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Abstract
In this study, readers can take part in an examination of the social media companies Facebook
and Snapchat. The purpose of this study was to explore user attitudes regarding privacy,
transparency and trust in how Facebook and Snapchat process and treat personal data. In
order to perform this study, a delimitation of survey participants in the data collection was
made to Swedish speaking users of Facebook and Snapchat, between the ages of 18-30.
These respondents answered a survey that was published in various social forums and groups,
a decision that was made to enable a broad and varied group of respondents that could answer
the survey regardless of geographical location and time. The survey was based on scientific
theories in order to supply relevant questions that would fulfill the purpose of the study and
lead to an answer of the phrased research question. Questions were designed to cover the
factors of privacy, transparency and trust concerning Facebook and Snapchat, as well as the
general knowledge of GDPR. After receiving survey-answers from 210 respondents, all
collected data was compiled and an analysis of the results was made through a comparison of
all empirically gathered data and previous scientific research. Onwards, the analysis and
result laid a foundation for a discussion of respondents GDPR knowledge and attitudes
towards privacy, transparency and trust. When the discussion was completed, conclusions
were made based on the collected data.
This study is written in the Swedish language and is based on quantitative methods with a
deductive approach. The study is favorable for readers that wish to take part in the knowledge
and attitudes of social media users regarding how Facebook and Snapchat process and treat
personal data.

Keywords: GDPR, trust, privacy, security, transparency, Facebook, Snapchat, processing,
personal data.
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Sammanfattning
Läsare till denna studie får ta del av en undersökning där sociala medieföretagen Facebook
och Snapchat står i fokus. Syftet för denna studie var att undersöka användare av Facebook
och Snapchats attityder gällande hanteringen av personlig integritet/säkerhet, transparens och
tillit. För att möjliggöra denna studie valdes en avgränsning där svensktalande användare av
Facebook och Snapchat mellan 18-30 år medverkade. Dessa respondenter besvarade ett
frågeformulär, som publicerades online i olika sociala forum och grupper. Detta skedde på
grund av att urvalet av respondenter skulle bli så stort och spritt som möjligt, oavsett
geografiskt läge och tid på dygnet. Frågeformuläret baserades på vetenskapliga teorier för att
stärka frågornas relevansen för studiens syfte och frågeställning. Frågorna utformades för att
täcka faktorerna personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit gällande Facebook och
Snapchat. Efter att 210 respondenter besvarat frågeformuläret sammanställdes den insamlade
datan och en analys genomfördes, med en jämförelse av det valda teoretiska ramverket.
Analys och resultat lade sedan grund för att föra en diskussion där respondenternas
attityderna gällande personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit. Efter diskussionen
kunde slutsatser dras som presenterar studiens följd av insamlad data.
Denna studie är skriven på svenska och har utgått från en kvantitativ metod med ett deduktivt
tillvägagångssätt. Studien gynnar läsare som vill ta del av användares attityder om Facebook
och Snapchat behandling av personuppgifter.

Nyckelord: GDPR, tillit, integritet, säkerhet, transparens, Facebook, Snapchat, bearbetning,
personuppgifter.
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1. Inledning
_________________________________________________________________________
I det inledande kapitlet kommer motivationen, bakgrunden följt av problemdiskussionen för
denna studie att presenteras. Därefter beskrivs syftet och frågeställningen. Fortsättningsvis
kommer avgränsning och målgrupp som kan dra nytta av studien att presenteras.
___________________________________________________________________________
I slutet av maj 2018 fylldes miljoner svenska inkorgar av e-mail från både svenska och
internationella företag. Dessa e-mail innehöll information kring företagens behandling av
personuppgifter. Syftet med alla e-mail var att informera konsumenter att en ny förordning
trätt i kraft och att hanteringen av personuppgifter därav skulle komma att förändras. Inuti
många e-mail fanns bifogade dokument som pryddes av titeln: “General Data Protection
Regulation”, hädanefter benämnt GDPR (Jones, 2018).
När GDPR trädde i kraft var det många svenska medborgare som inte hade en tydlig bild av
vad den nya förordningen reglerade och hur detta eventuellt skulle komma att påverka
behandlingen av personuppgifter (Sveriges Riksdag, 2018). Företag som Facebook och
Snapchat fick därmed nya behov av godkännande från användare gällande deras behandling
av personuppgifter (Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd, 2016). Information
sändes ut till användare via olika kanaler, men majoriteten av de e-mail som skickades ut
hamnade dock i “papperskorgen” trots att kunskapen hos konsumenterna om vad
förordningen handlar om var låg (Teknifik, 2018).
Plattformarna Facebook och Snapchat fick anpassas efter införandet av GDPR och därmed
reglera hanteringen av personuppgifter (Facebook, 2019; Snapchat, u.å). Dock påstås det att
dessa företag inte följt GDPR:s regelverk och att användarna känt ett tvång att trycka på
“acceptera” knappen. Detta för att ge Facebook och Snapchat godkännande till behandling av
användarens personuppgifter. Utan nya godkännanden från användarna gällande ny
behandling av personuppgifter, kunde påföljderna bli att Facebook och Snapchat användares
konton raderades och inte längre gick att använda (Computersweden, 2018). Om Facebook
eller Snapchat inte följer GDPR förordningen skulle konsekvenserna kunna bli massiva.
Konsekvenser för företag kan bland annat vara skadestånd till användare vars personuppgifter
felaktigt blivit behandlade, följt av bötesbelopp på 20 miljoner euro eller en totalsumma på
4% av företagets globala omsättning beroende på hur allvarligt brottet bedöms vara.
Sanktionsavgifter, risk att bli dömda för avtalsbrott, förlust av renommé och förtroende är
även konsekvenser företagen kan komma att bemöta (Datakollen, 2018).
Gällande personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit i förhållande till Facebook och
Snapchats hantering av personuppgifter i relation till GDPR, finns det studier som tyder på att
dessa faktorer påverkar användarens uppfattning och användning (Dewar, 2017). Dessa
faktorer antyder till att generera antingen positiva eller negativa attityder hos användare,
beroende på hur Facebook och Snapchat applicerar personlig integritet/säkerhet, tillit och
transparens på behandlingen av personuppgifter (Dewar, 2017).

1.1 Bakgrund
År 2017 fanns beräkningar på drygt 1,59 miljarder aktiva användare hos Facebook (Bondade,
u.å). Statistik som genomfördes 2017, av den amerikanska myndigheten “Securities and
Exchange Commission” visade att Facebook erhöll en inkomst i genomsnitt på 20,2 USD per
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aktivt konto. Enligt Bondade (u.å) varierade Facebooks försäljningspriser jämfört med
tidigare beräkningar, beroende på vilken världsdel som användaren befanns i.
Försäljningspriserna för en användare i USA är ungefär, 13,54 USD, med anledning till att
olika summor användes till marknadsföring beroende på region och världsdel. Detta krävde
att de områden som lade större summor pengar på marknadsföring också köpte in
personuppgifter till ett högre pris (Bondade, u.å). Försäljningspriserna per aktivt konto sjönk
sedan successivt desto längre österut en användare befanns i. Asien hade allra lägst
försäljningsintäkter till Facebook och såldes i genomsnitt för 1,59 USD per aktivt konto
(Bondade, u.å).
Den populära sociala plattformen Snapchat har sedan starten år 2011 lagrat och kontrollerat
bilder som skickas via applikationen, trots att dessa försvunnit från avsändarens och
mottagarens skärmar (Margolis, 2013). Användare har i efterhand fått kännedom om att
bilderna inte försvunnit, utan istället lagrats och ägs av Snapchat. En ytterligare funktion
tillhörande Snapchat är den så kallade “vänner i närheten”. Här kan användare via en
animerad karta se vilka vänner som befinner sig i närheten (Margolis, 2018). För att denna
funktion ska fungera så kräver applikationen, via GPS signal, ständiga kontroller vart
användaren befinnes i relation till sina kontakter.
Bauer et., al (2012) beskriver att även om informationen kring Facebook och Snapchat blivit
uppmärksammad, där användare i efterhand fått reda på att personuppgifter sålts vidare till
tredje parter, har enskilda individers engagemang gällande säkerhet varit relativt litet.
Uppgifter om att Facebook och Snapchat sparat ner användares personliga information samt
lagrat och därmed äger bilder har inte fått användare att skydda den personliga informationen,
som Facebook och Snapchat sedan säljer vidare (Bauer et al., 2012). I en proposition
utformad av Sveriges regering (2017) beror det bristande engagemanget att skydda sina
personuppgifter ofta på otillräckliga kunskaper hos användare. Trots att information läckts
gällande felaktig behandling av personuppgifter, tenderar intresset att åtgärda detta hos den
individuella användaren av Facebook och Snapchat vara lågt (Regeringens Proposition,
2017). Dewar (2017) beskriver även att personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit är
tre faktorer som i samband med användares attityder påverkar upplevelser och användning av
Facebook och Snapchat. Dessa attityder skapar i sin tur lågt engagemang och ovetskap hos
användare gällande Facebook och Snapchats behandling av personuppgifter (Dewar, 2017).

