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Abstract 
 

The development in the tourism industry is leaning towards more and more smart services 

with personal offers. For these services to function, the users need to share their personal 

identifiable information (PII). This information comprises search history, location 

information, age and gender. However, research shows that people have negative attitudes 

connected with revealing their PII and that this may have an impact on the development of the 

industry.  

 

The aim of the paper is to study the attitudes and behaviors of Generation Y in Sweden related 

to the disclosure of PII. The purpose is to see how the smart development in the tourism 

industry can continue without opposing the public opinion to reveal information. The study is 

carried out with a quantitative approach in the form of a survey with hypothesis testing. 

 

The result of the study shows that the respondent’s attitudes don’t match their disclosure 

behavior which confirms that there is a privacy paradox. The result also showed that the 

respondents compared the perceived risk against the perceived benefits when disclosing PII, 

which is in line with prior research on the privacy calculus. 

 

In a tourism managerial perspective, the results of the study suggests that for the smart 

tourism development to continue, the perceived risks of using smart technologies can’t be 

greater than the perceived benefits. Managers also must focus on the CSR (Corporate Social 

Responsibility) development of companies and to build relationships with their customers in 

order for them to be willing to reveal their PII in the future.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Generation Y, Personal identifiable information, relationship marketing, 

consumer behavior, smart tourism, privacy paradox, privacy calculus 

 



 

3 
 

Sammanfattning 
 

Utvecklingen inom turismbranschen går idag åt mer och mer smarta tjänster med personliga 

erbjudanden. För att dessa tjänster ska kunna fungera krävs att användare delar med sig av sin 

personliga identifierbara information (PII). Denna information innefattar bland annat 

sökhistorik, platsinformation, ålder och kön. Forskning visar dock på att människor har 

negativa attityder kopplat till att lämna ut PII och att detta kan få konsekvenser för 

utvecklingen inom branschen. 

 

Denna studie syftar till att se hur Generation Y:s attityder och handlande ser ut kopplat till 

utlämning av PII i Sverige. Detta för att se hur den smarta utvecklingen inom turismbranschen 

kan fortsätta utan att motsätta sig människors attityder till att lämna ut information. Studien 

genomförs med en kvantitativ inriktning i form utav en surveyundersökning med 

hypotesprövning. 

 

Resultatet av studien visar på att respondenternas attityder inte stämmer överens med deras 

handlande vilket bekräftar att det finns en integritetsparadox. Resultatet visade även på att 

respondenterna jämförde de upplevda riskerna mot de upplevda fördelarna med att lämna ut 

PII, vilket stämmer överens med tidigare forskning om integritetskalkylen.  

 

För managers i turismbranschen innebär resultaten av studien att om den smarta 

turismutvecklingen ska fortsätta får inte de upplevda riskerna med att använda smarta 

turismtjänster bli större än de upplevda fördelarna som tjänsterna erbjuder. Managers måste 

också satsa på CSR-utveckling (Corporate Social Responsibility) inom företagen och att 

bygga relationer till konsumenterna för att de även i framtiden ska vara villiga att lämna ut sin 

PII. 
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1. Inledning  
 

1.1Bakgrund 

 

Utan relationer så behöver vi ingen marknadsföring. Marknadsföring bygger på att vi har 

relationer till bland annat andra människor, till arbete och till företag och det har alltid varit en 

stor del av affärslivet. Hantverkare byter tjänster med dem de litar på och affärsbekanta sluter 

avtal på krogen (Gummesson, 2002). Området relationsmarknadsföring (RM) är dock ett 

relativt nytt begrepp som vuxit fram och blivit ett av de främsta områdena för samtida 

marknadsförare. RM handlar om nätverk, interaktion och kommunikation, det talas om att 

kunskapen inom företagen blir allt viktigare (Grönroos, 1996; Gummesson, 2002). En stor del 

av kunskapen inom företagen kommer idag från information om dess konsumenter och det är 

viktigt att bygga upp en databas med information om sina konsumenter för att stärka 

relationen (Grönroos, 1996). Informationen som företag samlar in från sina konsumenter är 

till exempel ålder, kön, adress, telefonnummer och information om var personen befinner sig. 

Denna information klassas som personlig identifierbar information (hädanefter omnämnt som 

PII). PII är all information kopplad till en persons identitet och som kan användas i syfte att 

räkna ut vem en person är (B2B marketing, 2017, Carrascal et al., 2013). 

 

Med tanke på att PII går under personliga uppgifter kan dessa uppgifter vara väldigt känsliga. 

1998 upprättades personuppgiftslagen (PuL) för att försvara och stärka den personliga 

integriteten från olovlig insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning med mera 

av den personliga informationen (Datainspektionen, 2017). Lagen kommer under våren 2018 

att göras om och stärkas med en ny EU-förordning (B2B marketing, 2017).  Utifrån denna 

förordning kommer konsumenter bli tvingade att ge sitt godkännande till företags hemsidor 

innan företagen tillåts samla in ens personliga information (B2B marketing, 2017). 

 

1.1.1 Utlämnande av PII 

 

Ur ett turismperspektiv finns det tydliga vinster för organisationerna när det kommer till 

insamlandet av PII från konsumenter (Gretzel et al., 2015; Norberg & Horne, 2007). Enligt 

Evans et al. (2008) samlas PII in av företag i alla delar i köprelationen mellan konsument och 
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företag. PII gör att turistorganisationer kan skapa mer attraktiva erbjudanden och 

kommunikationen med enskilda kunder blir mer effektiv (Gretzel et al., 2015; Norberg & 

Horne, 2007; Pitta, Franzak, & Laric, 2003). Även utvecklingen av själva produkten/tjänsten 

kan få hjälp utav konsumenters personliga information, vilket kan ge fördelar för både 

konsumenter och organisationer (Gretzel et al., 2015; Norberg, Horne & Horne, 2007). 

Exempel på turismföretag som använder sig av PII på sina hemsidor och i sina applikationer 

är SAS, Booking.com, Hotels.com och Tripadvisor (Booking.com, 2017; Hotels.com, 2017; 

SAS, 2017; Tripadvisor, 2017). Dock kan det uppstå en del negativa effekter för 

konsumenter; till exempel kan de uppleva en risk att deras personliga integritet blir kränkt när 

de blir tvingade att lämna ut sin PII via antingen en applikation eller tjänster 

online (Featherman & Pavlou, 2003; Lee & Cranage, 2011; Norberg & Horne, 2007; White, 

2004). Xu et al. (2011) menar att även om företag inte har några dåliga intentioner med att 

använda den information som samlas in kan ändå konsumenter uppleva själva insamlandet 

som en risk. Upplevda fördelar för konsumenten kan dock få dem att förbise risker och 

därmed öka viljan att lämna ut PII (Culnan & Bies, 2003; Kim, Ferrin & Rao, 2008; Lee & 

Cranage, 2011).  

 

1.1.2 Integritetsparadoxen 

 

Barnes (2006) menar att även om det finns oroligheter hos konsumenter för sin privata 

integritet och hur deras personliga data behandlas av företag går handlandet emot attityderna. 

Vi tenderar alltså att lämna ut vår PII oavsett om vi har negativa attityder mot själva 

utlämnandet, vilket skapar en paradox. Barnes (2006) myntade utifrån dessa teorier 

integritetsparadoxen (Privacy paradox). Det finns flera olika studier som gjorts som bekräftar 

den här paradoxen (se exempelvis Carrascal et al. 2013, Norberg, Horne och Horne 2007 och 

Zafeiropoulou et al. 2013). Det finns dock studier som visar sig kritiska till om en 

integritetsparadox existerar. Morando et al. (2014) menar till exempel att integritetsbeteende 

är ett kontextuellt fenomen och går därför inte att generalisera. Morando et al. (2014) menar 

att det därför behövs göras fler studier som visar på och stöttar upp integritetsparadoxen. 
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1.1.3 Generation Y 

 

Varje generation har sina unika särdrag, värderingar och övertygelser (Benckendorff et al., 

2009). Generation Y, personer födda mellan 1982-2002 har gjort eller kommer att göra entré 

på turismmarknaden. Generation Y har formats av att de är den första generationen som växte 

upp runt millennieskiftet och är de första personerna som växt upp med teknik och Internet 

ständigt närvarande (Weaver & Lawton, 2014). De är också den mest utbildade generationen 

som någonsin levt (Benckendorff et al., 2009; Weaver & Lawton, 2014). Speciella 

karaktärsdrag för generation Y inom turism är att de söker mer än tidigare generationer efter 

information via Internet och använder sociala medier i en större utsträckning (Weaver & 

Lawton, 2014). 

 

1.2 Problemformulering 

 

I dagens samhälle är det av vikt att företag inom turismbranschen erbjuder produkter/tjänster 

som är anpassade efter individen eftersom att konsumenter visar en större vilja att köpa dessa 

produkter (Gretzel et al., 2015; Lee & Cranage, 2011). Det visar också kunna ge stora fördelar 

för både företagen och konsumenten. För att företagen ska kunna utveckla anpassade och 

personliga tjänster och produkter måste de samla in PII från sina konsumenter vilket gör 

själva insamlandet oundvikligt för företagen (Lee & Cranage, 2011). Mulvenna, Annand och 

Büchner (2000) menar att företag uppnår den optimala personliga produkten/tjänsten genom 

att utvinna minsta möjliga mängd information som går för att ändå tillgodose konsumentens 

önskemål och behov. 

 

Det finns dock oroligheter hos konsumenterna kopplat till utlämnandet då det kan uppfattas 

som en risk i förlorad integritet. Här finns det även en paradox-teori som visar på att 

attityderna kring utlämnandet av PII inte alltid stämmer överens med själva handlandet och att 

upplevda fördelar och förtroende för företag kan få konsumenter att förbise riskerna. Morando 

et al. (2014) menar dock att de studier som genomförts inte är tillräckliga för att göra en 

generalisering utan det behövs göras fler då integritetsbeteende är ett kontextuellt fenomen. 

Det finns ingen studie som riktar sig specifikt till det svenska folket eller generation Y, som är 

nästa generation som antingen redan har gjort eller kommer göra entré på turistmarknaden 

(Benckendorff et al., 2009). Frågan är då om paradoxen gäller även på de ovan nämnda 

målgrupper. Problem som finns kring utlämnandet av personlig identifierbar information har 
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tidigare forskats om på en generell nivå (Evans et al., 2008; Norberg & Horne, 2007; Pitta, 

Franzak, & Laric, 2003), medan problemet bara inom den turistiska kontexten visats på som 

viktig (Gretzel et al., 2015), utan att ingående studier gjorts.  

 

1.3 Avgränsning 
 

Studien riktar in sig på generation Y men utifrån tiden som studien utgår från måste en 

avgränsning göras. Därför kommer studien att rikta in sig på unga vuxna i Sverige i åldrarna 

20-34 år då detta var den högst matchande ålderskategorin på SCB (Statistiska Centralbyrån) 

med generation Y. Anledningen för matchning med SCB är att kunna göra ett urval som blir 

representativt för hela populationen. Urvalet som gjorts är studenter på Mittuniversitet i 

Östersund.  

 

Eftersom att PII är ett brett begrepp och kan innefatta varierande information beroende på 

källa, har en avgränsning gjorts så att den information som efterfrågas är platsinformation, 

sökhistorik, nationalitet, kön och ålder. Detta eftersom att den här informationen är den som 

vanligtvis används för marknadsförings och utvecklingssyfte av organisationer (Fuchs, 

Höpken & Lexhagen, 2014; Gunter & Önder, 2016; Norberg & Horne, 2007; Kotler, et al. 

2011; Pitta, Franzak, & Laric, 2003). 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxna (20-34 år) i Sveriges attityder och 

handlande ser ut när det kommer till utlämnandet av personlig identifierbar information 

online. Detta för att se hur teknologier kopplat till personlig identifierbar informationen kan 

vidareutvecklas inom turismbranschen, utan att motsätta sig människors attityder kring 

utlämning av denna information. 

 

1.5 Frågeställningar 

 

• Hur ser generation Y i Sveriges attityder och handlande ut när det kommer till 

utlämnandet av personlig identifierbar information online? 
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• I vilken utsträckning för generation Y i Sverige påverkar den upplevda risken 

konsumenters attityder och handlande vid utlämnande av PII? 

• I vilken utsträckning för generation Y i Sverige påverkar upplevda fördelar för 

konsumenten attityderna och handlandet till att lämna ut PII? 

• I vilken utsträckning för generation Y i Sverige bidrar konsumenters 

förtroende för företag till deras attityder och handlande vid utlämning av PII? 

• Stämmer generation Y i Sveriges handlande överens med attityderna mot 

utlämnandet av PII? 

 

1.6 Disposition 

 

I det kapitel som hittills har presenterats, Inledning, ges genom avsnitten bakgrund, 

problemformulering, avgränsning, syfte och frågeställningar en förståelse varför det finns ett 

forskningsproblem och varför ämnet i dagens digitaliserade turistindustri är så relevant att 

studera.  

 

Den resterande studien består av ytterligare fem kapitel; teoretisk bakgrund, metod, resultat, 

analys och slutdiskussion. I den teoretiska bakgrunden presenteras tidigare liknande studier 

inom området tillsammans med begrepp och modeller viktiga för att kunna förstå och tolka 

resultatet. Kapitlet avslutas med studiens konceptuella modell och hypoteser.  

