner 

och vänners vänner till författarna som har deltagit i studien och denna grupp har därför varit 

den svåraste att nå. Att över 70 procent av respondenterna innehar en högskoleutbildning eller 

högre kan också ha påverkat resultaten, vilket är något som kan hållas i åtanke vid studiens 

slutsatser. Bland annat kan personer med en högre utbildningsnivå ha en bättre läsförståelse 

och därmed förstå nätverkens villkor bättre och vara mer medvetna om eventuella risker som 

är associerade med att bli medlem. Den höga andelen kvinnor som deltog i studien kan 

påverka resultatet sedan kvinnor antas vara mer riskaverta än män (Milne & Culnan, 2004). 

Ålder antas inte ha en stor inverkan på studien då det råder en någorlunda jämn 

åldersfördelning. 

Tabell 2  

 

Värde Kön Antal Procent 

1 Man 78 35,62 
2 Kvinna 141 64,38 
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Tabell 3 

 

Ålder Frekvens Procent Kumulativ procent 

18-24 55 25,11 25,11 
25-34 12 5,48 30,59 
35-44 28 12,79 43,38 
45-54 64 29,22 72,6 
55-64 52 23,74 96,34 
65 eller äldre 8 3,66 100,0 
Totalt 219 100,0  

 

 
Tabell 4 

 

Utbildningsgrad Frekvens Procent Kumulativ procent 

Grundskola 2 0.91 0.91 

Gymnasieexamen 54 24.66  25.57 

Högskola 63 28.77  54.34  

Kandidatexamen 56 25.57  79.91 

Yrkesexamen 18 8.22  88.13 

Masterexamen 24 10.96  99.09 

Doktorsexamen 2 0.91 100.0 

Totalt 219 100.0  

 

Frågorna ANV1-ANV3 som utgör studiens beroende variabel Läsning har ett medelvärde på 

5,8409, vilket visar den genomsnittliga respondentens avsikt med att godkänna nätverkens 

användarvillkor. Medelvärdet är betydligt högre än minimivärdet, även om man medtar 

variabelns standardavvikelse i ekvationen. Detta innebär att den typiska respondenten inte 

läser igenom nätverkens användarvillkor innan de accepterar dem. Se tabell 5 för vidare 

illustration. 

Tabell 5 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Läsning 219 1,67 7,00 5,8409 1,21943 

 

 



32 

 

4.2. Korrelation  

Korrelationerna togs fram i SPSS genom att testa Pearson correlation, vilken är den “vanliga” 

korrelationskoefficienten (Wahlgren, 2014). Detta gjordes för att få fram underlag till att testa 

hypoteserna och resultatet presenteras i figur 3 och tabell 6. 

För variablerna tillit och upprätthållande av relationer var korrelationen signifikant på 95 % 

säkerhetsnivå. Det innebär alltså att för dessa variabler kan sägas att det med 95 procents 

säkerhet finns en korrelation mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

läsning. 

För variablerna integritet, nöje, läsbarhet och tid var korrelationen signifikant på 99 % 

säkerhetsnivå. Det innebär alltså att för dessa variabler kan studien med 99 procents säkerhet 

säga att det finns en korrelation mellan de oberoende och den beroende variabeln. Den 

oberoende variabel som studien fann hade den starkaste korrelationen med att inte läsa 

villkoren var variabeln tid. Där fanns en korrelation på .840 av maximalt 1.0, vilket därmed 

innebär att variabeln tid och dess korrelation till läsning är det enda variabel som även innehar 

en intern reliabilitet. Den enda negativa korrelationen som studien kunde påvisa var för 

variabeln skapa nya relationer där korrelationen var -.035. 

 
Figur 3. Resultat av undersökningsmodell  
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Tabell 6 

Hypotes Resultat 

H1: Tillit kommer att ha en positiv korrelation till varför konsumenterna väljer 

att godkänna nätverkens användarvillkor 

Accepteras 

H2: Oro kring integritet kommer att ha en negativ korrelation till varför 

konsumenterna väljer att godkänna nätverkens användarvillkor 

Förkastas 

H3: Enkelheten att upprätthålla befintliga relationer är positivt korrelerat till 

varför konsumenterna väljer att godkänna nätverkens användarvillkor 

Accepteras 

H4: Skapandet av nya relationer är positivt korrelerat till varför konsumenterna 

väljer att godkänna nätverkens användarvillkor 

Förkastas 

H5: Självpresentation är positivt korrelerat till varför konsumenterna väljer att 

godkänna nätverkens användarvillkor 

Accepteras 

H6: Nöje är positivt korrelerat till varför konsumenterna väljer att godkänna 

nätverkens användarvillkor 

Accepteras 

H7: Läsbarhet kommer att ha en positiv korrelation till varför konsumenterna 

väljer att godkänna nätverkens användarvillkor 

Accepteras 

H8: Tid kommer att ha en positiv korrelation till varför konsumenterna väljer att 

godkänna nätverkens användarvillkor 

Accepteras 

 

4.3. Multipel linjär regressionsanalys  

En multipel regressionsanalys genomfördes för att testa vilka av de oberoende variablerna 

som hade störst inverkan på den beroende variabeln Läsning. Detta gjordes för att undersöka 

variationen som varje oberoende variabel hade gentemot den beroende variabeln Läsning. 