1.2 Problemdiskussion
Fyllda mailkorgar väckte uppmärksamheten kring datainsamling och därmed nyfikenheten
till att undersöka användares attityder om hur Facebook och Snapchat behandlar
personuppgifter. Dessa två företag har under de senaste åren haft upprepade och
dokumenterade problem med behandling av personuppgifter (Anonym, 2018; Huffman,
2015/2016; Prameela & Samakoti, 2018; Solove & Schwartz, 2014). Något som inte bara
drabbar konsumenter eller användare utan även företagen.
Som nämnt i kapitel 1.1 finns ett signifikant ekonomiskt värde i personuppgifter och
användares data. Företag som samlar in och behandlar denna typ av data har nyttjat positiva
effekter som ökade intäkter, där användare delar sina personuppgifter utan ekonomisk
kompensation i utbyte mot att använda en produkt eller tjänst. Dock har dessa företag mött
motstånd från användare som reducerat mängden uppgifter som delas eller valt att helt radera
lagrade personuppgifter och data (Dewar, 2017). Denna reaktion har enligt Dewar (2017)
grundats i en allvarlig brist på transparens från företag som behandlar personuppgifter
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gentemot användarna. Bristfällig transparens har i sin tur lett till minskad tillit, eller i vissa
fall komplett förstörelse av tillit, från användarna gentemot företagen. Tilliten har minskat
ytterligare då fall av dataintrång hos företagen resulterat i att personuppgifter delats med
obehöriga (Radulesco, 2018; Dewar, 2017). I fråga om den personliga integriteten gällande
företagens behandling av personuppgifter har användarna visats vara mindre engagerade tills
den tidpunkt då det blivit en absolut nödvändighet (Radulesco, 2018).
Problemen innan införseln av GDPR har visats vara omfattande, vilket resulterade i ett behov
av reglering och lagstiftning. Dock är inte användarna helt övertygade om att GDPR är
lösningen på alla problem och litar inte på att företagen kommer att följa GDPR eller att
förordningen kommer att ha en positiv inverkan på den praktiska behandlingen av
personuppgifter (Presthus & Sørum, 2018).
Som nämnt ovan finns tydliga kopplingar mellan företags transparens, säkrande av
användares personliga integritet och användarnas tillit gentemot företagens behandling av
personuppgifter. Enligt Radulesco (2018) och Dewar (2017) kan dessa faktorer vara
avgörande för relationen mellan användare och sociala medieföretag, och komma att påverka
i vilken utsträckning användare väljer att dela personuppgifter.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie var att undersöka användarnas attityder kring Facebooks och
Snapchats behandling av personuppgifter. Mer specifikt har studien ett fokus på tre faktorer
som är viktiga beståndsdelar i GDPR förordningen och hur företag får lov att behandla
användares personuppgifter. Dessa faktorer är tillit, transparens och personlig
integritet/säkerhet. Dessa tre faktorer valdes då de är viktiga beståndsdelar i tidigare
forskning gällande företags behandling av personuppgifter.
De tre faktorerna kommer att undersökas i denna studie där en jämförelse kommer att göras
mellan Facebooks integritet/säkerhet, transparens samt tillit och Snapchats integritet/säkerhet,
transparens samt tillit. Detta för att se om det finns likheter och skillnader mellan Facebook
och Snapchat, men även för att undersöka svensktalande användares attityder kring hur
Facebook och Snapchat behandlar personuppgifter.
Denna studie kommer att besvara följande forskningsfråga:
● Hur ser Facebook och Snapchats användares attityder ut gällande tillit, transparens
och integritet/säkerhet i hur företagen behandlar personuppgifter?

1.4 Syftesdiskussion
Uppfyllande av denna studies syfte kan gynna externa företag eller personer som intresserar
sig för Facebook och Snapchat, där en uppfattning av användarnas attityder kan utrönas.
Även andra sociala medieföretag har nytta av denna studie för att upptäcka användares
generella attityder gällande personlig integritet/säkerhet, tillit och transparens gentemot
Facebook och Snapchats behandling av personuppgifter. Detta skulle kunna ge positiv effekt
eftersom dessa sociala medieföretagen kunde ta till vara på informationen från denna studie
för att öka transparensen, användarnas tillit och värna om den personliga integriteten. Via
förverkligande av studiens syfte kan sociala medieföretag få en tydligare bild över det som
krävs för att stärka positiva attityder hos användarna och sedermera bygga en bättre relation
till dessa. Fortsättningsvis skulle även Europaparlamentet som drivit fram GDPR
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förordningen samt Sveriges regering/riksdag ha användning av studien för mätning av
effekter från införandet av GDPR. Slutligen är studien, på grund av det valda syftet, även
användbar för användare av sociala medietjänster. Särskilt användare av Facebook och
Snapchat, för att öka den individuella kunskapen kring sociala mediers behandling av
personuppgifter samt GDPR.

1.5 Relaterad forskning
Tillit till hur företag behandlar personuppgifter är individuell (Milne & Culnan, 2004).
Personuppgiftsansvariga på företag måste behandla personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt
och även se till att lagen verkställs som förväntat (Buttarelli, 2016). Tidigare forskning på
ämnet har visat varierande resultat (Lakomaa, 2016). Författaren presenterar en spridning
gällande personers tillitsnivå då resultatet visade att tilliten sjunkit till ett företag, om det
framkommit att detta inte behandlat personuppgifter på ett korrekt sätt. Dock har det
framkommit att tilliten till företaget istället ökat om företaget valt att vara transparent och
berätta om när personuppgifter behandlats inkorrekt (Lakomaa, 2016). Personuppgifter
innebär alla uppgifter som kan identifiera en fysisk person (Datainspektionen a, 2019). Även
här kan personer ha varierande åsikter och attityder om vilka personuppgifter som kan delas
och inte. Detta är dock något som inte kommer att undersökas i denna studie.
Trepte et al. (2015) hävdar att det finns en bristande kunskap hos användare i att skydda
personuppgifter online, vilket har skapat en klyfta mellan beteende och attityd. Enligt
författarna antas det att användare av webbsidor och sociala plattformar vill reglera
integriteten, men har problem med att göra det på grund av bristfällig kunskap inom
onlineintegritet. Denna bristande kunskap kan vara en effekt av företags långa, komplicerade
och ofta olästa integritetspolicys, vilket är av intresse att undersöka i denna studie.
Enligt Datainspektionen ska personuppgifter behandlas med öppenhet gentemot personen
vars uppgifter det gäller (Datainspektionen f, artikel 5, 2019). Visas inte öppenhet kan kunder
och intressenter bli skeptiska till om företaget behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt,
vilket senare kan leda till minskad tillit (Parris et al., 2015). Lakomaa (2016) hävdar att oron
hos användare ligger i företags delning av personuppgifter med tredje part. Enligt en
undersökning genomförd av Urban et al. (2018) visades resultatet att endast ett av 39 företag
öppet visar att insamlade personuppgifter delas med tredje part, sedan införseln av GDPR.
För att uppnå transparens i hantering av personuppgifter hävdar Dewar (2017) att vissa frågor
från användare ska kunna besvaras. Det ligger ett intresse i att undersöka vilka av dessa
frågor som är viktigast för kunden att få besvarade.
Attityder kan anses vara svåra att mäta då attityder enligt Forgas et al. (2010) kan förändras
över tid. Gällande förhållandet mellan tillgänglig data och integritet, finns det motstridiga
attityder gentemot sociala medier. Användarnas personuppgifter är tillgängliga för andra att
ta del av, ofta utan användarens vetskap och såväl positiva som negativa attityder har visats
gentemot detta. Exempelvis har det visats positiva attityder gentemot självreglering i det egna
innehållet och negativa attityder gentemot att profiler och personuppgifter är övervakade
vilket inkräktar på den personliga integriteten (Golder et al., 2017). För att kunna kartlägga
användarnas attityder om behandling av personuppgifter kommer en undersökning göras på
valda sociala medieföretag.
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1.6 Avgränsning
Detta arbete har ett huvudfokus på Facebook och Snapchats behandling av personuppgifter
enligt GDPR, mer specifikt de tre faktorerna tillit, personlig integritet/säkerhet och
transparens. Anledningen till att dessa tre faktorer valdes var för att de frekvent inkluderas i
studier som görs gällande företags behandling av personuppgifter. Dessa tre faktorer
genomsyrar också GDPR förordningens grundprinciper. På grund av att förordningen är
väldigt omfattande blev valet att kategorisera den i ovanstående tre faktorer där integritet och
konfidentialitet (säkerhet) samt transparens är grundprinciper i GDPR. Tillit är dock inte en
av grundprinciperna men har valts då det är en viktig faktor i relationen mellan företag och
användare, särskilt gällande behandling av personuppgifter (Dewar, 2017). I tidigare
forskning, såsom Dewar (2017), länkas tillit samman med personlig integritet/säkerhet och
transparens, vilket gör att faktorn blir nödvändig att inkludera för att inte riskera ofullständiga
resultat.
Det kommer inte genomföras en undersökning i hur företag specifikt applicerat GDPR då
detta faller utanför ramarna för valt syfte och forskningsfråga. I detta arbete kommer
Facebook och Snapchats användares attityder kring personlig integritet/säkerhet, transparens
och tillit att undersökas. En djupare undersökning görs dock på användares attityder mot
företagen som behandlar deras personuppgifter, specifikt gällande faktorerna som nämnts
ovan. Med personuppgifter menas alla de uppgifter som gäller en användare, som antingen
enskilt eller kombinerat med andra uppgifter kan leda till identifiering av en fysisk person
(Datainspektionen a, 2018).
Användarnas attityder som undersöks fokuserar specifikt på faktorerna tillit, personlig
integritet/ säkerhet och företagens transparens gällande hur de behandlar personuppgifter.
Såväl positiva som negativa attityder lyfts fram i studien.

2. Metod
___________________________________________________________________________
I metodavsnittet presenteras valda processer, metoder, och tillvägagångssätt som använts för
att genomföra studien.
___________________________________________________________________________

2.1 Forskningsmetod
För att genomföra en vetenskaplig studie kan olika etablerade forskningsmetoder användas.
Enligt Recker (2013) finns det tre olika metoder: kvalitativ, kvantitativ och en kombination
av båda metoderna. Till denna studie valdes en kvantitativ metod med ett deduktivt
tillvägagångssätt, som genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som publicerades online.
Författarna till denna studie valde en kvantitativ metod med ett deduktivt tillvägagångssätt
eftersom intresset låg i att jämföra tidigare teori med ny data. Valet att samla in ny data och
sedan jämföra den med tidigare teori genomfördes eftersom författarna till denna studie ville
jämföra tidigare forskning med ny data för att se om resultatet blev detsamma. För att kunna
genomföra denna studie valdes en kvantitativ metod eftersom målet var att samla in en stor
mängd information från ett stort urval respondenter. Detta skedde via ett frågeformulär
gällande attityder kring personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit i relation till
Facebook och Snapchats behandling av personuppgifter. Enligt Recker (2013) bör man
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tillämpa den kvantitativa metoden när ett större urval ska bidra med data, samt då en mer
översiktlig studie ska genomföras. Eftersom den kvantitativa metoden är bästa att applicera
och tillämpa när en stor datainsamling via ett frågeformulär genomförs, valdes denna metod
att appliceras på studien (Recker, 2013). Fördelar med att använda en kvantitativ metod är att
den ger utrymme för att samla in stora mängder data, samt att författarna blir observatörer till
det valda ämnet och därmed inte en manipulatör som kunde missleda respondenten. En
ytterligare fördel är att en avspegling av variation kan visas eftersom frågeformulär sprids till
ett stort urval (Åsberg, 2001). Den valda målgruppen bestod av svensktalande användare av
både Facebook och Snapchat i åldrarna 18-30. Därav var ett frågeformulär som skickades ut
via internet det mest passande tillvägagångssättet för att nå ut till ett större antal människor på
kort tid. Målet var att samla in information om användares attityder gentemot Facebook och
Snapchats behandling av personuppgifter.
Den kvalitativa metoden sker däremot vanligtvis med insamling av data via intervjuer för att
samla in data på en djupare nivå. Denna metod genomförs oftast med färre respondenter och
valdes bort på grund av att ett större urval av respondenter skulle nås, vilket resulterar i en
mer omfattande insamling av data som är svårare att erhålla via fysiska intervjuer (Recker,
2013). Det finns tre olika tillvägagångssätt för att tillämpa en vetenskaplig studie: deduktivt,
induktivt och abduktivt (Recker, 2013). Ett deduktivt tillvägagångssätt är det som är mest
relevant att tillämpa på en kvantitativ metod, enligt Recker (2013). Både det induktiva och
abduktiva tillvägagångssättet uteslöts på grund av att författarna till denna studie ansåg att de
två tillvägagångssätten inte var lämpliga för att uppfylla studiens syfte och möjlighet att
besvara forskningsfrågan. Målet med denna studie var att undersöka tre faktorer, personlig
integritet/säkerhet, tillit och transparens samt användares attityder gentemot Facebook och
Snapchats behandling av personuppgifter. För att fullfölja detta krävdes en jämförelse av ny
data med tidigare teori. Därav valdes ett deduktivt tillvägagångssätt (Recker, 2013).