 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av vilken metod som valts för studien och vilket 

urval som gjorts för att sedan gå vidare till teoretisk utgångspunkt för studien och hur enkäten 

utformades och distribuerades. Kapitlet avslutas med att redogöra för studiens 

undersökningskvalitet med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet samt vilka 

analysmetoder som valts för resultatet.  

 

Resultatet presenteras i tre olika delar där den första är en univariat tabell för att se 

indikatorernas påverkan på begreppen. Den efterföljs av två bivariata analyser i form av en 

regressionsanalys och korstabeller. 
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I analysdelen jämförs resultatet med tidigare forskning för att se vilka faktorer som påverkar 

vad och vilka hypoteser som kan bekräftas kontra de som kan falsifieras. Återkoppling till 

paradoxteorin görs och lika så påverkningar för turismbranschen.  

 

I studiens avslutande kapitel, Slutdiskussion, sammanfattas studiens resultat och innefattar 

även egna reflektioner över arbetet, dess påverkan på turismbranschen och dess 

begränsningar. 
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2. Teoriavsnitt 
 

2.1 Personligt identifierbar Information inom turism 

 

Personlig identifierbar information eller PII är som diskuteras i inledningskapitlet sådan 

information som går att koppla till en persons identitet och således räkna ut vem den personen 

är (Appelgren & Leckner, 2016). Turismbranschen förlitar mer och mer på nya teknologier 

och därmed även PII (Gretzel et al., 2015). “Smart turism” är ett begrepp som växt fram 

utifrån ett nytt sätt att se på teknologi där PII ofta används Smart turism handlar om att stora 

mängder data från olika informationsteknologier används för att skapa värdeerbjudanden i ett 

turistiskt sammanhang (Gretzel et al., 2015). Anledningen till att begreppet smart används är 

att det syftar till att sudda ut gränsen mellan det digitala och det fysiska och på så sätt 

integrera teknologin i den fysiska upplevelsen och skapa så kallade förstärkta upplevelser 

(Gretzel et al., 2015). Smart turism har redan kommit att användas i flera olika sammanhang 

där man talar om smarta städer, smarta evenemang eller smarta destinationer (Gretzel et al., 

2015). Wang, Li och Li (2013) beskriver ett exempel på smarta städer när destinationsbolag 

skapar en mobilapplikation som använder telefonens sensorer (exempelvis platstjänster) och 

annan PII. Dessa fungerar som en virtuell guide som gör att besökaren får en större förståelse 

för sevärdheterna i staden de går runt i. I applikationen finns även förslag på och rabatter till 

restauranger och butiker. Det finns även delningsfunktioner där besökaren direkt kan ladda 

upp och dela sina upplevelser (Wang, Li & Li, 2013). Exempel på ett sådant företag är 

Tripadvisor där turister förutom att boka resor kan integrera med varandra och dela sin 

upplevelser före, under och efter resan (Tripadvisor, 2017). För att denna teknik ska fungera 

måste människor vara beredda att lämna ut sin personliga information. Flera studier visar 

dock på att det förekommer negativa attityder bland människor till att lämna ut PII med 

hänvisning till den personliga integriteten (Appelgren & Leckner, 2016; Norberg et al., 2007; 

Norberg & Horne, 2007; Spiekermann et al., 2001; Zafeiropoulou et al., 2013). Exempel på 

turismföretag som använder sig av PII på sina hemsidor och i sina applikationer är SAS, 

Booking.com, Hotels.com och Tripadvisor (Booking.com, 2017; Hotels.com, 2017; SAS, 

2017; Tripadvisor, 2017). 

 

Göteborgs Universitet genomför varje år en undersökning (SOM) som visar på att en 
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majoritet av svenskarna är negativt inställda till att lämna ut sin PII online till företag. SOM 

står för “samhälle, opinion och medier” och undersökningen görs varje år för att förstå hur 

samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden. Samma undersökning 

visar dock att väldigt få läser säkerhetsvillkoren på hemsidor eller när de laddade ner 

applikationer (Appelgren & Leckner, 2016). Undersökningen visade också på att svenskarna 

inte hade någon större kunskap av vilka fördelar det gav dem att lämna ut sin PII vilket hade 

kunnat göra dem mer benägna att lämna ut informationen (Appelgren & Leckner, 2016). 

Appelgren och Leckner (2016) menar att uttrycket “dela med sig” av sin PII online är 

missvisande och menar att datautlämning visserligen kan ske genom att en användare aktivt 

fyller ut ett formulär med PII men att den största delen av informationen som samlas in är 

passivt genererad. Det innebär att användaren ofta inte vet att den genereras och lämnas ut till 

olika företag inom olika branscher, exempelvis genom sökhistorik eller länkar (Appelgren & 

Leckner, 2016). 

 

2.2 Integritet 

 

Enligt Richards och King (2014) menar dock flera högt uppsatta inom stora teknikföretag att 

den personliga integriteten i dess nuvarande form kommer att upphöra att existera i framtiden. 

Detta på grund av utvinningen av PII vilket kommer att leda till människors liv kommer att bli 

allt mer transparenta för omvärlden. De menar dock att denna beskrivning inte nödvändigtvis 

behöver vara sann utan att det istället handlar om hur man definierar begreppet integritet 

(Richards & King, 2014). 

 

Enligt Richards och King (2014) definieras ofta integritet som “informationen om mig själv 

som ingen annan vet om” men har senare även delats in i fyra underrubriker. Dessa är:  

• Intrång på en persons skyddade utrymmen, relationer eller beslut 

• Insamlande av personlig information 

• Användning av personlig information 

• Avslöjande av personlig information 

   (Richards & King, 2014) 
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2.3 Attityder 

 

“En individs gillande eller ogillande av ett objekt eller en idé i termer av kognition, känsla 

och avsikt” (Mossberg & Sundström, 2011 s. 124) 

 

Inom konsumentbeteende används attityder som ett begrepp för personers utvärdering av 

exempelvis människor, objekt och reklam (Mossberg & Sundström, 2011). En attityd är 

någonting som är starkare och varar längre än en åsikt och är inte något tillfälligt utan långt 

varande. Dock kan även attityder förändras (se stycke nedan) (Holland, Verplanken, & Van 

Knippenberg 2002; Mossberg & Sundström, 2011). En attityd består av de tre komponenterna 

kognition, känsla och avsikt. Kognition handlar om de erfarenheter som utgör vad en 

konsument tror och tänker om ett attitydobjekt. Känsla handlar om vad de tankarna skapar för 

känsla kring attitydobjektet och avsikt handlar om konsumentens intention att göra någonting 

med attitydobjektet (till exempel ett köp) (Holland, Verplanken, & Van Knippenberg, 2002; 

Mossberg & Sundström, 2011). 

 

Vilja eller ovilja att lämna ut data kan kopplas till hur starka attityder en konsument har 

kopplat till den personliga integriteten (Lindemeier, 2016). Holland et al. (2002) menar att 

attityder består av känslor och åsikter och kan ses på olika nivåer. Lindemeier (2016) har i sin 

studie testat ett antal hypoteser där hon kopplat attityder till integritet och viljan att ladda ner 

applikationer. Resultatet av studien visar att människor med starka attityder kopplat till 

integritet upplever en större informationsrisk och är därmed mindre benägna att ladda ner 

applikationer från internet än personer med svaga attityder kopplat till ämnet (Lindemeier, 

2016). 

 

2.3.1 Attityders förändring inom konsumentbeteende 

 

Att förändra en människas attityder är en komplex form av övertalning. Det finns sex 

grundläggande psykologiska principer för hur det går att förändra en konsuments attityder 

(Robert, Cialdini & Kelton, 2001; Solomon, 2013). 
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• Ömsesidighet - Människor är mer benägna att ge om de först får någonting i utbyte. Vi 

är exempelvis mer benägna att svara på enkäter om pengar eller liknande erbjuds som 

belöning. 

• Brist - Människor dras till det de inte kan få, därför dras konsumenter till 24-timmars 

erbjudanden och limited-edition utgåvor.  

• Auktoritet - Människor tror på auktoritära källor mycket mer än en källa som är 

mindre auktoritär. Det har att göra med att människor känner en större trovärdighet 

och har en djupare relation med den mer auktoritära källan. Därför är det till exempel 

stor skillnad på hur mycket en tidningsartikel i en välkänd och etablerad tidning 

påverkar opinionen jämfört med inte lika etablerade tidskrifter. 

• Konsekvent - Människor vill gärna vara konsekventa med sitt agerande. Därför köper 

gärna konsumenter utifrån vad de tidigare haft för attityder och värderingar.   

• Tycke - Människor instämmer med dem som de tycker om eller beundrar. Därför är 

konsumenter extra benägna att hålla med personer som de tycker ser attraktiva ut, 

personer som samarbetar med en själv vid köpbeslutet och personer som de känner har 

liknande karaktärsdrag som dem själva.  

• Konsensus - Människor ser först vad andra gör innan de själva gör detsamma. 

Konsumenter är känsliga för grupptryck och ändrar attityder utifrån vänner och 

personer som dem själva. De ändrar också åsikter utifrån hur de tror att det kommer att 

betraktas av andra.  

(Robert et al., 2001) 

 

 

Hur konsumenters attityder påverkar deras köpbeteende är ett omstritt och komplext ämne 

(Boulstridge & Carrington, 2000; Solomon, 2013). Boulstridge och Carrington (2000) menar 

att företag kan göra mycket för att påverka konsumenters attityder till det egna företaget; 

såsom CSR, förtroendeskapande åtgärder och att förbättra anseendet av det egna varumärket. 

Dock går det inte att bevisa att dessa attityder sedan har en direkt påverkan på konsumentens 

köpbeteende (Boulstridge & Carrington, 2000). En person kan exempelvis ha väldigt positiva 

attityder kopplat till ett sportbilsmärke men av flera olika anledningar är det inte särskilt 

troligt att personen faktiskt köper en sportbil av det märket (Solomon, 2013). 
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2.4 Handlande 

 

2.4.1 TAM 

 

Lee & Cranage (2011) har kommit fram till att människor är mer benägna att använda en 

produkt som är personlig ifall den uppfattas som användbar. Lee & Cranage (2011) menar att 

detta hänger ihop med antaganden som görs utifrån TAM (Technology Acceptance Model). 

TAM är en modell som uppkommit för att kunna se om en person kommer att använda en 

teknologi eller inte (Benckendorff, Sheldon & Fesenmaier, 2014). För att se detta utgår TAM 

ifrån två olika kriterier. Den första är upplevd användbarhet och den andra är upplevd 

användarvänlighet och för att en teknologi ska användas så gäller det att något av dessa eller 

båda kriterierna uppfylls till viss del (Benckendorff, Sheldon & Fesenmaier, 2014). När det 

kommer till köp eller användning av tjänster online är det endast den upplevda 

användbarheten som påverkar attityder och handlande (Lee & Cranage, 2011; Pavlou, 2003). 

Den upplevda användarvänligheten ska endast påverka indirekt genom att den har en direkt 

påverkan på den upplevda användbarheten (Pavlou, 2003).  

 

2.4.2 Intergritetskalkylen 

 

Även om konsumenter i större utsträckning använder produkter/tjänster som är personliga och 

som uppfattas som användbara är det inte säkert att de använder dessa (Lee & Cranage, 2011). 

Vid utlämnande av PII online gör konsumentern analys över kostnader och fördelar, vilket 

Culnan och Bies (2003) kallar för the privacy calculus (integritetskalkylen). Kostnaden för 

konsumenter kan i det här fallet visa sig i form av risk medan fördelarna som konsumenten 

upplever är: en förbättrad produkt, en mer personlig produkt och/eller en betalning i form av 

rabatt. Fördelarna och kostnaderna övervägs sedan vid varje tillfälle PII ska lämnas ut, om 

fördelarna inte överstiger kostnaderna uteblir utlämnandet (Culnan & Bies, 2003; Lee & 

Cranage, 2011). Wang, Duoung och Chen (2016) visar i sin studie att integritetskalkylen inte 

enbart existerar på hemsidor utan även när telefoner och applikationer används. 

Integritetskalkylen ska inte heller endast påverka handlandet utan har även en viss påverkan 

på själva attityderna mot utlämnandet av den personliga informationen (Wang et al., 2016). 

För konsumenter som använder platstjänster blir integritetskalkylen väldigt tydlig då PII 



 

18 
 

bidrar till klara fördelar för konsumenten då de erbjuds en personlig tjänst som drar nytta av 

lokaliseringen av användaren (Xu et al., 2009). 

 

2.4.3 Integritetsparadoxen 

 

Med integritetsparadoxen menas att människors upplevda integritetsrisker och deras attityder 

till att lämna ut personlig identifierbar information inte stämmer överens med hur de faktiskt 

agerar vid ett utlämningstillfälle. Det finns flera studier som visar på en uppkomst av en 

integritetsparadox i olika sammanhang (Norberg, Horne & Horne, 2007; Spiekermann et al., 

2001; Zafeiropoulou et al., 2013).  