Den multipla modellen har en förklaringsgrad på 0,338. Detta innebär att studiens föreslagna 

modell förklarar 33,8 % av variansen på variabeln Läsning. Värdet är högt och kan således 

styrka studiens modell. Den föreslagna modellen har en statistisk signifikans på p < 0,0005, 

vilket antyder att de oberoende variablerna har en inverkan på den beroende variabeln 

Läsning (se tabell 7 och 8). 

Tabell 7 

 
Model Summary

b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0,582

a 
0,338 0,316 0,9980 

a.  Predictors: (Constant) ANV9, ANV4, FNJ1, ANV7, FSJPR3, TILLIT3, RISK3, FUBR1, FSNR1 

b.  Dependent variable: Läsning 
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Tabell 8 

 

ANOVA
b 

Model  Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

 Regression 107,389 7 15,341 15,403 0,000
b 

1 Residual 210,157 211 0,996   

 Total 317,546 218    
a.  Dependent variable: Läsning 

b.  Predictors: (Constant) ANV9, ANV4, FNJ1, ANV7, FSJPR3, TILLIT3, RISK3, FUBR1, FSNR1 

Analysen visar att sju oberoende variabler har en signifikant inverkan (Sig. < .05) på Läsning 

(se tabell 9). De sju variablerna är Ålder, ANV9, ANV7, Kön, FNJ3, ANV4 och Utbildning. 

Dock har språkbruket i användarvillkoren samt kovariaterna Ålder, Kön och Utbildning 

negativa betavärden. De resterande tre variablerna har positiva betavärden, där Nöje har den 

högsta positiva betavärde. Detta innebär att Nöje har den starkaste inverkan av de positiva 

variablerna på Läsning. Men av alla givna värden har Kön den starkaste inverkan på Läsning i 

och med att den har ett betavärde på -0,581. 

Tabell 9 

 

Coefficients
a 

Model Unstand. 

Coefficients 
Stand. 

Coefficients 

Beta 

T Sig. 

 B Std. 

Error 
   

(Constant) 6,998 0,499  14,016 0,000 

Ålder -0,022 0,005 -0,283 -4,654 0,000 
ANV9 -0,241 0,046 -0,298 -5,257 0,000 
ANV7 0,153 0,042 0,207 3,649 0,000 
Kön -0,581 0,151 -0,231 -3,862 0,000 
FNJ3 0,202 0,056 0,206 3,593 0,000 
ANV4 0,083 0,038 0,128 2,191 0,030 
Utbildning -0,113 0,054 -0,118 -2,089 0,038 
a.  Dependent variable: Läsning 

Sammanfattningsvis går att säga att de sju variablerna ovan förklarar 33,8 % av variansen till 

att läsa användarvillkoren. Kön har den starkaste inverkan (beta = -.0,581) på Läsning. Se 

tabellerna 7, 8 och 9 för översiktliga resultat. 
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5. Diskussion och slutsats 

Under detta kapitel kommer en diskussion om och en analys av studiens teori, metod och 

empiri att göras. Analysen kommer att bygga på det som tidigare presenterats och även 

innehålla eventuell kritik kring vad som kan ha påverkat studiens resultat samt förslag till 

framtida forskning inom ämnet att ges. Vidare kommer även de faktorer som respondenterna 

har ansett varit mest drivande till varför de blir medlemmar i sociala nätverk och därmed 

utlämnat personlig information om sig att analyseras extra för att knyta an till uppsatsens 

syfte. Därefter presenteras det teoretiska och praktiska bidraget och slutligen kommer 

studiens slutsatser att presenteras. 

5.1. Diskussion av resultat  

I resultaten som framgick av studien var där en del relativt oväntade resultat och en del som 

var ganska väntade. Av de åtta hypoteserna var det sex av dem som kunde accepteras och två 

av dem som fick förkastas. Att tid skulle ha den högsta korrelationen till att inte läsa igenom 

användarvillkoren var något väntat i och med att konsumenter värderar sin tid högt och ser 

den som något värdefullt (Alreck & Settle, 2002) och därmed eventuellt inte är villiga att 

lägga ner den tid som krävs för att läsa igenom användarvillkoren. Därför var det föga 

överraskande att påståendet “Jag har inte tid att läsa igenom användarvillkoren” var det 

påstående i enkäten som respondenterna var mest enade vid och hela 51.7 % svarade “håller 

med helt”. Faktumet att tid och läsbarhet inte har beaktats i tidigare studier innebär att tidigare 

forskare har begått ett stort misstag i och med att tid hade den absolut starkaste positiva 

korrelationen till att bli medlem utan att läsa igenom användarvillkoren. 