2.2 Forskningsdesign
I ett tidigt skede väcktes intresset att undersöka användares attityder gällande Facebook
och Snapchats behandling av personuppgifter. Flödesschemat (se bilaga 1, figur 1) beskriver
de processer som genomförts för att slutföra studien. Det första steget var att finna ett
intressant ämne, där problematiken identifierades som sedan bildade studiens centrala
forskningsfråga. Eftersom GDPR består av flera olika artiklar, valdes därför ett fokus att
endast undersöka tillit, personlig integritet/säkerhet och transparens hos användare av
Facebook och Snapchat, vilket förklaras vidare i kapitel 2.8. Följt av detta valdes även att
undersöka användares attityder kring Facebook och Snapchats behandling av
personuppgifter. Fortsättningsvis samlades relevant litteratur in med hjälp av sökmotorer som
Google Scholar och Högskolan i Borås egna sökmotor, “Primo”. Användningen av dessa
sökmotorer möjliggjorde genomförandet samt förankrade studien med vetenskapliga teorier.
Dessa sökmotorer valdes eftersom dessa erhöll hög kvalitet på innehåll. Sökmotorn Primo
innehöll publikationer som kontrolleras noggrant, vilket genererade hög standard på
litteraturen som användes. Gällande Google Scholar var utbudet mycket större vilket betydde
att författarna till denna studie behövde vara källkritiska vid urvalet av litteratur.
När metoden påbörjades ställdes författarna inför ett vägval där antingen en kvantitativ eller
en kvalitativ metod skulle väljas. Som nämndes i föregående avsnitt valdes en kvantitativ
metod som genomfördes med hjälp av en litteraturstudie och lade grunden till ett
internetbaserat frågeformulär. Litteraturstudien innefattade undersökning och granskning av
tidigare studier för att se vad forskare tidigare konstaterat om det valda ämnet. Därefter
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påbörjades framtagning av frågeformuläret med passande svarsalternativ. Frågeformuläret
var utformat likadant för alla deltagare, med syftet att alla respondenterna skulle besvara
frågorna individuellt. Data samlades in genom ett så kallat “self-completion questionnaire”,
vilket Bryman och Bell (2015) definierar som ett frågeformulär som är utformat specifikt för
att självständigt genomföras av respondenten. Detta betyder att författarna till denna studie
inte fysiskt samlade in data utan insamlingen skedde digitalt via ett frågeformulär online (se
bilaga 3). Utformningen av frågeformuläret förklaras mer utförligt i avsnitt 2.6. Efter att
frågeformuläret färdigställdes skickades detta ut till svenska sociala forum och sociala
grupper för att nå respondenter inom den valda målgruppen. Därefter identifierades skillnader
och likheter i en analys av insamlad data med hjälp av programmet Statistical Package for the
Social Science (SPSS), som presenteras vidare i avsnitt 2.8. Analysen innebar en jämförelse
mellan den insamlade datan och det valda teoretiska ramverket. Vidare formulerades en
diskussion av resultatet och slutsatser som avslutar studien.

2.3 Empirisk datainsamling
Det framtagna frågeformuläret för studien publicerades i olika sociala forum och grupper, för
att nå ut till svensktalande användare av Facebook och Snapchat i åldrarna 18-30. Genom att
publicera i dessa sociala forum och grupper ökade chanserna att nå ut till ett större urval av
respondenter med olika intressen, yrken, kunskaper och åsikter (Persson et al., 2016). De
sociala forumen och grupperna som enkäten publicerades i var Familjeliv.se, Flashback.org,
Swelockers.com, Fragbite.se, Honey and the bees, Pink room och NFL-podden. Dessa forum
och social grupper valdes eftersom, statistik visade att dessa var mest besökta och erhöll flest
användare under år 2017 (Karlsson, 2017). Publiceringen utfärdades på så sätt att en länk till
frågeformuläret publicerades i forum med hjälp av nyskapade diskussionstrådar genomförda
av författarna till denna studien. Utöver detta publicerades frågeformuläret i trådar som
skapats tidigare, av andra forum-användare. Enligt Persson et al., (2016) är en annan fördel
med spridningen av frågeformuläret i olika forum där ämneskategorier kunde fyllas i, vilket
innebar att frågeformuläret spreds till respondenter som följde dessa valda ämneskategorier
på forumen. Ytterligare en fördel var att risken för borttagning av trådarna minimerades
eftersom frågeformuläret spreds under utvalda ämneskategorier, för att nå de medlemmar
som följde dessa specifika ämnen på forumen (Persson et al., 2016).
Publicering av frågeformuläret i de sociala grupperna blev mer omständligt eftersom dessa
grupper generellt är slutna. Detta betyder att en användare måste bli accepterad av en
administratör för att få deltaga. Meddelanden med förfrågningar om att få dela
frågeformuläret skickades ut till ett flertal grupper, där responsen var positiv om att hjälpa
författarna till studien. Tillslut delades formuläret i totalt fyra olika sociala forum och tre
sociala grupper, en tabell över dessa sociala forum och grupperna finns i bilaga 2, tabell 1.
Valet att inte dela frågeformuläret med enbart vänner och familj berodde på att dessa tenderar
ha liknande värderingar, intressen och åsikter. Detta hade kunnat bidra till icke representativ
data för analysen (Persson et al., 2016).
De sociala forum och grupper som valdes var noggrant granskade då målet var att nå ut till
potentiella respondenter som var användare av både Facebook och Snapchat (Persson et al.,
2016). Möjligheterna blev genast större att nå dessa respondenter genom publiceringen av
frågeformuläret i de sociala forum och grupper där användarna var mellan 18 och 30 år
(Persson et al., 2016). Målet med publiceringen i olika sociala forum och grupper var att få
större spridning på olika typer av användare (Persson et al., 2016).
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2.4 Urval
Statistik visar att Facebook, Instagram och Snapchat hade flest aktiva användare bland
Sveriges befolkning år 2018 (Internetstiftelsen i Sverige, 2018). Anledningen till att
Instagram exkluderades från denna studie beror på att plattformen ägs av Facebook. Detta
kan enligt författarna till denna studie betyda att sannolikheten var stor att Facebook och
Instagram hanterade användares personuppgifter på liknande vis, och därmed skulle gett
liknande resultat. Facebook valdes, förutom antalet aktiva användare, också av anledningen
att företaget har en historia i att uppmuntra användare att dela personuppgifter (Esteve, 2017).
Snapchat valdes eftersom författarna till denna studie upplevde en markant skillnad i
dokumentation för användarvillkor och integritetspolicys före och efter implementering av
GDPR. De utvalda plattformarna presenteras vidare i avsnitt i 3.7 och 3.8.
Författarna valde att avgränsa studien till svensktalande användare av Facebook och Snapchat
mellan 18 och 30 år. Det globala perspektivet uteslöts eftersom studiens omfattning hade
blivit stor och därmed krävt en större insamling av data från en representativ målgrupp från
olika länder. Valet att endast begränsa studien till svensktalande användare av både Facebook
och Snapchat, och sedan avgränsa den svarande målgruppen till åldrarna 18-30 gjorde studien
genomförbar utefter de premisser som angivits. Respondenter under 18 år exkluderades från
studien på grund av att dessa individer inte betraktas som myndiga. Generellt får forskare inte
samla in data från minderåriga utan förälders eller vårdnadshavares tillstånd (Ludwin &
Frideres, 2014). Dessutom, enligt svensk lag är personer under 18 år inte berättigade att på
egen hand att ingå civilrättsligt giltiga avtal, utan detta måste ske med målsmans tillstånd
(Barnombudsmannen, 2015). Förutom den sårbarhet som uppkommer från
utvecklingsstadium kan barn också sakna beslutskapacitet för att avgöra huruvida man ska
delta i forskning (Ludwin & Frideres, 2014). Fortsättningsvis, beslutet att utesluta
respondenter över 30 år berodde på att denna åldersgrupp generellt spenderar mindre tid på
Facebook och Snapchat. Enligt statistik lägger användare upp till 30 år mer tid på dessa
plattformar, än vad användare över 30 år vanligtvis gör (Internetstiftelsen i Sverige, 2018).
Om författarna till denna studie hade valt en åldersgrupp med större intervall för de två
sociala plattformarna hade studiens omfattning blivit större och därmed krävt en större
datainsamling.
Som nämndes i föregående avsnitt valde författarna av denna studie vilka sociala forum och
grupper där publicering av frågeformuläret skulle ske. Detta tillvägagångssätt kallas enlig
Kumar (2014) och Bryman & Bell (2015) för icke slumpmässigt urval, vilket betyder att alla
individer inte får samma möjlighet att delta i undersökningen. Författarna till denna studie är
medvetna om att enbart ett urval av respondenter deltog i undersökningen från de valda
sociala grupperna och i de sociala forumen.