 

Norberg, Horne & Horne (2007) uppmärksammade att företag mer och mer använde sig och 

drog nytta av sina konsumenters information, samtidigt som konsumenter börja känna att 

deras personliga integritet blev kränkt. Dock lyfte de även fram att konsumenters handlande 

gick emot deras attityder och gjorde därför en studie på studenter i USA för att testa 

integritetsparadoxen. Studien som Norberg et al. (2007) gjorde var uppdelad i två faser där 

studenterna i första fasen fick svara på frågor om deras attityder mot utlämnandet av PII till 

företag. I andra fasen blev de 12 veckor senare tillfrågade att lämna ut samma personliga 

information av en person som uppgav sig att komma ifrån ett kommersiellt företag. Studien 

kom fram till att personer har starkare negativa attityder när vi tänker på utlämnandet av PII, 

än när vi faktiskt blir tillfrågade om att lämna ut den. Det fanns alltså i denna studie en 

paradox.  

 

Zafeiropoulou et al., (2013) utförde en webbaserad enkät med syftet att se paradoxen ur ett 

platstjänstperspektiv. Studien bekräftar existensen av en paradox då en majoritet av 

respondenterna var oroade för sin integritet online men att dessa attityder inte visade sig ha 

något statistiskt samband med det faktiska utlämnandet (Zafeiropoulou et al., 2013). I den 

kvalitativa delen av studien där respondenterna fick resonera kring varför de lämnade ut eller 

inte lämnade ut informationen framkom att vänner, förtroende för företaget och upplevda 

fördelar var några utav orsakerna (Zafeiropoulou et al., 2013). I en annan liknande studie där 

integritetsparadoxen testades (Spiekermann et al., 2001) fyllde respondenterna i stora delar av 

den PII som begärdes vid köptillfället, även de typer av PII som var irrelevant för köpet. Ett 

annat anmärkningsvärt resultat av studien var att en stor del av respondenterna gick med på att 
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deras data kunde säljas vidare till en anonym tredje part utan att få någonting extra för det 

(Spiekermann et al. 2001).  

 

2.5 Faktorer som påverkar attityder och handlande 

 

2.5.1 Upplevd risk 

 

Dowling och Staelin (1994) vill med sin studie visa hur konsumenter upplever risker i de 

olika delarna av informationssökningsprocessen av en produkt. Studien som gjorts visar att 

den generella risken i en informationssökningsprocess inkluderar upplevd osäkerhet och 

potentiella negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med den. Dessa osäkerheter och 

negativa konsekvenser kan vara av ett finansiellt slag men även handla om sociala- eller 

integritetsaspekter.  

 

Risk har en stor inverkan på utlämningen av information och köp på internet då internet ofta 

upplevs som en osäker miljö där risken ofta upplevs högre av användarna än i övriga 

sammanhang (Friedmann, 2000). Detta i kombination med att stora mängder PII ofta samlas 

in vid informationssökning och onlineköp gör att integritetsrisker är en av de viktigaste 

riskaspekterna att ta hänsyn till i dessa sammanhang (Ermakova et al., 2014). 

Utlämningsprocessen av PII i samband med ett köp online gör att människor upplever en brist 

på kontroll då de inte har någon direkt kontroll på vilken av deras PII som lämnas ut och till 

vem. Det kan således påverka köpbeslutet och är risken för hög kan personen välja att behålla 

kontrollen över sin information istället för att genomföra köpet (Canfora et al., 2008).  

 

2.5.2 Upplevt förtroende 

 

Kim, Ferrin och Raos (2008) studie visar på att förtroende för företag påverkar viljan att 

lämna ut PII genom att ha en minskad effekt på den upplevda risken. Borglund et.al. (2012) 

definierar begreppet förtroende som att man känner tilltro till att den som har makt utövar den 

på ett gynnsamt sätt för en själv, utan att kunna kontrollera om så är fallet. 

 

Gustavo (2012) genomförde en studie med telefonintervjuer på 2253 engelsktalande och 

spansktalande vuxna i USA. Syftet var att se vilka faktorer som kunde kopplas ihop till 
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utlämnande av personlig identifierbar information. En av hypoteserna som ställdes i studien 

var om förtroende online kunde ha någon positiv påverkan på människors intentioner att 

lämna ut sin PII (Gustavo, 2012). Resultatet av studien visade att de som hade ett större 

förtroende för företag online hade en högre benägenhet att lägga ut saker på internet med sitt 

riktiga namn och hade en mindre benägenhet att vara anonym på internet. På så sätt kunde 

hypotesen styrkas (Gustavo, 2012). Förtroende online är dock svårt för företag att uppnå då 

det är svårt att bygga förtroenderelationer till en kund i en så osäker miljö som Internet 

upplevs som (Friedmann, 2000; Gustavo, 2012). Det finns ytterligare studier som styrker att 

det i olika sammanhang finns ett samband mellan upplevt förtroende för företag online och 

självexponering genom utlämning av PII på nätet (Joinson et al., 2010; Kim et al., 2008).   

 

Pavlou (2003) gjorde en studie för att se hur förtroendet för företag påverkar själva attityderna 

för användning och köp av tjänster online. Påverkande faktorer som mättes i studien var; hur 

det förtroendet hade en direkt påverkan, hur förtroendet sänkte den upplevda risken, hur 

förtroendet påverkade den upplevda användbarheten och hur förtroendet påverkade 

användarvänligheten. Dessa faktorer undersöktes sedan hur de påverkade attityderna för 

användningen direkt. Det Pavlou (2003) kom fram till var att det som hade störst signifikans 

var att det sänkte den generella risken som konsumenter annars kunde uppleva. Det som hade 

näst mest signifikans var det direkta generella förtroendet för själva företaget som hade 

skapats genom erfarenheter, rykte och tidigare köp/användning. Förtroendet hade även en 

signifikant positiv effekt på upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. Den 

upplevda användarvänligheten hade dock ingen större signifikant påverkan på själva attityden 

till användning eller köp, utan påverkade istället den upplevda användningen. Den upplevda 

användningen hade sedan den en positiv signifikant påverkan på själva attityden till att 

använda/köpa en tjänst online. Ingen av dessa faktorer visa en direkt signifikans på själva 

handlandet utan endast indirekt genom attityden (Pavlou, 2003). 

2.5.3 Upplevda fördelar 

 

Upplevda fördelar handlar i ett köp- eller utlämningsbeslut online om kunden upplever att 

denne får det bättre av att genomföra köpet eller lämna ut sin PII. Det kan handla om bättre 

pris, upplevd smidighet för konsumenten eller bättre erbjudanden (Kim et al., 2008). Dessa 

fördelar har även en betydelse när de kommer till konsumentens upplevda risk då de hjälper 

till att sänka denna. Förutom att den upplevda risken ska sänkas när det finns upplevda 
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fördelar så hjälper fördelarna även till vid själva köpbeslutet som tidigare nämnts i 

integritetskalkylen (Culnan & Bies, 2003; Lee & Cranage, 2011).   

 

Fler exempel på fördelar för konsumenter med utlämnandet av PII kan vara att 

tillgängligheten ökar för valet av produkter och service-erbjudanden som mer möter 

konsumentens behov (Anuar & Gretzel, 2011; Norberg & Horne, 2007). Platsbaserade 

tjänster är ett exempel på en sådan produkt som blir tillgänglig vid utlämnandet av PII. I en 

turistisk kontext kan tjänsterna användas när turister vill navigera runt på en destination, för 

att få platsspecifika erbjudanden, socialt nätverkande m.m. (Saravanan & Ramkrishnan, 

2016). Pedrana (2014) menar att platstjänster kommer att vara helt avgörande för 

utvecklingen av den mobila turismen och för att förhöja kvaliteten på upplevelsen av en 

destination.  

 

2.6 Strukturell modell över påverkande faktorer 

 

Kim et al. (2008) har utformat en modell för att visa hur förtroende för företag, upplevd risk 

och upplevda fördelar länkas ihop vid ett digitalt köpbeslut och vilka faktorer som påverkar 

de olika delarna. Det konstateras att förtroende för företag direkt och indirekt påverkar 

konsumenters benägenhet att handla på nätet (Kim et al., 2008). Direkt genom att förtroendet 

på egen hand ökar köpbenägenheten och indirekt genom att förtroendet reducerar den 

upplevda risken vilket i sin tur ökar köpbenägenheten (Kim et al., 2008). 

 

Modellen belyser även att av upplevd risk, förtroende och upplevda fördelar så är det 

förtroendet som har högst signifikans kopplat till benägenheten. Därefter kommer upplevda 

fördelar som har högre positiv signifikans gentemot benägenheten än vad den upplevda risken 

har negativ signifikans (Kim et al., 2008). Det visar även på att förtroende är en av de 

faktorerna som med högst signifikans sänker riskuppfattningen (Kim et al., 2008). 

 

2.7 Samhälle i förändring 

 

Enligt Parment (2008) var Sverige och övriga världen tidigare en form av massamhälle. 

Människor gjorde bland annat samma saker, åt samma saker, arbetade samma tider, såg på 

samma tv-program. Detta kom under det senare skedet av 1900-talet att förändras tack vare 
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teknik, globalisering och Internet vilket ledde till att informationskanaler och valmöjligheter 

ökade drastiskt (Parment, 2008). Då uppstod en generation uppvuxna med teknik och 

oändliga valmöjligheter, mer individualistiska än någon tidigare generation, nämligen 

generation Y (Parment, 2008). 

 

De stora valmöjligheterna och vanan att söka sin information på internet har gjort att 

generation Y inte har samma syn på risker och trygghet som tidigare generationer hade. De är 

mer benägna att ta risker än tidigare generationer och de litar även mer på den egna förmågan 

att kunna undvika och minimera riskerna (Parment, 2008). När det gäller den personliga 

integriteten konstaterar Parment (2008) att även om generation Y är mer öppna än tidigare 

generationer betyder inte det att integritetsgränserna för hela generationen har sänkts men att 

de ofta kan uppfattas så. 

 

Parment (2008) menar att även fördelar kopplat till konsumtion är annorlunda för generation 

Y än tidigare generationer. Eftersom de är vana vid att hela tiden ha många valmöjligheter har 

de ofta utvecklat egna valstrategier. Det gör att de inte är lika benägna att ge vika för 

tillfälliga fördelar som till exempel reor och utförsäljningar (Parment, 2008). Solomon (2013) 

menar att människor i generation Y istället föredrar att göra sin egen informationssökning och 

på det viset hitta fördelar med olika alternativ. 

 

Även vid förtroende för företag skiljer sig förhållningssättet till generation Y gentemot 

tidigare generationer (Parment, 2008). Eftersom generation Y är mer individuellt inriktade 

finner de ofta förtroende i företag som de känner har liknande attityder och värderingar som 

dem själva, därför är det viktigt att satsa på varumärkets emotionella egenskaper (Parment, 

2008). De känner också större förtroende för företag som har en större mening med sin 

verksamhet och som inte bara utlovar tomma löften (Solomon, 2013).   

 

2.8 Konceptuell modell 

 

Här efter presenteras arbetets konceptuella modell där det utifrån tidigare forskning 

presenteras hur studiens olika hypoteser kopplas till varandra.   
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Figur 1: Konceptuell modell med hypoteser 

 

2.9 Hypoteser 

 

Nedan presenteras de nio olika hypoteserna som studien bygger på och vilka tidigare studier 

som ligger till grund för dem samt på vilka sidor de omnämns i teoriavsnittet.  

 

H1: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s attityder till att lämna ut PII. 

(Gustavo, 2012; Kim et al., 2008; Pavlou, 2003; Robert et al., 2001) 

 

H2: Upplevda fördelar för konsumenten påverkar människor i generation Y:s attityder till att 

lämna ut PII. (Culnan & Bies, 2003; Lee & Cranage, 2011; Kim et al., 2008; Robert et al., 

2001) 
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H3: Upplevda risker för konsumenten påverkar människors i generation Y:s attityder till att 

lämna ut PII. (Dowling och Staelin, 1994; Friedmann, 2000; Ermakova et al., 2014; Robert et 

al., 2001) 

 

H4: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s upplevda risker med att 

lämna ut PII. (Kim et al., 2008; Pavlou, 2003) 

 

H5: Upplevda fördelar för konsumenten påverkar människor i generation Y:s upplevda risker 

med att lämna ut PII. (Culnan & Bies, 2003; Kim et al., 2008; Lee & Cranage, 2011) 

 

H6: Attityder till utlämnande av PII påverkar människor i generation Y:s handlade vid 

utlämnande av PII. (Boulstridge & Carrington, 2000; Solomon, 2013; Spiekermann et al., 

2001; Zafeiropoulou et al., 2013) 

 

H7: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s handlade vid utlämnande av 

PII. (Joinson et al., 2010; Kim et al., 2008) 

 

H8: Upplevda fördelar för konsumenten påverkar människor i generation Y:s handlade vid 

utlämnande av PII. (Culnan & Bies, 2003; Kim et al., 2008; Lee & Cranage, 2011) 

 

H9: Upplevda risker påverkar människor i generation Y:s handlade vid utlämnande av PII. 