Endast 5 % av respondenterna ansåg att de inte håller med alls eller inte delvis håller med om 

påståendet att det är normalt att gå med i sociala nätverk utan att läsa igenom 

användarvillkoren. Detta tyder på att en viss konsensus råder bland respondenterna om att 

man helt enkelt inte läser igenom användarvillkoren alls innan man blir medlem i ett socialt 

nätverk, vilket även bekräftar delar av teorin som använts för studien. Att 95 % av 

respondenterna inte läser igenom användarvillkoren och därmed inte är medvetna om de 

eventuella riskerna som konsumenten sedermera exponerar sig för, har genom studien visat 

sig vara en drivande faktor till att konsumenter väljer att godkänna användarvillkoren och 

därefter bli medlemmar på sociala nätverk. En bristande riskmedvetenhet är också något som 

har belysts i tidigare studier av samma slag (Caruso & Salaway, 2008) 
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Den fjärde hypotesen, H4, förkastades med anledning av att det gjordes ett antagande om att 

skapandet av nya relationer skulle ha en positiv korrelation till att bli medlem på sociala 

nätverk men studien visade istället på att det fanns en negativ korrelation däremellan. Detta 

skulle kunna förklaras delvis på grund av avgränsningen av sociala nätverk som gjordes. Hade 

studien istället exempelvis enkom haft med användare av dejtingtjänsten Tinder – som ju 

också är ett socialt nätverk – där det primära syftet är att skapa nya kontakter istället för 

exempelvis Facebook eller Whatsapp där det primära syftet är att bibehålla befintliga 

relationer hade den variabeln istället antagligen kunnat ha haft en positiv korrelation. Å andra 

sidan så definierades “sociala nätverk” aldrig i enkäten men ett antagande bör ändå kunna 

göras om att många respondenter själva definierade sociala nätverk som Facebook endast, 

dels eftersom det var där som enkäten delades men också eftersom det är det enda sociala 

nätverk som författarna till denna studie med säkerhet kan veta att respondenterna är 

medlemmar på och känner till. 

Av regressionsanalysen som genomfördes framgick att det fanns en statistiskt säkerställt 

skillnad mellan könen och att männen i en högre grad läste igenom användarvillkoren innan 

de blev medlemmar på ett socialt nätverk. Som tidigare nämnts i avsnitt 4.1 är kvinnor 

generellt sett mer riskaverta än vad männen är (Milne & Culnan, 2004), vilket alltså inte är 

vad som visat sig i denna studie, där det istället snarare är männen som är mer försiktiga innan 

de blir medlemmar. Att de generellt sett mer riskaverta kvinnorna inte läser igenom 

användarvillkoren i samma utsträckning skulle kunna förklaras med att de inte är medvetna 

om vilka eventuella risker som finns associerade med att bli medlemmar på ett socialt nätverk 

och om de hade vetat om riskerna så hade de möjligtvis varit mer försiktiga med att ta dessa 

risker och istället valt att först läsa igenom villkoren, vilket sammanfattningsvis alltså innebär 

att färre kvinnor eventuellt skulle bli medlemmar på sociala nätverk om männen och 

kvinnorna till samma grad läste igenom användarvillkoren. Att kvinnorna inte läser 

användarvillkoren i samma grad som männen skulle därmed också kunna vara en av 

anledningarna till att det idag är kvinnor som använder sociala nätverk i en större utsträckning 

än vad männen gör (Delade meningar, 2016b). 

En annan upptäckt som gjordes var att variabeln Nöje var den starkast drivande faktorn till att 

bli medlem på sociala nätverk. Precis som Privacy Calculus Model föreslår så verkar 

konsumenten här således väga fördelarna mot nackdelarna vid valet att bli medlem och nöjet 

som de sociala nätverken kan leverera överväger uppenbarligen nackdelarna med att behöva 

dela känslig information om sig själv. Det finns belägg för att detta i alla fall stämmer för de 5 
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procent av respondenterna som svarade att de faktiskt läser användarvillkoren och trots det 

har valt att godkänna villkoren. Vad som däremot inte kan konstateras är vad resterande 95 

procent av respondenterna faktiskt vet om riskerna egentligen, utöver att det gick att utläsa en 

ganska hög score totalt sett på påståendena om riskerna med att lämna ut privat information, 

men rent teoretiskt skulle det kunna vara så att konsumenterna inte är medvetna om riskerna 

och därför anser att fördelarna väger över riskerna. Det hade därför varit intressant om man 

hade låtit en testgrupp inom populationen läsa igenom hela användarvillkoren och sedan se 

hur många av de som skulle välja att fortfarande bli medlemmar.  