2.5 Pilottest av frågeformulär
För att säkerställa att frågeformuläret var lättförståeligt och genererade relevant data för
genomförandet av en analys, sattes en pilotgrupp ihop (Recker, 2013). Pilotgruppen kom med
synpunkter och förslag på ändringar som gjorde att frågeformuläret blev bättre och mer
lättförstådd inför den officiella publiceringen. Recker (2013) beskriver att pilotgrupper ofta är
en mindre grupp individer som frivilligt ställer upp på att genomföra testet och därefter bidrar
med konstruktiv kritik. Pilottestet resulterade i ändringar i frågeformulärets innehåll innan det
publicerades på de sociala forumen och grupperna. Frågeformuläret skickades ut till
sammanlagt 27 personer i åldrarna 18-30. Utskicket bidrog till ökad chans till öppen och ärlig

14

feedback på frågeformuläret, där reaktionerna uppmärksammades och detta korrigerades
utefter feedbacken för att frågeformuläret skulle generera så representativ data som möjligt.
Det rådde delade meningar om frågeformuläret var en rimlig längd och om det skulle kortas
ned eller inte. Respondenterna i pilotgruppen menade även på att frågorna för både Facebook
och Snapchat som var formulerade på samma sätt gav en lättförståelig struktur genom
frågeformuläret då liknade frågor hade ställts tidigare. Pilotgruppen gav även förslag på
justeringar i form av omformuleringar av såväl frågor som svarsalternativ. Respondenter gav
även respons på frågeformuläret att fler svarsalternativ borde funnits som representerade
respondenterna som inte hade någon tillförlitlighet till företagen alls. Ytterligare respons var
även att strukturen på vissa frågor skulle läggas om samt vissa respondenter antydde även att
frågeformuläret var mycket relevant och väl utformat för att genomföra studien. Respons från
pilotgruppen bidrog till en förbättring av frågeformuläret. Se bilaga 2, tabell 2 för justeringar
i frågeformuläret.
Feedback angående känsliga frågor i frågeformuläret, eller i annan relation till etiska problem
(presenteras i kapitel 2.9) erhölls inte från pilotgruppen. Ingen av respondenterna uttryckte att
frågorna var ställda på ett sätt som upplevdes som inkräktande eller känsligt, eller att
frågeformuläret innebar utlämnande av känslig information. Dock innebär inte detta att
respondenter i pilotstudien inte upplevde frågeformuläret som att det innehöll känsliga frågor,
men information kring detta lämnades inte till författarna för studien.

2.6 Utformning av frågeformulär
Frågeformuläret baserades på en avgränsning av GDPR förordningen, i relation till
faktorerna: tillit, transparens och personlig integritet/säkerhet samt respondenternas attityder
gentemot Facebook och Snapchats behandling av personuppgifter. Undersökningen
genomfördes genom att respondenterna besvarade frågor i ett frågeformulär som baserats på
relevant litteratur med koppling till de tre ovan nämnda faktorerna. Undersökningen ledde
slutligen till att besvara den centrala forskningsfrågan för denna studie. Frågeformuläret
utformades i Sunet Survey, detta programverktyg beskrivs vidare i avsnitt 2.7.
Det slutgiltiga frågeformuläret bestod av tre olika sidor. Den första sidan berörde generella
frågor, mendan sidan två och tre berörde endast Facebook och Snapchat. Formuleringen på
frågorna och svarsalternativ för Facebook och Snapchat var snarlika, men innehöll vissa
skillnader för att vara anpassade efter respektive företag. Beslutet om att formulera
frågeformuläret med liknande frågor gällande Facebook och Snapchat berodde främst på att
det skulle bli lätt för respondenten att svara. Fortsättningsvis, eftersom frågeformuläret
genomfördes online uppkom en del fördelar. Bland annat att respondenterna kunde besvara
formuläret oavsett klockslag eller geografiskt läge (Persson et al., 2016). En annan fördel
med att genomföra ett frågeformulär online är att den insamlade datan för studien kan bli mer
representativ på grund av att respondenterna inte påverkades av hur frågorna kunde framförts
under en fysisk intervju (Persson et al., 2016). Ytterligare fördelar med frågeformulärets
design var att en enkelhet skapades för respondenterna att besvara liknande frågor gällande
Facebook och Snapchat. Anledningen till detta var att minimera eventuella missförstånd samt
möjliggöra en förbättrad analys. Frågornas struktur placerades i en logisk ordning, där
övergången skulle kännas så naturlig som möjligt för respondenten (Persson et al., 2016).
Tanken med strukturen i frågeformuläret var att varje fråga skulle övergå naturligt till nästa.
För att minimera brist på engagemang och risk för felaktiga svar utformades frågorna så att
deltagarna lätt kunde förstå dess innebörd (Persson et al., 2016).
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Målet med att publicera frågeformuläret online var att erhålla användares attityder gällande
personlig integritet/säkerhet, tillit och transparens gällande Facebook och Snapchats
behandling av personuppgifter. Frågeformuläret utformades på ett beskrivande sätt vilket
ämnade underlätta för respondenterna att förstå och därmed fatta ett beslut om vilket
svarsalternativ som var närmast den personlig attityden (Persson et al., 2016). I
frågeformuläret var varje fråga obligatorisk att besvara. Genom att alla frågorna i
frågeformuläret var obligatoriska minimerades informationsförluster då respondenten inte
kunde skicka in frågeformuläret om inte samtliga frågor hade besvarats (Persson et al., 2016;
Recker, 2013). Författarna till denna studie utformade frågeformuläret med slutna
svarsalternativ, vilket krävde lägre ansträngning från respondenten gällande formulering av
åsikt och svar. Genom att begränsa respondenterna till slutna svar kunde inte
svarsalternativen helt återspegla deltagarnas åsikter och attityder (Bryman & Bell, 2015).
Orsaken till att de slutna svarsalternativen valdes var främst för att är att minimera
informationsförluster (Persson et al., 2016).
Öppna svarsalternativ uteslöts på grund av att undersökningen genomfördes anonymt. Om
öppna svarsalternativ valts hade detta således kunnat skapat svårigheter att återkoppla till
respondenten om ytterligare information behövts eller om diffusa svar angivits (Kelly et al.,
2003). Ytterligare anledning till slutna svarsalternativ var på grund av att analysen blev mer
lätthanterlig att genomföra då en större mängd av data kunde hanteras (Bryman & Bell,
2015). Om endast öppna svarsalternativ däremot hade använts hade respondenten istället
kunnat svarat i fritext vilket hade krävt en manuell analys, vilket inte varit lämpligt på grund
av att en större datainsamling genomfördes (Recker, 2013). Slutna svarsalternativ krävde
dock en större förberedelse för att kunna färdigställa ett fullständigt frågeformulär. Dock
bidrog det till en djupare förståelse av frågeformulärets frågor från respondenternas
perspektiv (Persson et al., 2016).
Slutna svarsalternativ var antingen i form av text eller skala (1-7) där respondenten fick välja
ett alternativ. Enligt Persson et al. (2016) rekommenderas användningen av skalan 1-7
eftersom respondenten då får en bred skala att placera in ett svarsalternativ på samt att
användningen av en bredare skala möjliggör en mer detaljerad analys. En skala med ett lägre
maximalt värde än sju uteslöts på grund av att skalan då blivit smalare och således inte gett
respondenten tillräcklig marginal. I dessa fall kunde respondenter därför tvingats välja ut en
siffra som egentligen inte överensstämt med den personliga attityden. Fortsättningsvis hade
en skala med ett högre maximalt värde än sju gett respondenten för många valmöjligheter.
Något som kunde resulterat i att respondenten valt ett felaktigt värde på skalan utefter
deltagarens attityd vilket hade kunnat leda till bristande och icke representativ data för
analysen (Persson et al., 2016). Alternativ 1 och 7 var tydligt definierade och ett
förtydligande av värdena erbjöds i textform i frågeformuläret. Däremot var alternativen 2-6
inte definierade vilket gjorde att respondenterna kunde ha en varierande uppfattning av
siffrornas innebörd i skalan, vilket kunde leda till icke representativ data.
Svarsalternativ som formuleras “jag har ingen åsikt” finns ofta med i frågeformulär och är till
för de respondenter som inte vill ta ställning (Persson et al., 2016). Om detta alternativ inte
erbjuds i frågan riskeras mätfel då vissa personer inte vill ta ställning och därmed tvingas till
att svara (Persson et al., 2016). Därav valde författarna till denna studie att erbjuda detta
alternativ vid två tillfällen i frågeformuläret för att kunna ge respondenten valmöjligheter.
Däremot kan personer som väljer sådana svarsalternativ besitta brist på motivation vilket kan
resultera i mätfel (Persson et al., (2016). Detta gjorde att författarna till denna studie valde att
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utesluta liknande svarsalternativ på resterande frågor; för att få personer som indikerade brist
på motivation att ta ställning.

2.7 Kvantitativ datainsamling
Sunet Survey var det programverktyg som valdes för att genomföra frågeformuläret eftersom
Högskolan i Borås tecknat avtal med företaget. Sunet Survey hade många fördelar, bland
annat att programmet var ett gratisverktyg för registrerade studenter på Högskolan i Borås.
Programverktyget erbjöd även en användarvänlig hantering av data, vilket gjorde det lätt att
strukturera frågeformuläret utefter önskad layout och design. Fortsättningsvis gick det att nå
Sunet Survey oberoende om respondenterna använt mobiltelefon, dator eller surfplatta (Sunet
Survey, uå). Ytterligare ett argument som styrkt fördelar med användning av Sunet Survey
var att insamling av data blev lättare att hantera i efterhand i det valda analysverktyget SPSS.
Detta på grund av att Sunet Survey erbjöd export av insamlad data i programverktyget till en
Excel fil, vilket gjorde det enkelt att konvertera data i SPSS (Sunet Survey, uå).
Det fanns även andra programverktyg som hanterade utföranden av frågeformulär, bland
annat SurveyMonkey, Survio, Google Forms och Peakon. Dessa programverktyg erbjöd olika
funktioner och innehöll olika typer av metoder till användarens förfogande. Beslutet att inte
använda dessa programverktyg var, som nämnts tidigare, på grund av att Högskolan i Borås
tecknat ett avtal med Sunet Survey. Därför fanns inte möjlighet att välja något annat
programverktyg.