(Canfora et al., 2008; Dowling och Staelin, 1994; Ermakova et al., 2014; Friedmann, 2000) 
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3. Metod 
 

3.1 Kvantitativ metod 

 

Eftersom syftet med studien är att undersöka attityder kopplade till utlämnandet av personlig 

identifierbar information så har en kvantitativ metod valts. Anledningen till detta är att 

kvantitativa metoder har en tendens att vara träffsäkra när det kommer till beskrivningar av 

olika samhälleliga förhållanden (Holme & Krohn Solvang, 1997). Det är aldrig så att det är 

den ena eller andra metoden som är den enda rätta menar Holme och Krohn Solvang (1997). 

Den kvantitativa metoden har sin styrka främst i att förklara olika företeelser, och med rätt 

statistisk teknik göra generaliseringar (Holme & Krohn Solvang, 1997) vilket studien syftar 

till. Ett problem som Holme och Krohn Solvang (1997) belyser med den kvantitativa metoden 

är att människor överlag har en väldigt stor tilltro till allt som kan beskrivas med siffror. Det 

gäller därför att ha i beaktning att siffror inte skapar en absolut sanning.  

 

3.2 Kvantitativ inriktning 

 

Metodinriktningen som studien har är surveyundersökning. En surveyundersökning har en 

förmåga att generera kvantifierbar data från en mängd människor som sedan kan generaliseras 

för en större population (Bryman, 2011). Hur mycket som går att generalisera beror dock på 

undersökningens tillvägagångssätt, målsättning och hur stort antalet personer är som är med i 

urvalet (May, 2011). Enkäten kommer grunda sig i en bakomliggande design som kallas 

korrelationsstudier. Denna studie syftar till att samla in data från ett specifikt segment av en 

befolkning vid en viss tidpunkt för att kunna upptäcka om det finns samband mellan variabler 

och i så fall till vilken utsträckning (Bryman, 2011). 

 

Surveyundersökningar går att genomföra inom fyra olika kategorier: faktamässiga, 

attitydmässiga, socialpsykologiska, och förklarande (Ackroyd & Hughes, 1983). Studien 

kommer att inrikta sig på den attitydmässiga kategorin eftersom fokus i studien ligger på 

attityder. May (2011) menar att en attitydmässig surveyundersökning bidrar till förståelse om 

vad folk tycker om livet eller hur deras attityder är mot en specifik händelse. En attitydmässig 

surveyundersökning skulle kunna vara en politisk opinionsmätning för att se hur människor 
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tänker rösta (May, 2011). Den här undersökningen riktar dock inte in sig på politiska attityder 

utan snarare på attityder på utlämnandet av personlig identifierbar information.  

 

Studien bygger på en hypotetisk-deduktion eftersom att hypoteser kommer ställas och resultat 

kommer att bygga på både empiri och logik (Thurén, 2007). Hypoteserna kommer alltså att 

ställas upp som premisser, och sedan kommer dessa antingen falsifieras eller verifieras i en 

slutsats.  

 

3.3 Population & Urvalsram 

 

Populationen som undersöks i studien är svenskar inom generation Y i åldrarna 20-34 år. 

Urvalsramen som valts för att representera den här populationen på ett rättvist sätt är studenter 

mellan 20-34 år på Mittuniversitet i Östersund. Anledningen till att endast de specifika 

åldrarna 20-34 kommer att användas i studien är med anledning att matcha SCB:s (Statistiska 

centralbyrån) avgränsning på unga vuxna som är 20-34 år. Anledning till att specifika åldrar 

används som referensram är att SCB kan tillhandahålla statistik för denna målgrupp som 

sedan kan ligga underlag för en större generalisering i vårt resultat.  

 

Hade tiden och resurserna inte varit begränsade för studien så hade ett sannolikhetsurval 

gjorts med ett slumpmässigt urval för hela populationen. Då hade alla i den valda målgruppen 

(generation Y i Sverige) haft samma chans att komma med i undersökningen (Bryman, 2011). 

Dock så fanns begränsningar och enkäten utgår därför ifrån ett bekvämlighetsurval inom 

paraplybegreppet icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011). Detta eftersom att respondenterna 

är de som kommer finnas tillgängliga under själva datainsamlingen som görs på 

Mittuniversitetets campus i Östersund. Nackdelen med den valda urvalsmetoden är att inte 

alla i hela populationen kan ha samma möjlighet att komma med utan urvalet blir begränsat 

till ett specifikt område (Bryman, 2011). Fler nackdelar med att ett bekvämlighetsurval 

använts är att respondenterna kan bli mer subjektivt utvalda och att eftersom urvalet är så 

begränsat kanske det inte helt speglar hela målpopulationens åsikter (Bryman, 2011).  
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3.4 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Den vetenskapliga utgångspunkten som kommer tillämpas i det här arbetet är postpositivism. 

Anledningen till att postpositivism tillämpas är för att studies syfte är att med objektivitet från 

forskarnas sida försöka att åstadkomma så konkret kunskap som möjligt. Postpositivismen 

utgår ifrån de iakttagelser en människa kan göra med sina sinnen för att avgöra vad som är 

fakta, sedan används logiken för att analysera de iakttagelser som människan gjort (Thurén, 

2007) Dock så erkänner postpositivismen till skillnad från den traditionella positivismen att 

forskarens tidigare erfarenheter, kunskap och värderingar kan ha en påverkan på resultatet av 

studien, så kallat bias. En postpositivistisk utgångspunkt strävar således efter objektivitet 

genom att erkänna de effekter som bias kan ha på studien (Philips & Burbules, 2000). Hade 

studien istället tagit en hermeneutisk utgångspunkt hade den inte strävat efter att finna en 

absolut sanning då hermeneutiken inte tror att en sådan existerar. Hermeneutiken tror istället 

att varje människa tolkar ett fenomen olika utifrån tidigare erfarenheter och förutfattade 

meningar (Thurén, 2007). 

 

Eftersom syftet med studien grundar sig i att ta reda på vad resultatet kan få för konsekvenser 

inom turismbranschen används även den filosofiska metoden pragmatism. Pragmatismen 

syftar till att undersöka begrepp och teorier med hänsyn till de praktiska konsekvenser som 

dessa kan medföra (James och Retzlaff, 2003).  

 

3.5 Utformning av enkäten 

 

Enkäten inleds med en kort beskrivning om personlig information och där det beskrivs att 

frågorna ska besvaras med ett tankesätt utifrån en turistisk kontext (exempelvis bokning och 

sökning av resor). Detta eftersom ingen av frågorna är direkt kopplade till turism eller direkt 

till den turistiska kontexten. Det blir därför istället enkätens helhet som kopplar tillbaka till 

den turistiska kontexten i syftet och inte de enskilda frågorna.  

 

Begreppet “personlig information” används i enkäten istället för PII på grund av att förenkla 

förståelsen och läsandet för respondenterna. Det finns en förklaring i början av enkäten som 

visar på vad studien syftar till med “personlig information” och den överensstämmer med vad 

PII förklarats och avgränsats till tidigare i arbetet.  



 

28 
 

 

Enkäten byggs upp på fem stycken operationaliserade begrepp vilka innefattar olika 

indikatorer. Dessa operationaliserade begrepp är alla kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar och som ska svara på studiens hypoteser (se teoriavsnitt). Begreppen är: 

attityder, upplevt förtroende, upplevd risk, upplevda fördelar och handlande. 

Operationaliserade begrepp används del för att eliminera så kallade mätfel som alltid uppstår 

på enskilda indikatorer och dels för att flera indikatorer ska kunna användas i en analys och på 

så sätt ge ett mer lättolkat svar (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Indikatorerna 

tillhörande alla begreppen förutom handlande-begreppet har medvetet blandats i enkäten. 

Detta för att flera efterföljande liknande frågeställningar kan göra att respondenterna slutar att 

fokusera på frågorna och istället börjar svara på måfå (Trost & Hultåker, 2016). Indikatorerna 

kopplade till handlande-begreppet har istället lagts i slutet för att attityder ska särskiljas från 

handlande för att undvika påverkan på svaren. I resultatdelen ställs sedan attityderna mot 

handlandet för att antingen bekräfta eller motbevisa integritetsparadoxen. 

 

Frågorna som utgör indikatorerna i fyra utav begreppen (attityder, risk, förtroende och 

fördelar) är baserade på tidigare enkätfrågor i liknande studier. Anledningen till det är att det 

finns en fördel med att använda beprövade frågor där man sedan tidigare vet att frågorna 

håller en hög relevans. Det sista begreppet, handlande, är istället utformad efter tidigare 

forskning om hur människor handlar i olika utlämningssituationer.  

 

Enkäten kommer att bestå av frågor som utformas efter Likertskalan vilket är den vanligaste 

tekniken för att mäta attityder hos respondenter (Bryman, 2011). Anledningen till att 

likertskalan används och inte någon annan teknik är för att likertskalan syftar till att mäta 

intensiteten i en känsla eller upplevelse (Bryman, 2011), vilket ligger i linje med studiens 

syfte. Frågorna med indikatorer inom alla begrepp förutom handlande-begreppet kommer att 

bestå av påståendefrågor där respondenten får svara på en femgradig skala från instämmer 

helt till instämmer inte alls (Vagias, 2006). Frågorna med indikatorer under handlande-

begreppet utgår istället ifrån frekvens och frågan hur ofta. Även där får respondenterna svara 

på en femgradig skala men med alternativ från mycket ofta till mycket sällan (Vagias, 2006). 

Frågorna är ställda neutrala i ett försök att inte göra dem ledade i varken en positiv eller 

negativ riktning då detta med sannolikhet skulle ha medfört en påverkan på respondenternas 

svar. 
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Tabell 1: Enkätfrågor 

Enkättabell Enkätfrågor inom respektive 

operationaliserade begrepp 

Källor till frågor som 

bygger på tidigare 

beprövade frågor 

Källor till 

frågor som 

bygger på 

tidigare 

forskning 

 Förtroende     

f1 Jag misstror inte hur företag 

använder min personliga 

information. 

Carrascal, 2013   

f2 Jag ser det inte som sannolikt att 

företag kommer att använda min 

personliga information på ett oetiskt 

sätt (t.ex. genom att sälja vidare 

informationen). 

Keith et al. 2013   

f3 Jag får en positivare attityd till att 

ladda ner en applikation som samlar 

in personlig information om den 

kommer ifrån företag jag har 

förtroende för. 

Lindemeier, 2016   

  Generella attityder     

a1 Jag ser det inte som viktigt att min 

personliga information förblir privat. 

(Lindemeier, 2016; 

Knijnenburg, Kobsa & 

Jin, 2013 

  

a2 Jag ser det inte som viktigt att ha 

kontroll på vem som har tillgång till 

min personliga information. 

Lindemeier, 2016   

a3 Jag ser det inte som viktigt att min 

personliga information borde 

respekteras och skyddas. 

Lindemeier, 2016   

  Upplevd risk     

r1 Jag är inte bekymrad över hur 

skyddad min personliga information 

är på internet. 

Carrascal, 2013; Heng 

et al., 2009; 

Taddicken, 2014 

  

r2 Jag är inte bekymrad över att bli 

tillfrågad om mer personlig 

information än vad jag anser 

nödvändigt. 

Taddicken, 2014   

r3 Jag ser ingen risk med att ladda ner 

applikationer som vill ha tillgång till 

en stor del personlig information. 

Lindemeier, 2016; 

Heng et al., 2009 

  

r4 Jag är inte oroad att information som 

samlas in om mig kan bli felhanterad. 

Lindemeier, 2016; 

Keith et al. 2013 

  

r5 I jämförelse med andra är jag mindre 

oroad för risker som hotar min 

personliga integritet 

Lindemeier, 2016; 

Knijnenburg, Kobsa & 

Jin, 2013 

  

  Upplevda fördelar     
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Enkäten kommer att avslutas med personliga faktafrågor (Bryman, 2011) med nominal- och 

kvotskala för att få svar på frågor om kön, ålder och program. Vi avslutar med dessa frågor 

för att svaren inte ska ha någon påverkan på de andra frågorna i enkäten. Skulle de personliga 

faktafrågorna vara i början så kan de svaren göra att respondenter kategoriserar in sig själv i 

ett fack. Exempelvis om respondenten svarar att hon är en svensk kvinna i 25-årsåldern så 

tenderar respondenten att svara på frågorna utifrån vad som kan förväntas av en svensk 25 

årig kvinna att svara, så kallat stereotyphot (Schmader, Johns & Forbes, 2008). 

 

fö1  Jag anser mig vara okej med att 

lämna ut min personliga information 

om företaget använder den för att 

erbjuda en bättre tjänst. 

Carrascal, 2013   

fö2 Jag anser mig vara okej med att 

lämna ut min personliga information 

om företaget använder den för att 

erbjuda mig personliga erbjudanden. 

Carrascal, 2013   

fö3 Jag anser mig vara okej med att 

lämna ut min personliga information 

om företaget använder den för att 

erbjuda mig en gratistjänst (t.ex. 

platsdata för GPS eller kön för 

dejtingtjänst). 

Carrascal, 2013   

  Handlande     

h1 Hur ofta läser du användarvillkoren 

före du laddar ner en applikation? 

Williams & Nurse, 

2016 

  

h2 Hur ofta läser du sekretesspolicyn för 

de webbplatser du besöker? 

Carrascal, 2013; 

Williams & Nurse, 

2016 

  

h3 Hur ofta avstår du ifrån att lämna ut 

personlig information för att du är 

orolig för din personliga integritet? 