5.2. Teoretiskt bidrag  

Denna studie bidrar till befintlig akademisk litteratur genom att förklara de faktorer som 

driver konsumenter till att godkänna de sociala nätverkens användarvillkor och därmed lämna 

ut personlig information om sig själva. Själva studien är unik i sitt slag i och med det faktum 

att inga liknande studier har angripit utlämnande av personlig information på sociala nätverk 

från ett sådant perspektiv. Denna forskning fyller därmed ett viktigt akademisk gap i 

studerandet av riktade annonser mot konsumenter genom att förklara utlämnandet av 

personlig information utifrån konsumentens godkännande av nätverkens användarvillkor. 

Därtill styrker denna studie, likt tidigare studier, vikten av läsförståelse av användarvillkoren 

gentemot nätverken. Denna uppsats bidrar därmed med nya insikter kring de faktorer som har 

en inverkan på konsumenters beteende. 

Studien har dock visat att tid, nöje och upprätthållandet av befintliga relationer är betydande 

faktorer till att konsumenter godkänner nätverkens villkor, samtidigt som den avvisar 

integritetsfrågor som en påverkande faktor. Skillnaderna i resultat från tidigare studier kan 

således ifrågasätta generaliseringen av integritetsfrågor, upplevda fördelar och utlämnande av 

personlig information i olika sociala nätverks sammanhang eftersom konsumenters beteende 

kan bero på kulturella eller geografiska faktorer. Integritetsfrågor kan kopplas till den 

bristande riskmedvetenhet bland användarna som tidigare forskning har visat (Nissenbaum, 

2010). En annan möjlig förklaring kan vara att nätverksanvändare eventuellt värderar de 

upplevda fördelarna med sociala nätverk för högt gentemot utlämnande av personlig 

information i och med att de upplever nyttan av fördelarna omedelbart medan eventuella 

risker upplevs vid ett senare tillfälle. 



38 

 

5.3. Praktiskt bidrag  

Denna studie styrker ytterligare det faktum som belysts i tidigare studier (Cheung et al., 2015; 

Culnan & Armstrong, 1999) nämligen vikten av tillit bland konsumenter när 

användarvillkoren ska godkännas och ett medlemskap skall ingås. Det är därför i 

fortsättningen viktigt för de sociala nätverken att upprätthålla tillit och eventuellt vara än mer 

transparenta gentemot konsumenter för att stärka relationen och tilliten sinsemellan. Ett 

ytterligare steg i detta är att genomföra åtgärder som är relationsbyggande och som stärker 

tilliten. Detta skulle kunna göras genom att exempelvis själva gå ut i medier och informera 

om när användarvillkoren har ändrats och i där belysa de viktigaste ändringarna och genom 

att på ett tydligare sätt kommunicera ut hur konsumenternas information används.  

Studien påvisar också att endast 5 % av de svarande läser igenom användarvillkoren och 

resterande respondenter som medverkade i studien ansåg att tid och bristen på läsbarhet var 

den största anledningen till varför de inte läser igenom användarvillkoren. Det vittnar därmed 

om att de sociala nätverken bör förenkla för konsumenterna att ta del av användarvillkoren. 

Även detta för att stärka tilliten och också för att motverka att falsk ryktesspridning om 

innehållet i användarvillkoren startas och sprids. 

5.4. Begränsningar och förslag på vidare forskning  

Tyvärr fanns det oundvikligen en del begränsningar med denna studie. Den största 

begränsningen med studien är den demografiska aspekten. Studien utfördes med endast 

svenska respondenter vilket medför att det fortfarande behövs vidare forskning av om 

huruvida det föreligger kulturella skillnader kring att utlämna personlig information till 

sociala nätverk och om det generella konsumentbeteendet när ett medlemskap ingås. 

Konsumentbeteenden kan ofta vara kulturellt betingade och därmed se olika ut beroende på 

vilken geografisk plats konsumenten befinner sig på (Kotler & Keller, 2012). Det vore därför 

naivt att tro att konsumentbeteendet även inom detta område inte skulle kunna ha kulturella 

och geografiska skillnader. 