2.8 Kvantitativ dataanalys
Syftet med att analysera data var att erhålla användbar information. Facebook och Snapchat
ställdes mot varandra för att se eventuella skillnader och likheter mellan valda faktorer inom
behandling av personuppgifter; tillit, transparens och personlig integritet/säkerhet. Utifrån
litteraturstudien som gjordes gällande transparens, beslutade författarna till denna studie att
genomföra vidare forskning på denna faktor. Detta eftersom inga tidigare studier återfanns
om användarnas attityder kring Facebook eller Snapchats transparens. På så vis gjorde detta
att undersökning av faktorn i denna studie blev väldigt intressant för att försöka minimera
informations gapet. Valet av faktorn personlig integritet/säkerhet grundades i att författarna
till denna studie fann skillnader i mängden undersökningar om Facebook och Snapchats
hantering av personlig integritet/säkerhet. Flertalet studier med inriktning på denna faktor
hade gjorts gällande Facebook, medan forskning som genomförts gällande Snapchat inte var
lika omfattande. På grund denna skillnad mellan företagen, valdes det att undersöka faktorn
för att på så vis minska gapet av undersökningar gällande Snapchats hantering av personlig
integritet/säkerhet i personuppgiftsbehandling. Tidigare studier med fokus på tillit för både
Facebook och Snapchat återfanns. Denna faktor valdes för djupare undersökning då
författarna till denna studie, i enlighet med Dewar (2017), upplevde att det fanns en stark
anknytning mellan transparens, personlig integritet/säkerhet och tillit. Därav valdes tillit som
en tredje faktor att vidare undersöka, för att bland annat kunna genomföra jämförelser med
tidigare teori.
För att kunna genomföra en detaljerad analys av tillit, transparens och personlig
integritet/säkerhet konverterades insamlad data från Sunet Survey till statistikprogrammet
SPSS. Anledningen till att SPSS användes var främst för att programmet skapar en översikt
över insamlad data och upptäcker relationer, signifikanta värden och korrelationer mellan
olika variabler i datan (Sundell, 2009). Enligt Recker (2012) måste data kodas på ett lämpligt
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sätt för att möjliggöra flera analyser. Insamlad data kodades från text till lämpliga numeriska
värden som bidrog till förenklad analys i SPSS. Förhållanden mellan olika variabler i
insamlad data analyserades med hjälp av bland annat flera t-test i SPSS. Då författarna till
denna studie hade som avsikt att granska potentiella skillnader mellan Facebook och
Snapchat i de tre valda faktorerna. Med hjälp av ett så kallat “paired-samples t-test” kunde
detta genomföras. I ett “paired-samples t-test” tas medelvärdet fram för båda variablerna,
därefter undersöks det ifall skillnaden i medelvärdet är signifikant skilt från noll, följaktligen
om det förekommer en signifikant skillnad mellan grupperna (Sundell, 2009). För att
genomföra t-testet på ett korrekt sätt var variablerna tvungna att vara så kallade
"normalfördelade", vilket betyder att de ska ha samma skala (Sundell, 2009).
De första tre frågorna i frågeformuläret var avsedd att ge en allmän och demografisk översikt
över respondenten, men analyseras inte vidare i SPSS. Av anledningen att ingen koppling
mellan de valda faktorerna och de demografiska faktorerna hittades samt det låg inte inom
studiens huvudsakliga syfte. En analys av insamlad data var nödvändig eftersom den bidrog
till en mer betydande och informativ värdering av datan. Analysen visade likheter och
skillnader gällande personlig integritet/säkerhet, tillit och transparens hos Facebook och
Snapchat samt användares attityder gentemot företagens behandling av personuppgifter.
Utifrån resultatet av analysen drogs sedan slutsatser av studien, vilket presenteras vidare i
kapitel 6.

2.9 Etiska problem
Etiska problem som hade kunnat uppstå i samband med denna studie är att respondenten
uppfattat frågor i frågeformuläret som känsliga, svåra eller inkräktande, därför användes ett
underlag av vetenskapliga artiklar för att utforma ett frågeformulär (CIRT, u.å). I samband
med detta kunde ett ytterligare etiskt problem ha uppstått vilket var användning av felaktiga
eller bristande vetenskapliga teorier (Sterba, 2011). Enligt Sterba (2011) kunde även etiska
problem uppstå i samband med utvärdering och val av metod om bristande kunskaper inte
fanns att tillgå hos författarna till studien. Sterba (2011) beskriver även att risken för plagiat
kunde uppstått inför skrivandet för denna studie. Därav var korrekt hantering av källor,
källhänvisningar och citattecken en metod som kunde minska att detta problem uppstod.
Enligt Persson et al., (2016) var ytterligare ett etiskt problem för denna studie den potentiella
känslighet att besvara frågor gällande Facebook och Snapchats behandling av
personuppgifter, eftersom företagen inte behandlat användarnas information i enlighet med
GDPR förordningen (Margolis, 2018; Bondade, u.å )

2.10 Kritisk granskning av metod
Vid val av metoden krävdes en kritisk granskning för att förhindra negativ inverkan som
kunde försvåra fullföljandet av studien (Persson et al., 2016). Enligt Punch (2013) är bortfall
av potentiella respondenter till frågeformuläret, ett kritiskt problem. Detta är någonting som
beror på att det var svårt att nå ut till alla potentiella respondenter för studien. För att minska
chansen till detta publicerades frågeformuläret på flertalet sociala forum och i sociala grupper
för att öka chansen att nå ut till potentiella respondenter och minimera risken att gå miste om
möjlig värdefull data (Punch, 2013).
Ytterligare ett problem som hade kunnat uppstå var om en potentiell respondent med
bristande engagemang eller förståelse besvarat frågeformuläret. Detta hade kunnat leda till
otillräckliga svar och icke representativ data att genomföra en analys på. Enligt Persson et al.,
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(2016) är den största bristen respondenter som genomför frågeformuläret med minsta möjliga
ansträngning och eventuellt väljer första svarsalternativet i varje fråga för att göra det så
enkelt som möjligt. Detta är ett relativt svårt problem att motverka eftersom kännedomen om
vilka frågeformulär som är korrekt ifyllda inte går att ta reda på. Däremot fanns möjligheten
att sålla bort de frågeformulären som eventuellt innehöll felaktiga svar. Detta skedde via en
granskning av det inskickade frågeformulären för att säkerställa att frågorna inte blivit
besvarade med det första svarsalternativet genom hela frågeformuläret. Utöver detta tog
författarna till denna studie även ett beslut om att göra samtliga frågor i frågeformuläret
obligatoriska för besvarande, som nämnt i kapitel 2.6. Dock var författarna medvetna om att
detta forcerade högre engagemang och ställde krav på fullständigt deltagande från
respondenterna. Något som kunde lett till att respondenter delvis tvingats besvara frågor som
kan ha upplevts som svåra eller känsliga.
För att expandera chanserna att få en högre svarsfrekvens, skickades påminnelser ut för att
undvika denna problematik (Nyman & Österman, 2016). Frågeformuläret delades vid tre
olika tillfällen, där första publiceringen av frågeformuläret skedde i de utvalda sociala
forumen och grupperna. Den andra delningen av frågeformuläret skedde två dagar efter den
första publiceringen i samma sociala forum och grupper, den sista publiceringen delades en
vecka efter det första utskicket. Detta gjordes för att påminna respondenterna i de sociala
forumen och grupperna att besvara frågeformuläret vilket gjorde att ytterligare respondenter
nåddes (Bryman & Bell, 2015).
Frågorna i formuläret kunde ha upplevts svårformulerade och därmed ha lett till att
respondenterna missförstått eller blivit missledda till felaktiga val av svarsalternativ (Nyman
& Österman, 2016). Frågorna i formuläret var därför utformade utifrån litteratur från
vetenskaplig teori för att fastställa så relevanta frågor som möjligt. Sedan justerades frågorna
utefter feedbacken från pilottestet för att göra frågorna än mer relevanta. Detta för att
minimera eventuella missförstånd, höja trovärdigheten på data och därmed förenkla analysen
(Nyman & Österman, 2016). Frågor som representerade både Facebook och Snapchat
framfördes på två olika sidor i frågeformuläret för att separera plattformarna från varandra.
Anledningen till att frågorna var formulerade på liknande sätt var för att skapa en enklare
symmetri genom frågeformuläret, då liknade frågor hade ställts tidigare (Persson et al., 2016).
Författarna till denna studie är dock medvetna om att med liknande frågor kunde
respondenten med brist på engagemang svarat likadant oberoende av plattformen i frågan och
därmed tillfört bristfälliga svar (Persson et al., 2016).
Enligt Punch (2013) kan medlemmar i utvalda sociala forum och grupper ha delade åsikter
och tänka på liknande sätt. Därför gjordes en spridning på olika sociala forum och grupper för
att överlappa och öka insamlingen av data från individer med olika åsikter, attityder och
intressen. Hade data samlats in från respondenter med likadana åsikter och intressen hade
resultatet blivit missledande (Punch, 2013). På grund av detta genomfördes noggrann
granskning av vilka sociala forum och grupper som frågeformuläret publicerades i.
Enligt Bryman och Bell (2015) är reliabilitet och validiteten av stor betydelse för att en
studie ska hålla hög nivå. Studiens reliabilitet ökade då frågeformulärets frågor och
svarsalternativ var förankrade i vetenskaplig teori, vilket även stärkte frågornas relevans. Det
fanns tydliga beskrivningar av termer och formuleringar i frågeformuläret. Detta underlättade
för respondenten och minimera eventuella missförstånd och därmed risken för felaktiga data,
vilket resulterade i ytterligare ökad reliabilitet. För att uppnå hög validitet i forskningen
resulterade den insamlade datan i relevant data som var avsedd att besvara forskningsfrågan
19

(Bryman & Bell, 2015). Det är dock ytterst sällan forskare kan uppvisa att en studie har 100%
reliabilitet (Graziano & Raulin, 1989). En kritisk faktor som Bryman (2002) nämner är att
forskare har för högt förtroende till mätinstrumentet och mätprocedurer. Författarna till denna
studie kan inte förlita sig helt och hållet på resultatet som ges av analysprogrammet då
potentiella mänskliga fel kunde ha uppkommit (Bryman, 2002).
Reliabiliteten kunde ha ökat ytterligare genom att två eller flera personer, oberoende av
varandra genomfört bearbetning av data och ha uttryckt samma resultat. Detta genomfördes
inte utan bearbetningen av data gjordes endast av en författare i denna studie, vilket sänker
studiens reliabilitet (Graziano & Raulin, 1989). Fortsättningsvis handlar inte validitet enbart
om korrekt mätning utan även om att slutsatserna är korrekta utifrån mätresultatet
(Bohrnstedt, 2000). Därmed kan författarna till denna studie inte hävda att studien exakt
reflekterar verkligheten.
Ytterligare kritik mot den valda metoden kan riktas mot längden på frågeformuläret som
bestod av 45 frågor vilket kan anses vara långt. Under pilottestestet mättes tiden för en
handfull respondenter under genomförandet av frågeformuläret och tiden uppkom till cirka
fem minuter för att besvara samtliga frågor. Längden på frågeformuläret hade positiva såväl
som negativa effekter. En negativ effekt kunde vara att respondenterna visat bristfälligt
engagemang och misslyckats med att besvara hela frågeformuläret. För att motverka detta
utformades frågorna på sida två och tre snarlikt för att upprätthålla respondenternas
engagemang. Vidare kritisk diskussion kunde föras gällande författarnas säkerhet i att endast
18-30 åringar hade besvarat frågeformuläret. När formuläret publicerades skrevs en tydlig
beskrivning av krav för att få delta i studien. Dock ställdes ingen fråga gällande ålder vilket
gjorde att författarna av denna studie inte till 100% kunde garantera att endast respondenter i
åldrarna 18-30 besvarat frågeformuläret. Dessa kritiska granskningar var något som
författarna till denna studien själva utformat, eftersom dessa faktorer ansågs som kritiska för
genomförandet av frågeformuläret och studien i sig. Därmed kunde författarna till studien
inte säkerställa att insamlad data var fullständigt korrekt och tillförlitlig.