  Norberg, Horne 

& Horne, 2007; 

Kokolakis, 

2015; Lee & 

Cranage, 2011 

h4 Hur ofta avstår du ifrån att lämna ut 

personlig information för att du inte 

har förtroende för företaget som vill 

ha informationen? 

Lindemaier, 2016   

h5 Hur ofta använder du någon av dessa 

tjänster: Google, Facebook eller 

Youtube?  

  Carrascal, 2013; 

Norberg, Horne 

& Horne, 2007; 

Kokolakis, 

2015; Lee & 

Cranage, 2011 
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3.6 Utlämning av enkäten 

 

Enkäten lämnades ut i pappersform på campus vid Mittuniversitetet i Östersund i april 2017. 

Tillvägagångssättet var att gå runt i de olika byggnaderna på campusområdet och lämna ut 

enkäten till personer som satt i grupprum, i korridorer i biblioteket och i cafeterian. 

Anledningen till att enkäten lämnades ut på olika ställen på campus var för att få en spridning 

bland studenter och program för att se till att svaren på studien blir så opartisk som möjligt. 

Respondenterna valdes ut slumpmässigt utan försök att skapa balans av kön, ålder eller 

program. Av de som tillfrågades valde 63 stycken att delta i undersökningen och två valde att 

avstå. Det ger studien en svarsfrekvens på ca. 96,9%. Hade enkäten istället varit webbaserad 

och skickats ut via e-post så hade svarsfrekvensen säkerligen varit betydligt lägre (Ejlertsson, 

2014). En anledning till det är att människor idag får en stor mängd e-post till sina inkorgar 

vilket gör det svårt för den enskilda enkäten att sticka ut och få uppmärksamhet (Ejlertsson, 

2014).   

 

3.7 Undersökningskvalitet  

 

När en enkätundersökning genomförs uppstår alltid frågan om mätresultaten är korrekta och 

vad resultatet egentligen representerar. För att mäta detta används begreppen validitet och 

reliabilitet (Eljertsson, 2014). Validitet definieras som att man mäter det man avser att mäta. 

Den anger om studies mätmetoder och om datan som samlats in är relevant för att nå det 

resultat som studien syftar till. Reliabiliteten handlar om huruvida upprepade mätningar skulle 

få samma resultat eller om undersökningen gett utrymme för slumpmässiga felaktigheter 

(Eljertsson, 2014). 

 

För att stärka reliabiliteten i urvalsramen så jämförs antalet kvinnor och män som har en 

treårig eftergymnasial utbildning i Sverige med de som studerar på Mittuniversitetet. Detta för 

att se ifall skillnaden mellan män och kvinnor är representativ i urvalet. Som diagrammet 

nedanför visar så skiljer det sig endast en procentenhet mellan Sverige och Mittuniversitetet 

vilket gör att en bredare generalisering kan dras för den valda ålderskategorin i hela landet. 

Den geografiska reliabiliteten stärks genom att studenterna på det utvalda universitetet har 

valts för att de kommer från olika delar av Sverige, vilket medför en chans till en heterogen 

geografisk bakgrund bland respondenterna. 
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Figur 2: Jämförelse könsfördelning MIUN vs. Sverige (Källa: SCB, 2015, Mittuniversitetet, 2017) 

 

För att ytterligare stärka undersökningskvaliteten baseras stora delar på enkäten på tidigare 

beprövade frågor för vara säker på vad för typ av resultat som svaren kommer ge. Vidare 

används även likertskalor som är standardiserade inom turismforskning (Vagias, 2006).  

 

3.8 Analysmetod 

 

För att analysera den insamlade empirin kommer statistikverktyget SPSS att användas. Tre 

olika analyser kommer att genomföras. Den första kommer att vara en univariat tabell där 

medelvärde, standardavvikelse och måttet Cronbach´s alfa kommer att presenteras för de 

olika objekten. Medelvärde och standardavvikelse analyseras för att kunna mäta det 

genomsnittliga värdet i resultatet från respondenterna och samtidigt se hur stor variation det är 

i resultaten från medelvärdet (Bryman, 2011). Cronbach’s Alpha visar på hur väl 

indikatorerna i enkäten representerar respektive operationaliserade begrepp (Hair et al., 2010).  

 

Det andra analysverktyget som kommer att användas är regressionsanalys där tidigare ställda 

hypoteser prövas för att se vilka som kan stödjas och vilka som inte stöds. För att kunna göra 

detta kommer vi i regressionsanalysen att se på R2-värdet och B-koefficienten. För att sedan 
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se om analysresultatet är statistisk signifikant och därmed kan användas för att stödja 

hypoteserna kommer en signifikansprövning på 95-procentnivån att genomföras.  

 

Den tredje och sista analysmetoden som kommer att genomföras är korstabeller med chi2-

analys. Det kommer hjälpa att se om skillnaden i de som svarat negativt, neutralt och positivt i 

en frågeställning är statistiskt signifikant och även där kommer 95-procentnivån att tillämpas. 
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4. Resultat 
 

Under studien samlades totalt 63 enkäter in. Fyra av respondenterna var under 20 år gamla, 

vilket är under åldersurvalets gräns, vilket medför ett bortfall på fyra svar. Dessa svar tas 

därför inte med i resultatet som visas nedan. Därav blir antalet godkända enkäter som använts 

vid analysdelen 59 stycken. Av dessa 59 som svarade var medelåldern 24,98 år med en 

standardavvikelse på 3,87 och medianåldern var 25 år. Av de 59 respondenter som svarade 

var 24 män, 33 kvinnor och 2 könsneutrala. Det ger en procentsats på 40,7 % män, 55,9 % 

kvinnor och 3,4 % könsneutrala. 

 

Av de som svarade tillhörde 88,1 % (52 stycken) fakulteten humanvetenskap och 11,9 % (7 

stycken) tillhörde fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.  

 

Nedan visas en univariat analys i form utav en tabell. Tabellen visar till vänster de 

operationaliserade begrepp som enkäten är uppbyggda runt och vilka indikatorer som hör till 

vilka begrepp. Sedan presenteras ett medelvärde och standardavvikelse för alla objekt. 

Cronbach’s Alpha, som är en reliabilitetsanalysmetod, har också mätts för att se hur pass bra 

de sammantagna indikatorerna tillsammans representerar begreppen som de utgör. Det 

rekommenderade värdet inom Cronbach’s Alpha är ca 0.700. Uppnås det innebär det att alla 

indikatorer representerar det operationaliserade begreppet väl (Hair et al., 2010).  

 

Tabell 2: Univariat tabell med reliabilitetsanalys 

Objekt Medelvärde Standardavvikelse Cronbach’s 

Alpha 

Attityder    

Jag ser det inte som viktigt att min 

personliga information förblir privat 

2.15 1.186  

 

 

0.692 
Jag ser det inte som viktigt att ha kontroll på 

vem som har tillgång till min personliga 

information 

1.83 0.769 
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Jag ser det inte som viktigt att min 

personliga information borde respekteras och 

skyddas 

1.71 1.026 

Fördelar    

Jag anser mig vara okej med att lämna ut 

min personliga information om företaget 

använder den för att erbjuda en bättre tjänst 

2.76 1.165  

 

 

 

 

 

 

0.758 

Jag anser mig vara okej med att lämna ut 

min personliga information om företaget 

använder den för att erbjuda mig personliga 

erbjudanden 

2.71 1.218 

Jag anser mig vara okej med att lämna ut 

min personliga information om företaget 

använder den för att erbjuda mig en 

gratistjänst (Ex. platsdata för GPS eller kön 

för dejtingtjänst) 

2.77 1.310 

Risk    

Jag ser ingen risk med att ladda ner 

applikationer som vill ha tillgång till en stor 

del personlig information 

2.47 1.188  

 

 

 

 

 

 

 

 

0.786 

Jag är inte bekymrad över hur skyddad min 

personliga information är på internet 

1.98 1.091 

Jag är inte oroad att information som samlas 

in om mig kan bli felhanterad 

2.03 1.033 

I jämförelse med andra är jag mindre oroad 

för risker som hotar min personliga integritet 

2.88 1.053 

Jag är inte bekymrad över att bli tillfrågad 

om mer personlig information än vad jag 

anser nödvändigt 

2.22 1.146 

Förtroende     



 

36 
 

Jag ser det inte som sannolikt att företag 

kommer att använda min personliga 

information på ett oetiskt sätt (ex. genom att 

sälja vidare informationen) 

2.68 1.121  

  

 

 

 

0,631 Jag misstror inte hur företag använder min 

personliga information 

2.88 0.938 

Jag får en positivare attityd till att ladda ner 

en applikation som samlar in personlig 

information om den kommer ifrån företag 

jag har förtroende för 

3.78 1.018 

Handlande    

Hur ofta läser du sekretesspolicyn för de 

webbplatser du besöker? 

1.58 0.894  

 

 

 

 

 

 

 

 

0.720 

Hur ofta läser du användarvillkoren före du 

laddar ner en applikation? 

1.56 1.044 

Hur ofta avstår du ifrån att lämna ut 

personlig information för att du inte har 

förtroende för företaget som vill ha 

informationen? 

3.53 1.040 

Hur ofta avstår du ifrån att lämna ut 

personlig information för att du är orolig för 

din personliga integritet 

3.10 0.923 

Hur ofta använder du någon av dessa 

tjänster: Google, Facebook eller Youtube? 

1.51 0.650 

 

Fråga 19 ställdes med en positiv vinkling till handlandet då frågan var hur ofta användandet 

skedde till skillnad från de andra frågorna inom “handlande-begreppet”. Detta medförde att 

medelvärdet på denna fråga blev motsägande mot de andra frågorna då begreppet skulle mäta 

om/och i vilken uträckning respondenternas attityder påverkade själva handlandet negativt. 

Svarsnivåerna har därför vänts på fråga 19 så att svaren på likertskalan ska matcha de andra så 

att de kan tydas även tillsammans som en helhet. Svar 1 på likertskalan blev alltså till 5, 2 till 

4 och 3 tolkades fortfarande som 3. Detta resulterade i ett medelvärde på 1.51 som kan ses i 

tabellen ovanför.  
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På den 20:e och sista frågan där det var en öppen frågeställning om vad respondenterna helst 

önskade i utbyte mot sin personliga information var det 47 av 59 som valde att svara på 

frågan. De som svarade valde att endast skriva ett svar. För att underlätta analys av denna 

fråga kategoriserades svaren in i fem kategorier efter vad de flesta svarat. Dessa kategorier var 

pengar, säkerhet, bättre tjänst, övrigt och vet ej. Som kan ses i diagrammet nedan svarade 34 

% (16 st.) att pengar var vad de vill ha i utbyte, 26 % (12 st.) svarade ökad säkerhet, 11 % (5 

st.) svarade en bättre tjänst, 23 % (11 st.) hade övriga svar och 6 % (3 st.) visste inte vad de 

ville ha i utbyte för sin PII. 

 

 
Figur 3: Utbyte mot personlig identifierbar information 

 

4.1 Regressionsanalys 

 

Nedan listas resultatet från regressionsanalysen av hypoteserna från teorin. Hypoteserna testas 

en efter en genom att se oberoende variablers påverkan på en beroende variabel. De beroende 

variablerna är attityder, handlande och upplevd risk. De oberoende variablerna är attityder, 

fördelar, förtroende, handlande och upplevd risk.  

R2 står för hur många procent av den beroende variabelns variation som kan förklaras av den 

oberoende variabeln. Till exempel i hypotes 1 så ser vi att R2 är .207, alltså kan 20,7% av 

Pengar
34%

Säkerhet
26%

Bättre tjänst
11%

Övrigt
23%

Vet ej
6%

Utbyte mot PII
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attitydernas variation förklaras med deras förtroende till företag vilket i detta fall är en låg 

siffra.   

 

B-koefficenten visar i vilken grad den beroende variabeln påverkas ifall den oberoende 

variabeln höjs ett steg i mätskalan. I de nedre hypoteserna visas det negativa tal. Detta 

eftersom att handlandet är mätt på så sätt att ett högt tal innebär ett lågt handlande, vilket 

medför att en negativ B-koefficient höjer benägenheten till handlandet.  

 

Sig. står för signifikansen, vilket i sin tur står för hur signifikant sambandet är på den så 

kallade 95-procentsnivån. Det förklarar hur stor risk det är att sambandet är orsakad av 

slumpen. Är signifikansen under .050 betyder det att risken är mindre än 5 % att sambandet är 

orsakat av slumpen vilket gör sambandet statistiskt signifikant.  

 

Tabell 3: Regressionsanalys 

Hypotes R2 

 

B-

Koefficent 

Sig. 

<=.050 

H1: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s 

attityder till att lämna ut PII. 

.207 .375 Ja 

H2: Fördelar för konsumenten påverkar människor i generation 

Y:s attityder till att lämna ut PII. 

.208 .356 Ja 

H3: Upplevda risker för konsumenten påverkar människors i 

generation Y:s attityder till att lämna ut PII. 

.292 .375 Ja 

H4: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s 

upplevda risker med att lämna ut PII. 

.410 .553 Ja 

H5: Upplevda fördelar för konsumenten påverkar människor i 

generation Y:s upplevda risker med att lämna ut PII. 