Det finns idag en uppsjö av olika sociala nätverk och lika många olika utformningar av 

användarvillkor och dess innehåll. Därför gjordes en avgränsning av sociala nätverk där fokus 

låg på de mest kända nätverken och de med flest användare. Detta kan, som tidigare nämnts i 

avsnitt 5.1, ha medfört att en del respondenter i studien antagit att Facebook var det enda 

sociala nätverket som avsågs i studien och därför besvarade enkäten utefter de 
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förutsättningarna. För framtida forskning hade det dock varit intressant att se om 

konsumentbeteendet skiljer sig åt beroende på vad för typ av socialt nätverk man som 

konsument vill bli medlem på. Exempelvis om konsumenten är mer aktsam när man ska bli 

medlem på en meddelandetjänst som Whatsapp och Facebook Messenger än när man ska bli 

medlem på ett socialt nätverk som mer riktar sig in på underhållning, såsom exempelvis 

Youtube.  

En annan intressant del för vidare forskning är att undersöka hur EU:s nya dataskyddsreform 

kommer att påverka sättet som konsumenter delar med sig av sin personliga information. Den 

25 maj 2018 kommer den nya EU-lagstiftningen att gälla och den kommer därmed att ersätta 

den svenska Personuppgiftslagen men även andra EU-medlemmars lagar om dataskydd 

(Datainspektionen, 2016). Vidare forskning bör även fokusera på hur reformen kommer att 

påverka hur de sociala nätverken tillåts samla in och behandla den personliga informationen.  

5.5. Slutsats  

Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som är drivande när konsumenter 

godkänner användarvillkor och blir medlemmar på sociala nätverk. Studien tog sin 

utgångspunkt i Privacy Calculus Theory Model som författarna hade kompletterat med 

ytterligare två faktorer på kostnadssidan. Studien kunde visa att 95 % av respondenterna inte 

läser igenom användarvillkoren alls innan de blir medlemmar och respondenterna uppgav att 

brist på tid var den största faktorn till att de inte läste igenom användarvillkoren – med en 

korrelation så hög som 0.840. Detta innebär att det bör finnas en omedvetenhet kring riskerna 

associerade med att bli medlem och att utlämna så mycket personlig information om sig själv 

till de sociala nätverken. Men enligt undersökningen uttrycker respondenterna att de i hög 

grad inte litar på de sociala nätverken vilket ändå tyder på att någon sorts riskmedvetenhet 

finns bland konsumenterna.  

Att 77 % av svenskarna ändå är medlemmar på ett socialt nätverk (Delade meningar, 2016b) 

bör därmed stödja Privacy Calculus Theory Model om att konsumenterna väger fördelarna 

mot kostnaderna och att fördelarna väger över kostnaderna i de allra flesta konsumenters fall. 

Nöje uppgavs som den starkast drivande faktorn till att bli medlem på ett socialt nätverk med 

enkelheten att upprätthålla befintliga relationer som den näst mest drivande faktorn.  

Ur ett praktiskt perspektiv bör de sociala nätverken öka transparensen och underlätta läsandet 

för att få fler konsumenter att läsa igenom användarvillkoren och bygga en starkare tillit samt 
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minska riskerna för ryktesspridning och desinformation. Vidare innehöll studien ett par 

begränsningar som kan ha påverkat resultatet, däribland främst de demografiska, geografiska 

och kulturella aspekterna. Detta är naturligtvis en brist med studien men detta faktum 

tillsammans med bland annat en stundande ny EU-lagstiftning inom området skapar 

möjligheter för vidare forskning inom ämnet i framtiden.  

   



41 

 

Källförteckning 

Acquisti, A., & Grossklags, J. (2005). Privacy and rationality in individual decision making. 

IEEE Security & Privacy Magazine, vol. 3, no. 1, pp. 26-33  

Alreck, P. & Settle, R. (2002). The hurried consumer: Time – saving perceptions of Internet 

and catalogue shopping. Journal of Database Marketing, vol. 10, no. 1 pp. 25–35 

Ball, J. (2014). Angry Birds and 'leaky' phone apps targeted by NSA and GCHQ for user data, 

The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2014/jan/27/nsa-gchq-smartphone-

app-angry-birds-personal-data  [Hämtad 2 Januari 2017] 

Bhasin, M.L. (2008). Guarding privacy on the internet: privacy policy, government 

regulations and technology solutions, International Journal of Internet Marketing and 

Advertising, vol. 4, no. 2-3, pp. 213-240 

Boyd, D.M. and Ellison, N.B. (2007). Social network sites: definition, history, and 

scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 13, no. 1, pp. 210-23 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Caruso, J. B., & Salaway, G. (2008). The ECAR study of undergraduate students and 

information technology, 2008. ECAR Research Studies Colorado: EDUCAUSE Center 

for Applied Research, vol. 8 

Caudill, E. M., & Murphy, P. E. (2000). Consumer Online Privacy: Legal and Ethical Issues, 

Journal of Public Policy & Marketing, vol. 19, no. 1, pp. 7-19 

Cheung, C., Lee, Z. W., & Chan, T. K. (2015). Self-disclosure in social networking sites. 