3. Teoretiskt ramverk
___________________________________________________________________________
I detta kapitel beskrivs de valda teoretiska ramverken som används för att genomföra denna
studie. Fortsättningsvis, en beskrivning av de valda faktorerna tillit, transparens och
integritet/säkerhet, följt av förklaringar av Facebook och Snapchat.
___________________________________________________________________________

3.1 GDPR
GDPR är en akronym för ”General Data Protection Regulation” som på svenska språket
benämns som ”dataskyddsförordningen”. Denna förordning innehåller så mycket som 99
artiklar som berör nästan alla organisationer och entiteter som behandlar personuppgifter
inom EU. Detta inkluderar inte bara företag som är etablerade inom EU utan även företag
utanför regionen som på något sätt erbjuder varor och tjänster till EU-medborgare eller
övervakar beteenden hos dessa (Datainspektionen a, 2019). Förordningen började gälla den
25 maj 2018 och ersatte då den svenska personuppgiftslagen (härefter benämnt som PUL)
som syftade till att skydda personer från integritetskränkningar gällande behandling av deras
personuppgifter (Datainspektionen b, 2019). Syftena med GDPR innehåller inslag av det från
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PUL men är bredare och mer detaljerat. Ett specifikt syfte med GDPR är att skydda basala
rättigheter och friheter för enskilda individer inom EU, särskilt gällande rätten till skydd av
personuppgifter. Enligt den Europeiska konventionen har varje medborgare rätt till sitt
privatliv, vilket även detta är en grund i GDPR. Ytterligare ett syfte med GDPR är att se till
att fritt flöde av personuppgifter inom EU inte motverkas, utan samma regler gäller för
samtliga medlemsstater för att skapa ett jämlikt skydd av personuppgifter (Datainspektionen
a, 2019).
Med personuppgifter menas alla uppgifter som gäller en, enligt Datainspektionen a (2019)
“identifierad eller identifierbar fysisk person”. Viktigt att tänka på är att uppgifter som
antingen isolerat eller tillsammans med andra uppgifter som kan kopplas till en individ räknas
som personuppgifter. Personuppgifter finns i olika former som till exempel traditionella
uppgifter som personnummer, för-och efternamn, elektronisk form såsom IP-adresser och
cookies eller i media format som bilder och ljudspår ifall dessa kan kopplas till en fysisk
person. Det räcker inte heller för ett företag att använda pseudonymer, kodning eller
kryptering för att anonymisera uppgifter, om dessa kan leda till att kompletterande uppgifter
gör det möjligt att identifiera en fysisk person (Datainspektionen a, artikel 4, 2019).
Tidigare i texten nämns det att GDPR berör individer som behandlar personuppgifter och
behandling innebär bland annat men inte uteslutande: “insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, utlämning genom överföring, spridning eller
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller
förstöring” av personuppgifter (Datainspektionen c, artikel 4, 2019).
GDPR innehåller flera principer som gäller för samtlig behandling av personuppgifter. Dessa
är enligt Datainspektionen d (2019):
- Laglighet, korrekthet och öppenhet: Behandling av personuppgifter måste ha en rättslig
grund, vara präglad av rättvisa, rimlighet, skälighet och all behandling måste vara lätt att
förstå för personer vars uppgifter finns registrerade. Behandlingen får inte ske på ett sätt som
är manipulerande eller dolt. Samtliga personer som finns registrerade måste informeras om
att insamling av personuppgifter sker, hur dessa uppgifter används och varför.
- Ändamålsbegränsning: Personuppgifter får endast samlas in för angivna ändamål som
måste vara tydliga och utmärkande. Detta innefattar bland annat hur uppgifter behandlas och
hur länge dessa lagras.
- Uppgiftsminimering: Personuppgifter som behandlas måste vara rimliga, väsentliga och inte
överstiga den mängd uppgifter som krävs för att uppnå ändamålen med behandlingen.
- Riktighet: Alla uppgifter som behandlas måste vara korrekta och ifall detta krävs,
uppdaterade. Skulle personuppgifterna i registret inte stämma måste dessa vara möjliga att
rätta till eller raderas.
- Lagringsminimering: Personuppgifter ska enbart sparas så länge som dessa behövs, är
uppgifterna inte längre relevanta för ändamålet skall dessa raderas.
- Integritet och konfidentialitet: Alla personuppgifter som behandlas måste skyddas och
tillräckliga säkerhetsåtgärder ska finnas på plats. Uppgifterna får inte göras tillgängliga till
utomstående och får inte heller raderas eller försvinna av misstag.
- Ansvarsskyldighet: Ansvariga för behandling av personuppgifter måste kunna uppvisa att
dessa basala principer inom GDPR följs och även hur detta går till.
Införandet av GDPR har frammanat både positiva och negativa reaktioner och attityder från
såväl företag som privatpersoner. Mitchell (2016) lyfter fram positiva attityder till GDPR,
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som privatpersoners rätt att kräva ut uppgifter som behandlas av företagen och ta mer
informerade konsumtions beslut. Konsumenter har alltmer börjat ogilla företagens behandling
av personuppgifter. Tillit till företagen sjunker, och detta är till viss del på grund av
avsaknaden av transparens hos företagen som behandlar konsumentens personuppgifter. Det
finns till och med fall då företag behandlat konsumenters data på ett så olämpligt sätt att
konsumenter blockerat tillgång till uppgifterna då tilliten helt försvunnit (Dewar, 2017).
I januari 2018, månader innan GDPR trädde i kraft, uttryckte majoriteten av EU konsumenter
som deltog i en undersökning utförd av om förordningen positiva attityder (Persberichten,
2018). 82 procent av konsumenterna uttryckte avsikter att se över och potentiellt kräva att
företagen raderar insamlade personuppgifter. Denna andel av konsumenterna uttryckte
positiva attityder till GDPR och intentioner att lita på den då kommande GDPR förordningen
(Persberichten, 2018).
Det beskrivs att initiala reaktioner från många företag var att argumentera för att personer
vars personuppgifter behandlas inte har förmågan att veta hur datan skulle hanteras. Många
företag hade initialt attityden ”över min döda kropp” när GDPR presenterades (Mitchell,
2016). Hos konsumenterna däremot, har negativa attityder inte varit lika vanligt
förekommande gällande själva GDPR och vad förordningen innebär. Däremot finns negativa
och skeptiska attityder från konsumenter som berör huruvida förordningen kommer att
fungera i praktiken. Skepsis uttrycks också från respondenter i en undersökning av Presthus
& Sørum (2018) om företagens förmåga att applicera den nya förordningen och i vilken
utsträckning företagen kommer att kunna leva upp till kraven i GDPR förordningen.
Denna studie har ett fokus på tre faktorer som ställs mot GDPR och dess basala principer.
Dessa faktorer är personlig integritet/säkerhet, tillit, och transparens. Faktorerna appliceras i
ett användarperspektiv gentemot Facebook och Snapchat som bedriver behandling av
användares personuppgifter.

3.2 Tillit till företag
I översättning beskrivs begreppet tillit av Cambridge Dictionary (u.å) som ”tron om att någon
är god och ärlig och inte kommer att skada dig, eller att någonting är säkert och pålitligt”.
En av grundpelarna som GDPR förordningen är uppbyggd på är just tillit. Mer specifikt har
GDPR en inriktning gällande tilliten till att personuppgiftsansvariga ska hantera
personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, men även tillit till att lagen verkställs som förväntat
(Buttarelli, 2016).
Tillit till företag handlar enligt Milne och Culnan (2004) om att företagen måste agera utifrån
vad som utlovats och inte agera på ett sätt som kan uppfattas som opportunistiskt. Vidare ser
tillit till företag gällande datainsamling, bearbetning, användning och spridning olika ut hos
konsumenterna. Lakomaa (2016) hävdar att olika undersökningar givit olika resultat. Å ena
sidan har undersökningar resulterat i att tilliten hos kunder har minskat till ett företag om
företaget visades missköta kunddatan. Å andra sidan har kundernas tillit istället ökat då
företaget valt att vara öppen med att data har misskötts. Kunderna anser då istället att
företaget var ärlig och inte hade något att dölja.
Dewar (2017) beskriver att när konsumenter ska genomföra köp online, abonnera på en
produkt eller tjänst eller donera något av värde till ett företag efterfrågas ofta orimliga
mängder av personuppgifter. Varje aktivitet eller transaktion har även ofta svårtolkade val
och krav för godkännande eller uppsägning av tjänsten eller produkten när det gäller köp av
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produkt eller registrering för medlemskap och abonnemang (Dewar, 2017). I kombination
med detta upplever många konsumenter att avtalen för företagets villkor är så långa och
svårlästa att dessa lämnas olästa. Tillsammans leder dessa faktorer till att tilliten
konsumenterna har till företagen som bedriver behandling av personuppgifter frekvent
sjunker (Dewar, 2017). Enligt Dewar (2017) är det dock via införandet av GDPR möjligt för
företag att stärka konsumenters relationer och tilliten gentemot företag. Detta genom att
uppvisa att personuppgifter som behandlas av organisationen skyddas och säkras. Vidare
förklarar författaren att genom GDPR kan företaget och konsumenten bygga ett långsiktigt
förtroende som gör att konsumenten delar uppgifter; en ömsesidig värde-utväxling (Dewar,
2017).