.393 .512 Ja 

H6: Attityder till utlämnande av PII påverkar människor i 

generation Y:s handlade vid utlämnande av PII. 

.121 -.259 Ja 

H7: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s 

handlade vid utlämnande av PII. 

.235 -.297 Ja 

H8: Upplevda fördelar för konsumenten påverkar människor i 

generation Y:s handlade vid utlämnande av PII. 

.324 -.335 Ja 

H9: Upplevda risker påverkar människor i generation Y:s 

handlade vid utlämnande av PII. 

.378 -.436 Ja 
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I den tre första hypoteserna där attityder är den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna är förtroende för företag, upplevda fördelar och upplevd risk ligger R2-värdet 

mellan 20.7% och 29.2% medan värdet på B-koefficienten ligger mellan .356 och .375.  

 

I hypotes 4 och 5 där den beroende variabeln är upplevd risk och de oberoende variablerna är 

förtroende för företag och upplevda fördelar ligger R2-värdet mellan 39.3 % och 41 % medan 

värdet för B-koefficienten ligger mellan .375 och .553.  

 

I hypotes 6 där den beroende variabeln är handlande och den oberoende variabeln är attityder 

ligger R2-värdet på 12.1%, vilket är mycket lågt, medan värdet för B-koefficienten är -.259. 

 

I de tre sista hypoteserna där den beroende variabeln är handlande och de oberoende 

variablerna är förtroende för företag, upplevda fördelar och upplevd risk ligger R2-värdet 

mellan 23.5% och 37.8% medan värdet för B-koefficienten ligger mellan -.297 och -.463. 

 

4.2 Korstabell & chi2-test 

 

För att validera och stärka regressionstabellen så har även en korstabell och ett chi2-test valts 

för att styrka sambandet. För att genomföra korstabellerna så har resultaten från svaren 

kategoriserats in i tre olika grupper utefter hur respondenterna svarade. Grupperna var svagt, 

neutralt och starkt där svagt representerade dem som svarat mellan 1-2,4, neuralt 

representerade de som svarade mellan 2,5-3,4 och starkt representerade de som svarade 

mellan 3,5 och 5. För att testa om sambandet mellan grupperna är signifikant genomförs 

Pearson´s Chi2-test. Om resultatet är under 0,05 betyder det att risken att sambandet är 

orsakad av slumpen är under 5 %, vilket gör sambandet statistiskt signifikant.  

 

I de första tre hypoteserna testas attityder som den beroende variabeln med förtroende, 

upplevda fördelar och upplevd risk som oberoende variabler. I hypotes 4 och 5 testas den 

upplevda risken som den beroende variabeln medan de oberoende variablerna utgörs av 

förtroendet och den upplevda risken. I hypotes 6 testas integritetsparadoxen genom att 

attityder ställs emot handlande. Handlande är där den beroende variabeln medan attityder är 

den oberoende. I de tre sista hypoteserna testas handlande som den beroende variabeln med 

förtroende, upplevda fördelar och upplevd risk som oberoende variabler.  
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Hypotes 1 

 

Tabell 4: Hypotes 1 

 

Attityder 

Total Negativa Neurala Positiva 

Förtroende Lågt 43,5%     33,9% 

Neutralt 34,8% 45,5%   35,6% 

Högt 21,7% 54,5% 100,0% 30,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   46 11 2 

  

Det korstabellen visade var att det fanns ett direkt samband mellan det upplevda förtroendet 

och attityderna hos respondenterna. 46 av 59 respondenter hade negativa attityder och 43,5% 

av dessa hade ett lågt förtroende för företag. Det bevisar att om förtroendet för företag var lågt 

så var attityderna negativa. Det anmärkningsvärda är också hur få av respondenterna som 

svarat med positiva attityder, endast 2 av 46 respondenter. Chi2-testet visade en signifikans på 

0,011 vilket är under 95-procentnivån, vilket tyder på en statistisk signifikans.  

 

 

Hypotes 2 

 

Tabell 5: Hypotes 2 

 

Attityder 

Total Negativa Neutrala Positiva 

Fördelar Små 52,2% 9,1 %   42,4% 

Neurala 28,3% 36,4% 50,0% 30,5% 

Stora 19,6% 54,5% 50,0% 27,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   46 11 2 59 
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Precis som i hypotes ett så fanns även här ett direkt samband mellan de upplevda fördelarna 

och attityderna. 46 av 59 respondenter hade negativa attityder och en majoritet av dessa 

upplevde små fördelar. Alltså desto mindre upplevda fördelar som sågs, desto mer negativa 

blev attityderna. Chi2-testet visade på en statistisk signifikans på 0.047. 

 

Hypotes 3 

 

Tabell 6: Hypotes 3 

 

Attityder 

Total Negativa Neutrala Positiva 

Risk Hög 78,3% 18,2% 50,0% 66,1% 

Neutral 13,0% 72,7%   23,7% 

Låg 8,7 % 9,1 % 50,0% 10,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   46 11 2 59 

 

Hypotes tre visade också ett direkt samband mellan upplevda risker och attityder. 46 av 59 

respondenter hade negativa attityder och över tre fjärdedelar av dessa upplevde en hög risk. 

Hög risk visade sig alltså generera negativa attityder. Chi2-testet visade på en statistisk 

signifikans på 0,000. 

 

Hypotes 4 

 

Tabell 7: Hypotes 4 

 

Risk 

Total Hög Neutral Låg 

Förtroende Svagt 48,7%   16,7% 33,9% 

Neuralt 33,3% 57,1%   35,6% 

Starkt 17,9% 42,9% 83,3% 30,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   39 14 6 59 
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Det visades i denna hypotes på ett samband mellan upplevt förtroende och upplevda risker. 39 

av 59 respondenter upplevde en hög risk och nästan hälften av dessa hade ett svagt förtroende 

för företag. Ett lågt upplevt förtroende resulterade i en hög upplevd risk. Chi2-testet visade en 

statistisk signifikans på 0,000.  

 

Hypotes 5 

 

Tabell 8: Hypotes 5 

 

Risk 

Total Hög Neutral Låg 

Fördelar Små 59,0% 14,3%   42,4% 

Neurala 25,6% 42,9% 33,3% 30,5% 

Stora 15,4% 42,9% 66,7% 27,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   39 14 6 59 

 

Korstabellen visade på att ifall de upplevda fördelarna sågs som låga så uppfattades den 

upplevda risken högre. 39 av 59 respondenter upplevde en hög risk och av dessa upplevde en 

klar majoritet små fördelar. Risken sänktes även ifall respondenterna uppfattade fördelarna 

som höga. Chi2-testet visade en signifikans på 0.004. 

 

Hypotes 6 

 

Tabell 9: Hypotes 6 

 

Handlande 

Total Ofta Ibland Sällan 

Attityder Negativa 58,3% 82,1% 87,5% 78,0% 

Neutrala 33,3% 15,4% 12,5% 18,6% 

Positiva 8,3 % 2,6 %   3,4 % 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   12 39 8 59 
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Hypotes sex syftar till att förstå ifall det finns något samband mellan attityder och handlande, 

för att antingen stärka eller falsifiera en möjlig paradox. Korstabellen visar på att det inte 

finns något samband mellan attityder och handlande och chi2-testet visar en statistisk 

signifikans på 0.440 vilket betyder att det inte är signifikant. En anledning till detta är att 

majoriteten av respondenterna varken har svarat ofta eller sällan under handlande. Det gör att 

underlaget blir för tunt för att kunna se ett samband. Detta stödjer hypotesen om att det kan 

finnas en möjlig paradox. 

 

Hypotes 7 

 

Tabell 10: Hypotes 7 

 

Handlande 

Total Ofta Ibland Sällan 

Förtroende Svagt 16,7% 33,3% 62,5% 33,9% 

Neuralt 33,3% 35,9% 37,5% 35,6% 

Starkt 50,0% 30,8%   30,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   12 39 8 59 

 

Här visades inget tydligt samband mellan upplevt förtroende och handlande. 39 av de 59 

svarande respondenterna svarade varken ofta eller sällan på handlandet och av de som gjorde 

det var svaren i förtroendet så spridda att inga paralleller kunde dras. Därmed gjorde 

förtroende för företag inte respondenterna mer benägna att lämna ut information. Chi2-testet 

visade på en statistisk signifikans på 0.139 vilket inte är signifikant. 
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Hypotes 8 

 

Tabell 11: Hypotes 8 

 

Handlande 

Total Ofta Ibland Sällan 

Fördelar Små 16,7% 38,5% 100,0% 42,4% 

Neurala 16,7% 41,0%   30,5% 

Stora 66,7% 20,5%   27,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   12 39 8 59 

 

 

Korstabellen visade på ett samband mellan upplevda fördelar och själva handlandet. 12 av 59 

respondenter svarade ofta på sitt handlande och av dessa upplevde 66,7% stora fördelar. 

Dessutom svarade 8 av 59 sällan på sitt handlande och av dessa svarade alla att du upplevde 

små fördelar. Alltså, desto mer upplevda fördelar desto oftare blev handlandet och desto 

mindre upplevda fördelar desto mer sällan blev handlandet. Chi2-testet visade på en statistisk 

signifikans på 0.000. 

 

Hypotes 9 

 

Tabell 12: Hypotes 9 

 

Handlande 

Total Ofta Ibland Sällan 

Risk Hög 33,3% 69,2% 100,0% 66,1% 

Neutral 41,7% 23,1%   23,7% 

Låg 25,0% 7,7 %   10,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Count   12 39 8 59 

Tabell 4.2.9 

I den sista hypotesen visar korstabellen här på ett samband mellan upplevd risk och 

handlandet. 8 av 59 respondenter har svarat sällan på sitt handlande och av dessa har 100 % 
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haft en hög upplevd risk. Resultatet visar alltså på att desto högre risk respondenterna 

upplevde, desto mer sällan handlade dem. Chi2-testet visade en statistisk signifikans på 0.032.  

 

4.3 Sammanställd hypotesprövning 

 

Nedan visas en sammanställd hypotesprövning som är en sammanvägning av 

regressionsanalysen och korstabellerna med chi2-analys. Det sammanställda resultatet visar 

om hypotesen kan stödjas eller inte. 

 

Tabell 13: Hypotesprövning 

Hypotes Stöds/Stöds 

ej 

H1: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s attityder till 

att lämna ut PII. 

Stöds 

H2: Fördelar för konsumenten påverkar människor i generation Y:s attityder 

till att lämna ut PII. 

Stöds 

H3: Upplevda risker för konsumenten påverkar människors i generation Y:s 

attityder till att lämna ut PII. 

Stöds 

H4: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s upplevda 

risker med att lämna ut PII. 

Stöds 

H5: Upplevda fördelar för konsumenten påverkar människor i generation Y:s 

upplevda risker med att lämna ut PII. 

Stöds 

H6: Attityder till utlämnande av PII påverkar människor i generation Y:s 

handlade vid utlämnande av PII. 

Stöds ej 

H7: Förtroende för företag påverkar människor i generation Y:s handlade vid 

utlämnande av PII. 

Stöds ej 

H8: Upplevda fördelar för konsumenten påverkar människor i generation Y:s 

handlade vid utlämnande av PII. 

Stöds 

H9: Upplevda risker påverkar människor i generation Y:s handlade vid 

utlämnande av PII. 

Stöds 
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5. Analys 
 

5.1 Inledande analys 

 

Medelåldern för respondenterna i studien var ca 25 år och medianåldern var densamma. Det 

är något lägre än vad medelåldern är för hela generationen vilken är 27 år men det är ändå en 

marginell skillnad som kan förklaras av begränsat antal respondenter och att medelåldern på 

studenter på Mittuniversitetet är under 27 år. Könsfördelningen bland de svarande var 40,7% 

män, 55,9 % kvinnor och 3,4 % könsneutrala. Det stämmer inte helt överens med SCB:s 

statistik men det går att förklaras med att vi hade en icke-binär frågeställning. Hade 

respondenterna istället bara kunnat välja mellan man eller kvinna hade fördelningen blivit 

annorlunda. 

Studiens resultat visade på att attityderna bland respondenterna till att lämna ut PII till hög 

grad var negativa. Av 59 respondenter var det endast två som hade positiva attityder medan 

resten antingen hade neurala eller negativa attityder till utlämnandet. Även den upplevda 

risken visade sig vara hög bland respondenterna då endast sex av 59 tillfrågade respondenter 

upplevde en låg risk med att lämna ut PII medan resten upplevde risken som neutral eller hög. 

Även de enskilda indikatorerna bekräftar detta med låga medelvärden på drygt 1 på en 

femgradig skala.  

Det man kan se när man studerar den univariata analysen är att respondenterna bland annat ser 

det som viktigt att deras information förblir privat och att deras personliga information borde 

skyddas och respekteras. Det går att koppla samman med Mossberg och Sundströms (2011) 

teorier om attityder och Richards och Kings (2014) beskrivning av den personliga integriteten. 

Eftersom integriteten definieras som insamlande, avslöjande och användning av den 

personliga informationen kan man se att det är just den personliga informationen 

respondenterna ser som ett attitydobjekt och som de har starka attityder gentemot.  
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5.2 Vilka faktorer påverkar vad? 
 