Internet Research, vol. 25, no. 2, pp. 279-299 

Chiu, A. T. (2011). Irrationally Bound: Terms of Use Licenses and the Breakdown of 

Consumer Rationality in the Market for Social Network Sites [notes]. Southern 

California Interdisciplinary Law Journal, no. 1, pp. 167 

Culnan, M. J., & Armstrong, P. K. (1999). Information Privacy Concerns, Procedural 

Fairness, and Impersonal Trust: An Empirical Investigation. Organization Science, no. 1, 

pp. 104 

Culnan, M. J., & Bies, R. J. (2003). Consumer Privacy: Balancing Economic and Justice 

Considerations. Journal Of Social Issues, vol. 59, no. 2, pp. 323-342 

Datainspektionen (2016). EU:s dataskyddsreform. Tillgänglig: 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/ [Hämtad 3 

Januari 2017] 

Delade meningar (2016a). Delade meningar: Svenska folkets syn på digital integritet 2016 

[PDF] Tillgänglig: https://www.iis.se/fakta/delade-meningar-2/ [Hämtad 13 December 

2016] 

Delade meningar (2016b). Svenskarna och sociala medier 2016: En del av undersökningen 

Svenskarna och internet 2016 [PDF] Tillgänglig: 

https://www.theguardian.com/world/2014/jan/27/nsa-gchq-smartphone-app-angry-birds-personal-data
https://www.theguardian.com/world/2014/jan/27/nsa-gchq-smartphone-app-angry-birds-personal-data
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
https://www.iis.se/fakta/delade-meningar-2/


42 

 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf [Hämtad 13 

December 2016] 

Dinev, T., & Hart, P. (2006). An Extended Privacy Calculus Model for E-Commerce 

Transactions. Information Systems Research, vol. 17, no. 1, pp. 61-80 

Ermakova, T., Baumann, A., Fabian, B., & Krasnova, H. (2014). Privacy Policies and Users’ 

Trust: Does Readability Matter?. AMCIS 2014 Proceedings, Paper 14, Tillgängligt på: 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1141&context=amcis2014 [Hämtad 13 

November 2016] 

Facebook (2016a). Our History. Tillgänglig: http://newsroom.fb.com/company-info/  

[Hämtad 22 November 2016] 

Facebook (2016b). Hur reglerar jag vem som kan se det som visas i min profil och på min 

tidslinje? Tillgänglig: https://sv-

se.facebook.com/help/167941163265974?helpref=faq_content [Hämtad 18 December 

2016] 

Garside, J. (2015). Twitter puts trillions of tweets up for sale to data miners, The Guardian, 18 

Mars, Tillgänglig: https://www.theguardian.com/technology/2015/mar/18/twitter-puts-

trillions-tweets-for-sale-data-miners [Hämtad 2 Januari 2017] 

Gibbs, S. (2016). WhatsApp to give users' phone numbers to Facebook for targeted ads, The 

Guardian, 25 Augusti, Tillgänglig: 

https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/25/whatsapp-to-give-users-phone-

number-facebook-for-targeted-ads  [Hämtad 2 Januari 2017] 

Gomez, J., Pinnick, T., & Soltani, A. (2009). KnowPrivacy. School of Information. UC 

Berkeley: School of Information. Tillgänglig på: 

https://escholarship.org/uc/item/9ss1m46b [Hämtad 20 November 2016] 

Griffin, A. (2016). Facebook is going to start taking user data from WhatsApp, The 

Independent, 25 Augusti, Tillgänglig: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-

and-tech/news/facebook-is-going-to-start-taking-user-data-from-whatsapp-

a7209221.html [Hämtad 18 November 2016] 

Hann, I.-H., Hui, K.L., Lee, S.-Y.T. and Png, I.P.L. (2007). Overcoming Information Privacy 

Concerns: An information processing theory approach. Journal of Management 

Information Systems, vol. 24 no. 2, pp. 13–42 

Harris, L., & Rae, A. (2009). Social networks: the future of marketing for small business. 