3.3 Personlig integritet/säkerhet
Enligt Sveriges Riksdag finns det inte någon allmän definition av begreppet personlig
integritet. Sveriges Riksdag hänvisar istället till Nationalencyklopedins definition: ”rätt att få
sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande
ingrepp” (Sveriges Riksdag, u.å; Nationalencyklopedin, u.å). I översättning beskrivs
begreppet säkerhet av Oxford Dictionary (u.å) som “tillståndet av att vara fri från fara eller
hot”. Dewar (2017) hävdar att säkerhet av personuppgifter är något som skapar oro hos
individer. Företag är i ständig kamp med att hålla data säker oavsett vilken typ av incident
som uppstår. Incidenter kan vara allt från säkerhetsbrott och stulna kreditkortsuppgifter till
borttappade register. Problem inom informationssäkerhet har visats väcka medvetenhet hos
individer om värdet på data (Dewar, 2017).
Klyftan mellan beteende och attityder kring integriteten online kan förklaras genom den
bristande kunskap om hur man skyddar personuppgifter online (Trepte et al., 2015).
Författarna hävdar också att det antas att användare vill reglera sin integritet men har problem
med utförandet, då det finns brister i kunskap gällande online integritet. Trepte et al. (2015)
hänvisar till en undersökning som gjorts på 26 761 personer som alla bor i någon utav EUländerna, där resultatet visar att 84% är oroliga för integritetsrisker som kan uppstå genom
insamling av personuppgifter och att 63% av deltagande européer har problem med att dela
stora mängder personuppgifter.
För att få behandla personuppgifter måste ett företag kunna bevisa och demonstrera att
kraven i GDPR uppnås. I ett företags integritetspolicy ska det också finnas specificerad
anledning och avsikt med att företaget samlar in och sparar personuppgifter (Urban et al.,
2018). Lakomaa (2016) hävdar att genom att samla in personuppgifter och kartlägga
konsumenters beteende kan företag förbättra och anpassa tjänster och shoppingupplevelsen
online till varje individ. Dock uppkommer även risker med datainsamling då kunder kan
komma att överge företaget om det uppdagats att företaget missbrukat eller spridit
konsumentens personuppgifter. Företag kan använda personuppgifter och beteendemönster
genom att skapa profiler för kunderna där företaget kartlägger allt från mönster på online
beteende till genomförda köp. Företag kunde då utnyttja detta genom att höja eller sänka
priser på produkter eller tjänster beroende på hur individen agerar online (Lakomaa, 2016).
Efter att GDPR trädde i kraft demonstrerades en minskning av spårning via cookies (Urban et
al., 2018). Detta kan vara en effekt av att konsumenterna efter GDPR fick större möjlighet att
välja bort företag som ansågs behandla personuppgifter på ett inkorrekt sätt (Lakomaa, 2016).
Med GDPR:s införande, infördes också lagar mot denna profilering som företag använder.
Enligt artiklarna 13-15 står det specificerat vilken information en personuppgiftsansvarig
behöver erhålla i en integritetspolicy. Sådan information kan exempelvis vara:
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”kontaktuppgifter, syfte med databehandling, kategorier av vilken data som används, med
vilka data delas eller hur den har erhållits eller används för profilering” (Urban et al., 2018;
Datainspektionen e, artikel 13-15, 2019).
Författarna Urban et al. (2018) genomförde en studie som undersökte integritetspolicyn hos
39 olika företag. Undersökningen resulterade i att alla utom tre företag uppfyllde GDPR:s
minimumkrav och att alla företag erbjöd kunden möjligheten att välja bort företagets tjänster.
Dock visade också undersökningen att det endast är ett företag som öppet visar att insamlad
information delas med tredje part, och att det bara är några företag som visar transparens och
är tydliga med vilka dessa tredje parter är och vilken typ av information det är som företaget
delar med dessa.

3.4 Transparens i företag
Enligt Business Dictionary (2019) definieras transparens som den ”brist på dolda agendor och
förhållanden, som följs av tillgången till fullständig information som krävs för samarbete,
samverkan och kollektivt beslutsfattande”. Från denna definition kan paralleller dras till
GDPRs principer för behandling av personuppgifter där det står beskrivet att personuppgifter
ska behandlas öppet i förhållande till den person vars uppgifter det handlar om
(Datainspektionen f, artikel 5, 2019). Företag ska alltså, enligt datainspektionen f (2019), vara
transparenta och öppet visa hur kundernas personuppgifter behandlas.
Om företag inte visar öppenhet kan skepticism öka hos både kunder och andra intressenter
samtidigt som förtroendet för att företag arbetar inom ramarna för sociala och etiska normer
minskar. Detta gör att alla aktörer som påverkar eller påverkas av företaget blir mer på sin
vakt vilket skapar misstro mot företaget (Parris et al., 2015). Genom att dela information och
kommunicera öppet kan företag bygga upp ett förtroende hos sina kunder. Denna transparens
anses vara nödvändig för att ett företag ska kunna skapa en känsla av trovärdighet och
ansvarstagande (Parris et al., 2015).
Dewar (2017) hävdar att kundernas misstro till företag ökar för att många företag visar brister
i att vara transparenta. Denna transparens handlar framför allt om hur företag använder och
lagrar kundernas personuppgifter. Författaren menar på att missbrukas denna tillit som
kunder ger företag när personuppgifter lagras och behandlas, kan det leda till att kunderna
slutar dela personlig information med företaget eller väljer att helt sluta använda företagets
tjänster. Denna misstro till företag är ofta inte obefogad då det är vanligt att företag använder,
delar och byter personuppgifter med varandra. Detta sker oftast avsiktligt, men kan också ske
av misstag (Dewar, 2017). För att uppnå transparens i hantering av personuppgifter anser
Dewar (2017) att företag ska kunna besvara dessa frågor från sina kunder: “(1) Vilka
uppgifter har samlats in? (2) Varför har mina uppgifter samlats in? (3) Hur säkra är mina
uppgifter? (4) Vem använder mina uppgifter? (5) Var är mina uppgifter?”

3.5 Användarattityder
Attityd beskrivs enligt Akar (2011) som: “en individs varaktigt fördelaktiga eller
ofördelaktiga utvärdering, känsla, och handling gentemot ett objekt eller idé”. Vidare
beskriver Forgas et al. (2010) att attityder är vunna ur individers tidigare erfarenheter och att
dessa sedan påverkar det sociala beteendet. Attityder uttrycker värderingar, påverkar
uppfattningar och vägleder en individs beteende (Forgas et al., 2010). En attityd är dock inte
statisk utan förändras av olika anledningar över tid, som till exempel genom att individer
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utsätts för övertygande meddelanden som vid inlärning leder till att attityden hos individen
förändras (Forgas et al., 2010). Det finns även belägg för ambivalens i individers attityder,
där såväl positiva som negativa känslor upplevs gentemot ett objekt (Conner et al., 2013).
Ambivalens beskrivs av Conner et al (2013) som ett mått för styrkan hos en attityd där höga
nivåer av ambivalens kan representera svagare attityder som inte har en tydlig koppling till
individens beteende eller avsikter. Inom konsumentbeteende är attityder gentemot
varumärken mycket viktiga att ta hänsyn till då en positiv eller negativ attityd gällande
företaget kommer att starkt påverka huruvida konsumenten använder varan eller tjänsten
(Akar, 2011).
Gällande sociala medier finns attityder från användarna som inte enbart är positiva eller
negativa och som ibland är väldigt motstridiga (Golder et al., 2017). Särskilt motstridiga
attityder gentemot sociala medier lyfts av Golder et al. (2017) i förhållandet mellan allmänt
tillgänglig data och integriteten. Många forskare använder data från sociala medier i
genomförandet av studier, då användarnas personuppgifter och data är allmänt tillgänglig,
men ofta utan att användarna upplyses. Användares attityder gentemot detta har till viss del
varit positivt passiva då datan på sociala medier är tillgänglig för allmänheten och att
användarna själva har möjligheten att reglera det egna innehållet (Golder et al., 2017). Dock
finns en hel del negativa attityder från användare av sociala medier att deras data och profiler
är övervakade då detta inkräktar på integriteten, innebörden av det ursprungliga meddelandet,
risker för användare och ägandeskapet över den egna informationen (Golder et al., 2017). Att
forskare och företag använder sociala medieanvändarnas information och uppgifter har också
lett till starka attityder gällande anonymisering, informativt medgivande och integritet. Parter
som bedriver forskning och analys av användarna behöver enligt Golder et al. (2017) ha detta
i åtanke och uppvisa viss transparens för att inte underminera tilliten och förtroendet mot
användarna så att dessa inte väljer att inte delta i studier eller att ta bort innehåll på sociala
plattformar. Attityder gentemot Facebook och Snapchats personuppgiftsbehandling kommer
att presenteras vidare i kapitel 3.7.1-3.7.3 och 3.8.1-3.8.3.

3.6 Sociala medier
Det var i början av 2000-talet som fenomenet Sociala medier uppstod (Wilfred, 2017). Idag
är det över 80 procent av alla internetanvändare i Sverige som besöker sociala medier och
cirka 63 procent använder sociala medier dagligen (Internetstiftelsen i Sverige, 2018).
Kietzmann et al. (2011) beskriver sociala medier som “employ mobile and web-based
technologies to create highly interactive platforms via which individuals and communities
share, co-create, discuss, and modify user-generated content”. Sociala medier är idag ett
viktigt verktyg i många människors liv, både privat och professionellt (Wilfred, 2017).
Sociala medier kan förklaras som en social service, en plats för kollegor, vänner, familj,
kunder och personal att dela information som kan vara användbart (Wilfred, 2017).
Enligt Internetstiftelsen i Sverige (2018) är idag Facebook den största sociala plattformen i
Sverige (76%), Instagram härnäst (60 %) och Snapchat tredje störst (38%). Som nämns i
avsnitt 2.4, är studien begränsad till Facebook och Snapchat.