Tidigare forskning visar på att upplevt förtroende för företag kan påverka människors 

attityder när det kommer till att lämna ut personlig identifierbar information online (Gustavo, 

2012; Kim et al., 2008; Pavlou, 2003; Robert et al., 2001). Studier visar även på att upplevt 

förtroende för företag kan sänka de upplevda riskerna i samband med ett utdelningstillfälle 

och göra människor mer benägna att lämna ut PII online (Joinson et al., 2010; Kim et al., 

2008; Pavlou, 2003). Resultatet av denna studie visar på att förtroende för företag gör att 

respondenterna får positivare attityder till att lämna ut PII. Regressionsanalysen visade på ett 

samband mellan det upplevda förtroende och attityderna som var statistiskt signifikant och 

korstabellen bekräftade detta resultat. Även de upplevda riskerna ses ha en positiv påverkan 

av förtroendet för företag. Regressionsanalysen och korstabellen visade entydigt ett samband 

med en statistisk signifikans. Detta ligger i linje med CSR-utvecklingen som sker inom 

turismbranschen då ett socialt hållbarhetstänk från företag gör att företaget ses som mer 

trovärdigt (Borglund et al., 2012; Boulstridge & Carrington, 2000). De företag inom 

turismbranschen som än inte har ett CSR-tänk kan alltså med fördel börja implementera detta 

då det kan gynna både företagets varumärke men även dess produkter/tjänster. 

När man däremot ser på hypotes 7, om förtroende för företag påverkar handlandet i en 

utlämningssituation är resultatet av studien tvetydigt. Regressionsanalysen visar på ett svagt 

men ändå signifikant samband mellan begreppen medan korstabellen och chi2-analysen visar 

på att där inte alls finns något signifikant samband. Differensen i analyserna kan bero på ett 

för begränsat antal respondenter. När man ser på korstabellen kopplat till hypotesen kan man 

avläsa att en majoritet av respondenterna svarat neutralt på frågeställningarna. Det gör att 

även om där finns ett svagt samband mellan det upplevda förtroendet och handlandet så är det 

för vagt och för få svar som underbygger det för att det ska kunna vara signifikant. Detta går 

även att koppla ihop med det Parment (2008) och Solomon (2013) skriver om generation Y 

där de menar på att just denna generation har en annan syn på just förtroende för företag än 

tidigare generationer. De menar att generation Y endast känner förtroende för de företag som 

delar värderingar med de själva och som har en större mening med sin verksamhet. Eftersom 

att det idag finns ett brett utbud av turismaktörer så kan det därför vara fördelaktigt för aktörer 

att få koll på vem dennes målgrupp verkligen är. Ett sätt att få reda på detta är genom just att 

samla in information från sina användare och konsumenter. Gör de detta så kan de sedan 

förstå sina konsumenter bättre och därmed förbättra produkten/tjänsten.  
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Den tidigare forskningen visade även på att upplevda fördelar för konsumenten kan ha en 

påverkan på människor vid ett utlämningstillfälle (Culnan & Bies, 2003; Kim et al., 2008; Lee 

& Cranage, 2011; Robert et al., 2001). Integritetskalkylen visade på att människor vid 

utlämning av PII gör en avvägning där denne väger de upplevda fördelarna kontra riskerna 

med att lämna ut informationen och att det sedan påverkade handlandet (Culnan & Bies, 

2003; Kim et al., 2008; Lee & Cranage, 2011). De upplevda fördelarna kopplas även ihop 

med TAM där de upplevda fördelarna ses som ett av två kriterier som måste uppfyllas till viss 

del för att en teknologi ska användas (Benckendorff, Sheldon & Fesenmaier, 2014). Resultatet 

av studien visar på ett signifikant samband mellan upplevda fördelar för konsumenten och 

attityderna till att lämna ut PII. I denna hypotes är båda analysmetoderna eniga. Även i 

hypotesen om att upplevda fördelar sänker de upplevda riskerna med att lämna ut PII 

bekräftade korstabellen resultatet från regressionsanalysen som visade på ett signifikant 

samband. Hypotes 8 bekräftade även den tidigare forskning då regressionsanalysen visade på 

ett statistiskt signifikant samband mellan indikatorerna vilket också backades upp av 

korstabell och chi2-analys. Detta bekräftar tidigare nämnda studier om att det finns en 

integritetskalkyl och att där görs en avvägning mellan risker och fördelar som sedan påverkar 

handlandet vid utlämningen. Eftersom att många turismprodukter/tjänster är antingen 

applikationsbaserade eller nås via en hemsida gäller det alltså för aktörer att visa på tydliga 

fördelar med produkten/tjänsten som uppfattas som större än den upplevda risken. På grund 

av det breda utbudet som finns idag så är det av ännu större vikt att visa på fördelarna då det 

annars finns risk för att det finns en liknande produkt/tjänst som levererar liknande fördelar 

men med kanske en lägre upplevd risk. Båda dessa faktorer är alltså viktiga att ha i åtanke, 

speciellt vid den strategiska planeringen för insamlandet av PII.  

Tidigare forskning visade på ett samband mellan upplevd risk och attityder mot att lämna ut 

PII online (Canfora et al., 2008; Dowling och Staelin, 1994; Ermakova et al., 2014; 

Friedmann, 2000). De upplevda riskerna visade också ha en direkt påverkan på människors 

handlande vid utlämningstillfället (Canfora et al., 2008; Dowling & Staelin, 1994; Ermakova 

et al., 2014; Friedmann, 2000). Resultatet av denna studie bekräftar ett signifikant samband 

mellan den upplevda risken och respondenternas attityder till att lämna ut PII. Detta styrks 

både genom regressionsanalys och genom korstabell med chi2. Resultatet visade även på ett 

statistiskt säkerställt samband mellan de upplevda riskerna och det direkta handlandet vid en 

utlämningssituation. Detta styrker de ställda hypoteserna om att risker påverkar människor i 
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generation Y:s attityder och handlande när det kommer till att lämna ut PII och det styrker 

även tidigare forskning som visar på att så är fallet.  

Att respondenterna i studien valde att lämna ut information trots att de upplevde risker kan 

också kopplas samman med tidigare forskning som visar på att människor i generation Y har 

en annan syn på risk än tidigare generationer. Parment (2008) menar att människor i 

generation Y är mer benägna att ta risker än tidigare generationer och att de dessutom har ett 

högre förtroende i sin egen förmåga att undvika och minimera risker. Dock så går det inte att 

se någon direkt skillnad på denna studie om generation Y i Sverige gentemot övriga studier 

som gjorts inom området.  

 

5.3 Integritetsparadoxen 

 

“Attitude behavior gap” syftar till att det finns ett gap mellan attityder och handlande hos 

konsumenter (Boulstridge & Carrington, 2000; Solomon, 2013). Även om konsumenter har 

antingen positiva eller negativa attityder mot en produkt/tjänst så är det inte helt säkert att 

konsumentens handlande agerar efter dessa attityder. Integritetsparadoxen syftar till det 

liknande fenomenet att människor som i allmänhet har negativa attityder till att lämna ut 

personlig identifierbar information online har ett motstridigt handlande (Boulstridge & 

Carrington, 2000; Solomon, 2013; Spiekermann et al., 2001; Zafeiropoulou et al., 2013). 

Attityderna har alltså ingen större direkt påverkan på själva handlandet oavsett hur starka 

dessa är utan att det är andra faktorer som istället spelar in. Dessa andra faktorer kan vara till 

exempel ovannämnda integritetskalkylen (Culnan & Bies, 2003; Lee & Cranage, 2011; Kim 

et al., 2008; Lee & Cranage, 2011).  

I resultatet presenterades både resultat från en regressionsanalys, en korstabell och ett chi2-test 

för att se ifall det fanns ett samband. I regressionsanalysen visade det att 12,1% av 

konsumenters variation i handlandet kunde förklaras av deras attityder. Men i korstabellen 

kunde det inte tydas något direkt samband och chi2-testet visade inte heller på någon statistisk 

signifikans. Anledningen till att resultaten i de olika metoderna är tvetydiga kan bero på det 

begränsade antalet respondenter. Korstabellen visade på att det var endast 2 respondenter som 

svarat att de haft positiva attityder medan det var 11 som hade neutrala och 46 stycken som 

höll en negativ attityd när det kom till att lämna ut sin PII. Resultatet styrker därmed att det 
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möjligen finns en integritetsparadox där attityder och handlande inte stämmer överens. 

Resultatet av hypotes 6 går även att koppla till SOM-undersökningen (Appelgren & Leckner, 

2016) som visade på att människor ofta inte vet när och hur de delar med sig av sin 

information. Således kan de ha en attityd mot att lämna ut PII men att de ändå omedvetet 

lämnar ut den. Detta resultat kan även vara kopplat till integritetskalkylen som tidigare 

nämnts.  

 

5.4 Utbyte mot personlig identifierbar information 

 

I den sista frågeställningen i enkäten ställdes frågan om vad respondenterna helst ville ha i 

utbyte mot sin personliga information. Som kan urskiljas i cirkeldiagrammet i resultatet 

svarade de flesta (34 %) att de ville ha pengar i utbyte mot sin personliga information tätt följt 

av säkerhet (26 %). Det kopplar ihop till tidigare nämnd forskning om integritetskalkylen 

(Culnan & Bies, 2003; Kim et al., 2008; Lee & Cranage, 2011). Eftersom att turismbranschen 

är en ständigt utvecklande bransch som mer och mer förlitar sig på utvecklingen av 

teknologier och där med utlämnande av PII (Gretzel et al., 2015; Wang, Li & Li, 2013) så är 

integritetskalkylen relevant. Resultatet visade här att pengar var de som respondenterna helst 

sågs som utbyte. Pengar kan i detta fall ses som i en form av rabatt vilket företag då kan 

tillhandahålla sina konsumenter. Den näst mest viktiga aspekten för respondenterna i studien 

var deras säkerhet. Det är alltså även av vikt för företagen att visa på att det är säkert för sina 

konsumenter att lämna ut deras PII vilket kopplas ihop med den upplevda risken (Canfora et 

al., 2008; Dowling & Staelin, 1994; Ermakova et al., 2014; Friedmann, 2000). Lyckas risken 

sänkas och fördelarna höjas så är chansen större att konsumenterna lämnar ut som PII utifrån 

integritetskalkylen (Culnan & Bies, 2003; Kim et al., 2008; Lee & Cranage, 2011). 
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6. Slutdiskussion 
 

Denna uppsats syftar till att se hur unga vuxna i Sverige ställer sig till utlämnandet av 

personlig identifierbar information i en turistisk värld. Studien som genomfördes med en 

kvantitativ ansats på studenter vid Mittuniversitet i Östersund ämnade se hur teknologier 

kopplade till personlig identifierbar information kan fortsätta att utvecklas utan att motsätta 

sig människors attityder. I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring studiens resultat 

och blickar framåt i vad resultatet kan ha för påverkan på branschen.  

 

6.1 Slutsatser 

 

Resultatet av studien visade på att trots att det finns negativa attityder till att lämna ut PII så 

behöver dessa inte påverka handlandet vilket stämde överens med integritetsparadoxen (Jmf. 

Boulstridge & Carrington, 2000; Solomon, 2013; Spiekermann et al., 2001; Zafeiropoulou et 

al., 2013). Resultatet visade även på att upplevda fördelar och upplevt förtroende hade en 

positiv påverkan på respondenternas attityder medan den upplevda risken hade en negativ 

påverkan. Upplevda fördelar och upplevt förtroende för företag visade sig ha positiva effekter 

på respondenternas upplevda risk. Upplevda fördelar och upplevd risk påverkade även deras 

handlande på så sätt att de var villiga att lämna ut mer av sin PII, vilket stämde överens med 

tidigare forskning om integritetskalkylen (jmf. Culnan & Bies, 2003; Kim et al., 2008; Lee & 

Cranage, 2011).  

 

6.2 Ur ett turistiskt managementperspektiv 

 

Ur ett turistiskt managementperspektiv går då att se att det finns en oro för den personliga 

integriteten när konsumenter använder exempelvis smart-turismtjänster eller rese-

applikationer. Dock så lämnar de trots sina attityder ut sin information eftersom de upplever 

att de får någonting tillbaka, att fördelarna med att använda tjänsten övervinner riskerna (Jmf. 

Culnan & Bies, 2003; Lee & Cranage, 2011). 
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Så om utvecklingen av teknologier som använder PII ska fortsätta inom turismbranschen 

måste utvecklarna även i framtiden se till att riskerna för den personliga integriteten inte blir 

större än de fördelarna som användarna upplever med att använda dem. Det ser vi genom 

resultatet av studien och genom tidigare forskning kan vara till exempel personliga 

erbjudanden, erbjuda en bättre tjänst eller rabatter. Resultatet visar även på att respondenterna 

var mer villiga att lämna ut informationen om förfrågan kom från ett företag de hade 

förtroende för. Detta är viktig information ur en managementsynvinkel då det visar på vikten 

för företag att ha en relation med kunden för att kunna skapa ett förtroende som sedan kan 

användas för att utveckla teknologierna. Boulstridge och Carrington (2000) visar också på 

vikten av relationen och förtroendet mellan kunden och företaget och att detta byggs bäst upp 

genom till exempel CSR och varumärkesuppbyggnad. Även Robert et al. (2001) har kommit 

fram till det här och belyser lösningar med sina sex grundläggande psykologiska principer.   