Journal Of Business Strategy, vol. 30, no. 5, pp. 24-31 

Hui, K.-L., Tan, B.C.Y. and Goh, C.-Y. (2006). Online Information Disclosure: Motivators 

and measurements. ACM Transactions on Internet Technology. vol. 6, no. 4, pp. 415–441 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Marketing Management (Global edition). Harlow: Pearson 

Education 

Krasnova, H., Hildebrand, T., Günther, O., Kovrigin, A., & Nowobilska, A. (2008). Why 

Participate in an Online Social Network? An Empirical Analysis. ECIS 2008 

Proceedings, Paper 33, Tillgängligt på: 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf
http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1141&context=amcis2014
http://newsroom.fb.com/company-info/
https://sv-se.facebook.com/help/167941163265974?helpref=faq_content
https://sv-se.facebook.com/help/167941163265974?helpref=faq_content
https://www.theguardian.com/technology/2015/mar/18/twitter-puts-trillions-tweets-for-sale-data-miners
https://www.theguardian.com/technology/2015/mar/18/twitter-puts-trillions-tweets-for-sale-data-miners
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/25/whatsapp-to-give-users-phone-number-facebook-for-targeted-ads
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/25/whatsapp-to-give-users-phone-number-facebook-for-targeted-ads
https://escholarship.org/uc/item/9ss1m46b
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-is-going-to-start-taking-user-data-from-whatsapp-a7209221.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-is-going-to-start-taking-user-data-from-whatsapp-a7209221.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-is-going-to-start-taking-user-data-from-whatsapp-a7209221.html


43 

 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=ecis2008 [Hämtad 11 

November 2016] 

Krasnova, H., Günther, O., Spiekermann, S., & Koroleva, K. (2009a). Privacy concerns and 

identity in online social networks. Identity in the Information Society, vol. 2, no. 1, pp. 

39-63 

Krasnova, H., Kolesnikova, E., & Guenther, O. (2009b). "It Won't Happen To Me!": Self-

Disclosure in Online Social Networks. AMCIS 2009 Proceedings, Paper 343, Tillgängligt 

på: http://aisel.aisnet.org/amcis2009/343 [Hämtad 13 November 2016] 

Krasnova, H., Spiekermann, S., Koroleva, K. & Hildebrand, T. (2010). Online social 

networks: why we disclose. Journal of Information Technology, vol. 25, no. 2, pp. 109-

125 

Lanier Jr, C. D., & Saini, A. (2008). Understanding consumer privacy: A review and future 

directions. Academy of Marketing Science Review, vol. 12, no. 2. 

Lorenzo-Romero, C., Constantinides, E., & Alarcón-del-Amo, M. (2011). Consumer adoption 

of social networking sites: implications for theory and practice, Journal of Research in 

Interactive Marketing, vol. 5, no 2-3, pp. 170-188 

Lorenzo-Romero, C., Constantinides, E., & Alarcón-del-Amo, M. (2012). Segmenting the 

social networking sites users: an empirical study. International Journal Of Internet 

Marketing And Advertising, vol. 7, no. 2, pp. 136-156 

Luo, X. (2002). Trust production and privacy concerns on the Internet. A framework based on 

relationship marketing and social exchange theory. Industrial Marketing Management, 

no. 31, pp. 111-118 

Lwin, M., Wirtz, J., & Williams, J. D. (2007). Consumer online privacy concerns and 

responses: a power-responsibility equilibrium perspective. Journal Of The Academy Of 

Marketing Science, vol. 35, no. 4, pp. 572-585 

Malhotra, N. K., Kim, S. S., & Agarwal, J. (2004). Internet users' information privacy 

concerns (IUIPC): The construct, the scale, and a causal model. Information systems 

research, vol. 15, no. 4, pp. 336-355 

McDonald, A. M., & Cranor, L. F. (2008). Cost of reading privacy policies,  the. ISJLP, 4, 

543. 

McGoogan, C. (2016). Deleted WhatsApp chats can still be read, security researcher warns, 

The Telegraph, 1 Augusti, Tillgänglig: 

http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/08/01/deleted-whatsapp-chats-can-still-be-

read-security-researcher-war/ [Hämtad 2 Januari 2017] 

McKnight, D.H., Choudhury, V. and Kacmar, C. (2002). Developing and validating trust 

measures for e-commerce: an integrative typology, Information Systems Research, vol. 

13, no. 3, pp. 334-359. 

Milne, G. R., & Culnan, M. J. (2004). Strategies for reducing online privacy risks: Why 

consumers read (or don't read) online privacy notices. Journal of Interactive Marketing, 

vol. 18 no. 3, pp. 15-29. 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=ecis2008
http://aisel.aisnet.org/amcis2009/343
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/08/01/deleted-whatsapp-chats-can-still-be-read-security-researcher-war/
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/08/01/deleted-whatsapp-chats-can-still-be-read-security-researcher-war/


44 

 

Miltgen, C. L. (2009). Online consumer privacy concerns and willingness to provide personal 

data on the internet. International Journal of Networking and Virtual Organisations, vol. 

6, no. 6, pp. 574-603 

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing. Journal Of Marketing, vol. 58, no. 3, pp. 20 

Nissenbaum, H. (2010). Privacy in context : technology, policy, and the integrity of social 

life. Palo Alto, CA: Stanford University Press 

Nowak, G. J., & Phelps, J. E. (1992). Understanding privacy concerns. An assessment of 

consumers’ information-related knowledge and beliefs. Journal Of Direct Marketing, vol. 

6, no. 4, pp. 628-39 

Nowak, G. J., & Phelps, J. (1995). Direct Marketing and the Use of Individual-Level 

Consumer Information: Determining How and When "Privacy" Matters. Journal Of 

Direct Marketing, vol. 9, no. 3, pp. 46-60 

Obar, J. A., & Oeldorf-Hirsch, A. (2016). The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the 

Privacy Policies and Terms of Service Policies of Social Networking Services, FTC, 

working paper Tillgänglig: http://ssrn.com/abstract=2757465 [Hämtad 22 November 

2016] 

Oxford Dictionaries (2016). Social Networks. Tillgänglig: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_network [Hämtad 18 November 2016] 

Phelps, J., Nowak, G., & Ferrell, E. (2000). Privacy concerns and consumer willingness to 

provide personal information. Journal Of Public Policy And Marketing, vol. 19, no. 1, pp. 

27-41 

Public CIO. (2011). FACEBOOK'S PRIVACY POLICY TIMELINE, vol. 9, no. 1, pp. 11 

Reidenberg, J. R., Breaux, T., Cranor, L. F., French, B., Grannis, A., Graves, J. T., McDonald, 

A. M., Norton, T.B., Ramanath, R., Russell, N. C., Sadeh, N., & Schaub, F. (2015). 

Disagreeable privacy policies: Mismatches between meaning and users' understanding. 

Berkeley Technology Law Journal. Vol. 30, no.1, pp. 39. 

Sheehan, K., & Hoy, M. (2000). Dimensions of privacy concern among online consumers. 

Journal Of Public Policy And Marketing, vol. 19, no. 1, pp. 62-73 

Singh, R. I., Sumeeth, M., & Miller, J. (2011). A User-Centric Evaluation of the Readability 

of Privacy Policies in Popular Web Sites. Information Systems Frontiers vol.13, no. 4, pp. 

501-514 

Sirdeshmukh, D., Singh, J., & Sabol, B. (2002). Consumer Trust, Value, and Loyalty in 

Relational Exchanges. Journal Of Marketing, vol. 66, no. 1, pp. 15-37 

Sledgianowski, D., & Kulviwat, S. (2008). Social network sites: antecedents of user adoption 

and usage. AMCIS 2008 Proceedings, Paper 83, Tillgängligt på: 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=amcis2008 [Hämtad 11 

November 2016] 

Smith, H. J., Dinev, T., & Xu, H. (2011). INFORMATION PRIVACY RESEARCH: AN 

INTERDISCIPLINARY REVIEW. MIS Quarterly, vol. 35, no. 4, pp. 989-1015 

http://ssrn.com/abstract=2757465
https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_network
http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=amcis2008


45 

 

Snap Inc. (2016). Snap Inc. Användarvillkor. Tillgänglig: https://www.snap.com/sv-SE/terms/ 

[Hämtad 15 December 2016] 

Tan, X., Qin, L., Kim, Y., & Hsu, J. (2012). Impact of privacy concern in social networking 

web sites. Internet Research, vol. 22, no. 2, pp. 211-233 

Wahlgren, L. (2014). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur 

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, vol. 4, 

no. 5, 193-220 

Wauters, E., Donoso, V., & Lievens, E. (2014). Optimizing transparency for users in social 

networking sites. info, vol. 16, no. 6, pp. 8-23 

Westin, A. F. (1967). Privacy and freedom. New York: Atheneum for the Assoc. of the Bar of 

the City of New York 

Whatsapp (2016). Om WhatsApp. Tillgänglig: https://www.whatsapp.com/about/ [Hämtad 22 

November 2016] 

Wirtz, J., Lwin, M. O., & Williams, J. D. (2007). Causes and consequences of consumer 

online privacy concern. International Journal of Service Industry Management, vol. 18, 

no. 4, pp. 326-348 

Youtube (2016). Statsistics. Tillgänglig: https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html 

[Hämtad 22 November 2016] 

Zeadally S, Winkler S. (2016). Privacy policy analysis of popular Web platforms. IEEE 

Technology And Society Magazine, vol. 35, no. 2, pp. 75-85 

 

  

https://www.snap.com/sv-SE/terms/
https://www.whatsapp.com/about/
https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html


46 

 

Appendix 

A. 

 

  



47 

 

 

  



48 

 

 

  



49 

 

 

  



50 

 

 

  



51 

 

 

 