 

Resultatet och tidigare forskning visar även på att det kan finnas skillnader på hur generation 

Y ser på utlämnande av PII jämfört med tidigare generationer. De kan exempelvis ha en 

annan syn på risk vilket kan göra att de utvärderar risker och fördelar på ett annat sätt. Detta 

är också en utveckling som är en viktig del för framtidens managers inom turismbranschen att 

hålla ett öga på då det är just generation Y som är framtidens turismkonsumenter.   

 

6.3 Begränsningar och vidare forskning inom ämnet   

 

Empirin visade på resultat som styrker integritetsparadoxen. Dock menar Morado et al. (2014) 

att integritetsbeteende är ett kontextuellt fenomen och behöver därför flera vidare studier för 

att kunna konstatera och generalisera detta fenomen. Denna studie har alltså endast bidragit 

med att visa på att fenomenet stämmer även i studiens kontext. Det kan därför vara 

nödvändigt med vidare studier inom flera kontexter som Morado et al. (2014) visar på. 

 

Resultatet om vad som respondenterna helst önskade i utbyte mot personlig information så var 

de två största kategorierna pengar och säkerhet. Studiens resultat blev dock inte mer specifikt 

då studien fick förhålla sig till ett begränsat antal respondenter på grund av tiden som fanns. 

Det medför att det finns möjlighet för vidare studier inom vad som mer specifikt inom dessa 

kategorier som efterfrågas då “pengar” och “säkerhet” är breda begrepp.  
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Även regressionsmodellerna och korstabellerna hade visat på ett mer tillförlitligt resultat ifall 

antalet respondenter varit fler. Hade inte tiden och resurserna varit begränsade så hade studien 

blivit mer tillförlitlig ifall populationen varit alla inom generation Y i hela Sverige och urvalet 

gjorts på slumpmässigt utvalda människor i städer runt om i Sverige. Det är även en tanke till 

vidare studier för att generalisera resultatet för hela Generation Y i Sverige.  

 



 

54 
 

Referenslista 
 

 

Böcker 

 

Ackroyd, S. & Hughes, J. (1983). Data Collection in Context, Harlow: Longman 

 

Benckendorff, P.N., Sheldon, P.J. & Fesenmaier, D.R. (2014). Tourism Information 

Technology, 2:a uppl., Oxfordshire. Cabi 

 

Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, 

E. & Windell, K. (2012). CSR - Corporate Social Responsibility: En guide till företagets 

ansvar, Stockholm, Sanoma 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö. Liber 

 

Eljertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik. 3:e uppl. Lund. 

Studentlitteratur 

 

Evans, M., Foxall, G.R., Jamal, A., Nilsson, B. & Gylldorff, L. (2008). Konsumentbeteende. 

Malmö. Liber 

 

Gummesson, E. (2002) Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Malmö. Liber Ekonomi 

 

Hair, J.F. Jr., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis. 

7e uppl. New York: Pearson 

 

Holme, i., M. & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2:a uppl. Lund, Studentlitteratur 

 

James, W.&  Retzlaff, J. (2003). Pragmatism. Daidalos. Göteborg 

 

May, T. (2011).  Samhällsvetenskaplig Forskning, 5:e uppl. Lund. Studentlitteratur 



 

55 
 

 

Parment, A. (2008). Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. 

Malmö. Liber 

 

Philips, D.C. & Burbules, N.C. (2000). Postpositivism and Educational Research. Lanham & 

Boulder. Rowman & Littlefield Publishers 

 

Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The collapse of Revival of American Community. Simon 

& Schuster, New York 

 

Putnam, R. (2002). Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary 

Society.  Oxford University Press. Oxford 

 

Solomon, M.R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having and Being. Edinburgh Gate. 

Pearsons Education Limited 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö. Liber AB. 

 

Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. Lund. Studentlitteratur. 

 

 

Vetenskapliga artiklar 

 

Anuar, F. I. & Gretzel, U. (2011). Privacy Concerns in the Context of Location Based 

Services for Tourism. ENTER 2011 Conference. Insbruck. 

 

Barnes, S.B. (2006). A privacy paradox: social networking in the United States. First 

Monday. Vol. 11(9) 

 

Boulstridge, E. & Carrigan, M. (2000). Do consumers really care about corporate 

responsibility? Highlighting the attitude-behavior gap. Journal of Communication 

Management. Vol. 4(4), s. 355-368 

 



 

56 
 

Canfora, G., Constante, E., Pennino, I., Visaggio, C.A. (2008). A three-layered model to 

implement data privacy policies, Comput. Stand Interfaces. Vol. 26(6), s.398-409 

 

Carrascal, J.P., Riederer, C., Erramilli, V., Cherubini, M., de Oliveira, R.(2013). Your 

browsing behavior for a Big Mac: economics of personal information online. Proceedings of 

the 22nd international conference on WorldWideWeb, Rio de Janeiro, Brazil. s. 189–200 

 

Culnan, M. J., & Bies, R. J. (2003). Consumer privacy: balancing economics and 

justice considerations. Journal of Social Issues. Vol. 59(2), s. 323-342 

 

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

trust: does readability matter?, Twentieth Americas Conference on Information Systems, 

Savannah, GA 

 

Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: a perceived risk 

facets perspective. International journal of human-computer studies Vol. 59(4), s. 451-474 

 

Gefen, D. (2000). E-commerce: the role of familiarity and trust. Omega. Vol. 28(6), s. 725-

737 

 

Joinson, A.N., Reips, U., Buchanan, T., Paine Schofield, C.B. (2010) Privacy, Trust, and Self-

Disclosure Online. Human–Computer Interaction. Vol. 25(1), s. 1-24 

 

Kim, D.J., Ferrin, D.L., Rao, H.R. (2008) A trust-based consumer decision-making model in 

electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. Decision 

Support Systems. Vol. 44(2), s. 544–564 

 

Lee, C. H., & Cranage, D. A. (2011). Personalisation–privacy paradox: The effects of 

personalisation and privacy assurance on customer responses to travel Web sites. Tourism 

Management. Vol. 32(5), s. 987-994 

 

Lindemeier, L. (2016) Factors influencing risk perceptions and download intention in the 

context of mobile apps. BMS: Behavioural, Management and Social Sciences. 



 

57 
 

 

Morando, F., Iemma, R. & Raiteri, T. (2014) Privacy evaluation: what empirical research on 

users' valuation of personal data tells us. Internet Policy Rev. Vol. 3(2), s. 1-11. 

 

Mulvenna, M., Anand, S., & Büchner, A. (2000). Personalization on the net using 

Web mining. Communications of the ACM. Vol. 48(8), s. 122-125 

 

Norberg, P. A. & Horne, D. R. (2007). Privacy Attitudes and Privacy-Related Behaviour. 

Psycology & Marketing. Vol. 24, s. 829-847 

 

Norberg, P. A., Horne, D. R., & Horne, D. A. (2007). The privacy paradox: Personal 

information disclosure intentions versus behaviors. Journal of Consumer Affairs. Vol. 41(1), 

s. 100-126 

 

Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk 

with the technology acceptance model. International journal of electronic commerce. Vol. 

7(3), s. 101-134 

 

Pedrana, M. (2014) Location-based services and tourism: possible implications for 

destination. Current Issues in Tourism. Vol. 17(9), s. 753-762 

 

Robert, B., Cialdini, V., Kelton L. (2001) Human Behavior and the Marketplace. Marketing 

Research. Vol. 13  

 

Schmader, T., Johns, M., Forbes, C. (2008) An Integrated Process Model of Stereotype Threat 

Effects on Performance. Psychological Review. Vol. 115 (2) s. 336–356 

 

Spiekermann, S., Grossklags, J., Berendt, B. (2001) E-privacy in 2nd Generation E-

Commerce: Privacy Preferences versus actual Behavior. EC '01 Proceedings of the 3rd ACM 

conference on Electronic Commerce. s. 38-47 

 

Vagias, Wade M. (2006). Likert-type scale response anchors. Clemson International Institute 

for Tourism & Research Development, Department of Parks, Recreation and Tourism 

Management. Clemson University. 

http://www.acm.org/sigs/sigecom/EC01/


 

58 
 

 

Wang, T., Duong, T. D., & Chen, C. C. (2016). Intention to disclose personal information via 

mobile applications: A privacy calculus perspective. International Journal of Information 

Management. Vol. 36(4), s. 531-542 

 

Xu, H., Luo, X., Carroll, J., & Rosson, M. (2011). The personalization privacy paradox: An 

exploratory study of decision-making process for location-aware marketing. Decision Support 

Systems. Vol. 51(1), s. 42-52 

 

Zafeiropoulou, A.M., Millard, D.E., Webber, C., O’Hara, K. (2013). Unpicking the 

privacy paradox: can structuration theory help to explain location-based privacy decisions? 

Proceedings of the 5th annual ACMWeb science conference 

 

Elektroniska källor 

 

B2B Marketing (2017) Hämtad: 

https://www.b2bmarketing.net/en-gb/resources/blog/eu-privacy-laws-versus-ad-tech-

companies [Hämtad: 4/4-17, kl. 09.50] 

 

Booking.com (2017) Hämtad: 

https://www.booking.com/content/privacy.sv.html?aid=346866;sid [Hämtad: 30/5-17, kl. 

10.10] 

 

Datainspektionen (2017) Hämtad: 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ [Hämtad: 4/4-17, kl. 

11.00] 

 

Hotels.com (2017) Hämtad: 

https://sv.hotels.com/customer_care/privacy.html#whatinfo [Hämtad: 30/5-17, kl. 10.11] 

 

Mittuniversitetet, Ladok, registreringsregister 2016 [Hämtad: 16/2-2017, kl. 12.30] 

 

https://www.b2bmarketing.net/en-gb/resources/blog/eu-privacy-laws-versus-ad-tech-companies
https://www.b2bmarketing.net/en-gb/resources/blog/eu-privacy-laws-versus-ad-tech-companies
https://www.booking.com/content/privacy.sv.html?aid=346866;sid
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
https://sv.hotels.com/customer_care/privacy.html#whatinfo


 

59 
 

SAS (2017) Hämtad: 

https://www.sas.se/reseinfo/regler-villkor/ [Hämtad: 30/5-17, kl. 10.11] 

 

SCB, Utbildningsnivå för befolkningen efter inrikes/utrikes född, kön och åldersgrupp 2015 

Hämtad: 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-

utbildning/befolkningens-utbildning/ [Hämtad 13/2-2017, kl. 14.31] 

 

Tripadvisor (2017) Hämtad: 

https://www.tripadvisor.se/ [Hämtad: 30/5-17, kl. 10.31] 

 

Tripadvisor (2017) Hämtad: 

https://tripadvisor.mediaroom.com/SE-privacy-policy [Hämtad: 30/5-17, kl. 10.12] 

 

 

https://www.sas.se/reseinfo/regler-villkor/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/befolkningens-utbildning/pong/tabell-och-diagram/utbildningsniva-for-befolkningen-efter-inrikesutrikes-fodd-kon-och-aldersgrupp-2015/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/befolkningens-utbildning/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/befolkningens-utbildning/
https://www.tripadvisor.se/
https://tripadvisor.mediaroom.com/SE-privacy-policy


 

60 
 

 

Bilaga 1. Enkät 

 



 

61 
 

 

 


	Tabell- och figurförteckning
	1. Inledning
	1.1Bakgrund
	1.1.1 Utlämnande av PII
	1.1.2 Integritetsparadoxen
	1.1.3 Generation Y

	1.2 Problemformulering
	1.3 Avgränsning
	1.4 Syfte
	1.5 Frågeställningar
	1.6 Disposition

	2. Teoriavsnitt
	2.1 Personligt identifierbar Information inom turism
	2.2 Integritet
	2.3 Attityder
	2.3.1 Attityders förändring inom konsumentbeteende

	2.4 Handlande
	2.4.1 TAM
	2.4.2 Intergritetskalkylen
	2.4.3 Integritetsparadoxen

	2.5 Faktorer som påverkar attityder och handlande
	2.5.1 Upplevd risk
	2.5.2 Upplevt förtroende
	2.5.3 Upplevda fördelar

	2.6 Strukturell modell över påverkande faktorer
	2.7 Samhälle i förändring
	2.8 Konceptuell modell
	2.9 Hypoteser

	3. Metod
	3.1 Kvantitativ metod
	3.2 Kvantitativ inriktning
	3.3 Population & Urvalsram
	3.4 Vetenskaplig utgångspunkt
	3.5 Utformning av enkäten
	3.6 Utlämning av enkäten
	3.7 Undersökningskvalitet
	3.8 Analysmetod

	4. Resultat
	4.1 Regressionsanalys
	4.2 Korstabell & chi2-test
	4.3 Sammanställd hypotesprövning

	5. Analys
	5.1 Inledande analys
	5.2 Vilka faktorer påverkar vad?
	5.3 Integritetsparadoxen
	5.4 Utbyte mot personlig identifierbar information

	6. Slutdiskussion
	6.1 Slutsatser
	6.2 Ur ett turistiskt managementperspektiv
	6.3 Begränsningar och vidare forskning inom ämnet

	Referenslista
	Böcker
	Vetenskapliga artiklar
	Elektroniska källor
	Bilaga 1. Enkät