3.7 Facebook
Facebook är en av de största plattformarna för socialt nätverkande idag, med över två
miljarder användare runt om i världen (Statistics, 2019). Facebook erbjuder användarna att
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interagera med andra personer, plattformen är dessutom en marknadsföringsplats där
användare och företag kan köpa och sälja produkter och tjänster (Veer, 2011).
Företaget samlar in data, personuppgifter och information när användaren skapar eller delar
innehåll. På samma sätt lagras kortuppgifter om en transaktion har genomförts på
plattformen. Även personuppgifter från externa parter samlas in, som använder Facebooks
analystjänster, annonsörer, parter som erbjuder varor och tjänster i Facebooks produkter,
leverantörer och tillhandahållare av tjänster (Veer, 2011). Vilka externa parter det handlar om
framgår inte utan användare måste kräva ut informationen från Facebook för att kunna få
inblick i vilka externa företag som tar del av uppgifterna, samt vad för personuppgifter som
samlas in exakt. Uppgifterna används externt genom att tillhandahålla annonsörer och externa
aktörer om vilka personer som använder deras tjänster (Tuttle, 2018). Facebook använder den
insamlade datan internt för att tillhandahålla, anpassa och förbättra företagets produkter
(Veer, 2011). Enligt Michota & Katsikas (2014) samlas data in av Facebook för att förbättra
företagets integritet infrastruktur, minimera möjligheterna till dataöverträdelser och
tillhandahålla företagets egna produkter och tjänster.
3.7.1 Användarnas tillit till Facebook
När Facebook grundades var plattformen en webbsida för studenter på amerikanska
universitet. När företaget jämfördes med 2009 års mest populära sociala medier som
MySpace och Friendster, var det Facebook som av konsumenterna ansågs vara det mest
tillitsfulla företaget (Fogel & Nehman, 2009). Den höga tilliten tillskrivs bland annat till att
Facebook från början var en mer sluten plattform och inte tillät alla internetanvändare att
ansluta och skapa en profil (Fogel & Nehmad, 2009). Enligt undersökningar av Ponemon
Institute (u.å), ökade tilliten från användarna gentemot Facebook mellan år 2011 och år 2017;
79 procent av användare uttryckte år 2017 att Facebook var engagerade i att skydda
användares personliga integritet och personuppgifter (se bilaga 1, figur 2). Trenden av ökad
tillit vände under 2018 då det uppdagades att personuppgifter från i majoritet amerikanska
användare hade delats med tredje parter flera år tidigare (Prameela & Samakoti, 2018). Det
var ett företag vid namn Cambridge Analytica som via Facebook tagit del av användares
personuppgifter och skickat felaktig och missledande inlägg samt meddelande till dessa över
plattformen. Något som kom att påverka det amerikanska valet med fördel för en
presidentkandidat (Prameela & Samakoti, 2018). Nya mätningar som gjorts på användarnas
tillit var efter Facebooks VD:s vittnesmål år 2018 och det återstår att se ifall företaget kan
återhämta och vinna tillbaka användarnas tillit.
3.7.2 Facebooks behandling av personlig integritet/säkerhet
Facebooks integritetskontroller kan väcka förtroende hos användarna då dessa har möjlighet
att välja vänner och vilken information som ska vara synlig för vilka personer (Pilcer &
Thatcher, 2013). Dock gavs blandade resultat i Pilcer & Thatchers (2013) egen undersökning
där användare i USA, i åldrarna 18 år och uppåt deltog. Enligt undersökningen var 80,63% av
deltagarna bekanta med Facebooks integritetsinställningar och 82,98% ska ha anpassat
integritetsinställningarna. 55,15% av respondenterna justerade integritetsinställningarna i den
personliga profilen för att värna om privatlivet, dock visade resultatet också att 61,05% av
användarna inte justerat inställningarna efter första profilinställningen (Pilcer & Thatcher,
2013).
Osäkerheten i integritetsfrågor har visats vara bestående. Reuters (2018) hävdar att den
största anledningen till att amerikanska medborgare delar mindre innehåll på sociala
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plattformar är på grund av oro över integritetsfrågor. Detta stärks också av en undersökning
som gjorts av Gallagher (2018), där resultatet visar att 58% av Facebooks användare upplevs
vara “inte alls säkra” på att Facebook skyddar användarnas integritet och personuppgifter.
3.7.3 Facebooks transparens i behandling av personuppgifter
Enligt Diaz (2013) har Facebook varit missledande sedan starten 2006 gällande hantering av
transparens gentemot sina användare. År 2011 rapporterade Irländska “Data Protection
Commissioner of Ireland” att en stämning mot det amerikanska företaget, Facebook skulle
ske. Detta för plattformens undermåliga hantering av transparens och att åtgärderna specifikt
för europeiska användare var minimala (Diaz, 2011). Kort därefter startade “The Office of
Data Protection and Freedom of Information” i Hamburg en utredning gentemot Facebook
och företagets hantering av transparens främst mot den europeiska marknaden. Detta
resulterade i enorma debatter kring behandling av användarnas personuppgifter på
plattformen. Dessa debatter cirkulerade kring att Facebook olagligt och utan tillstånd från
Facebooks användare använt foton på olika vis, och sedan nekat till användarna om att detta
skett (Diaz, 2013). Sedan utredningen tog fart och Facebook började ifrågasättas så har
företaget stramat åt insynen ännu mer, och användare vet mycket lite vad som publiceras av
användare som senare faktiskt används utan godkännande (Diaz, 2013). Några konkreta
studier eller vetenskaplig forskning där Facebookanvändare uttryckt hur upplevelsen av
Facebooks hantering av transparens inte hittats. Därmed kan ingen litteratur förespråka eller
lägga grund för hur transparenta Facebook upplevs vara av användarna.

3.8 Snapchat
Idag är det endast Snapchat själva som vet exakt hur många användare plattformen har, men
det spekuleras att vara kring 100–200 miljoner användare runt om i världen (Sellebråten,
2015). Snapchat är en mobilapplikation som tillåter användare att skicka bilder eller videor i
realtid (Graves, 2016). Enligt Huffman (2015/2016) och Solove & Schwartz (2014) lagras
användares meddelanden, bilder och videor av Snapchat. Användarna kan även lägga till en
video eller en bild i vad som kallas ”my story” (en 24-timmars samling av bilder och/eller
videor), där följarna kan se bilden eller videon fler gånger (Graves, 2016).
Snapchat samlar in allt ifrån kontouppgifter (bland annat användarnamn, lösenord och epostadress) logginformation eller andra användbara personuppgifter. Företaget samlar in
användarinformation gällande hur applikationen används, vilka funktioner som nyttjas,
tidsrelaterad data samt information från tredje parter (Sahni & Jain, 2018). Utöver detta har
företaget även samlat in data om användares geografiska position och rörelser via spårning av
wi-fi signaler och mobiltelefoner (Solove & Schwartz, 2014). Slutligen har Snapchat, enligt
Solove & Schwartz (2014), även delat denna platsdata med leverantörer av spårningstjänster.
3.8.1 Användarnas tillit till Snapchat
Snapchat har en historia av att ha brutit mot det som formulerats i integritets- och sekretess
policies (Solove & Schwartz, 2014). FTC (Federal Trade Commission) i USA väckte åtal mot
Snapchat då företaget agerat på vad som beskrivs som ett vilseledande sätt gentemot
plattformens användare. Användarna erhöll information om att personuppgifter och data
raderas efter den tidsram som användaren bestämt. I verkliga fallet lagrades personuppgifter
och data för att kunna utföra profilering och generera intäkter från reklambolag (Huffman,
2015/2016).
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Studier och tester genomförda av studenter på MIT (Massachusetts Institute of Technology)
med Snapchats godkännande lyfte fram flertalet brister i plattformens säkerhet som gjorde
personuppgifter och persondata mindre säker (Dawson et al., 2016; Lao, Mao & Sy, 2017).
Trots detta angav användarna i en undersökning från 2017 att tilliten till att Snapchat skyddar
personuppgifter och data är högre än andra stora företag inom samma industri (Elder, 2017).
Ytterligare statistik från Gallagher (2018) utförd under år 2018 visar dock att 30% av
respondenterna inte alls litar på att Snapchat skyddar användares integritet eller data, 29%
litar lite på att Snapchat skyddar användarens integritet och data medan 31% litar någorlunda
på företaget gällande detta. Totalt litar 10% av respondenterna väldigt eller till det extrema på
att Snapchat skyddar användarens integritet och data (Gallagher, 2018).
3.8.2 Snapchats behandling av personlig integritet/säkerhet
Enligt Huffman (2015/2016) och Solove & Schwartz (2014) har Snapchat uttryckt till
allmänheten och användare att när ett meddelande skickas över plattformen så raderas det
permanent efter den tid användaren bestämt att det inte längre skall finnas tillgängligt. Dock
har det framkommit att så inte är fallet, utan att meddelandet (vanligt förekommande i
bildformat) ändå finns lagrat (Huffman, 2015/2016; Solove & Schwartz, 2014). Utöver detta
har Snapchat i sin integritetspolicy tidigare även uttryckt att varje gång en skärmdump tas så
blir användaren notifierad. Även detta har enligt Solove och Schwartz (2014) visats vara
inkorrekt. Sist men inte minst, beskrevs det i tidigare integritetspolicys att användarens
geografiska position inte efterfrågas, spåras eller används (Huffman, 2015/2016; Solove &
Schwartz, 2014). Det sistnämnda blev aktuellt under år 2012 då Snapchat utökade
plattformens funktioner med en platsbaserad funktion. Företaget stred mot sin egen
integritetspolicy och blev anmälda och fällda i domstol efter att åtal väckts av FTC, vilket är
USA:s motsvarighet till Konkurrensverket och Konsumentverket (Huffman, 2015/2016).
Snapchat har rankats i topp bland sociala plattformar när det gäller konsumenternas syn på
hur företaget värnar om deras integritet (Elder, 2017). Detta gäller även efter att företaget valt
att förlika då åtal för brott mot användarnas integritet har väckts. År 2017 ansåg användarna
att Snapchat trots tidigare incidenter värnade mer om användarnas integritet än andra
populära sociala medie plattformar (Elder, 2017). Det återstår att se ifall Snapchats
uppdatering av integritetspolicyn enligt GDPR påverkar användarnas syn på hur användarnas
personliga integritet hanteras.
3.8.3 Snapchats transparens i behandling av personuppgifter
Tidigare forskning saknas på området för vad användarna tycker om Snapchats transparens
gällande den behandling av personuppgifter som sker. På företagets hemsida går det dock att
ta del av bland annat integritetsprinciper och sekretessvillkor. Dokument för integritet och
sekretessvillkor är anpassade efter GDPR och beskriver vilka personuppgifter som samlas in,
varför dessa samlas in samt processen för behandling av personuppgifter. Tidigare upplagor
finns inte att ta del av på Snapchats egen hemsida. Dock har Snapchat transparensrapporter
som visar hur mycket personuppgifter som lämnas ut till myndigheter vid förfrågan (Woolery
et al., 2016).
Som tidigare nämnt har Snapchat dragits inför rätta i USA då integritetspolicyn inte
uppdaterats i enlighet med att nya funktioner adderats till plattformen. Företaget har haft
problem med att upplysa användarna om personuppgifter som samlas in och hur dessa
behandlas och används. Vidare beskrivet av både Huffman (2015/2016) och Solove &

28

Schwartz (2014) som ett problem som är tydligt kopplat till brist på öppenhet och
transparens.

4. Resultat och analys
__________________________________________________________________________
I detta kapitel presenteras resultat och en analys av detta i jämförelse med tidigare teori.
Först introduceras urvalet med statistik relaterat till deltagarna och därefter resultatet från
de tre faktorerna. Slutligen presenteras tre t-test mellan Facebook och Snapchat.
___________________________________________________________________________

4.1 Allmänt om GDPR
Totalt 210 svensktalande användare av Facebook och Snapchat deltog i undersökningen. Mer
övergripande information om respondenternas kön, utbildning och sysselsättning visas i
tabell 3, bilaga 2. Enligt den empiriska datainsamlingen framkom ett resultat på att 7,1% av
respondenterna ansåg att de är extremt insatta i GDPR (se bilaga 2, tabell 4). Men när företag
skickade ut mail om hur den nya förordningen skulle påverka kunderna var det endast 10%
av respondenterna som läste mailen noggrant. Fortsättningsvis tog 47,7% av deltagarna del av
“viss information” men läste endast snabbt igenom informationen, medan resultatet visade att
22,9% inte tog del av informationen alls.
Majoriteten av respondenterna (64,3%) hade samma attityd mot sociala plattformar som
innan införandet av GDPR. Resultatet visade att 21,4% av användarna fått en större
medvetenhet i hur personuppgifterna behandlas och är mer skeptiska till denna behandling.
Enligt insamlad data var personlig integritet/säkerhet den viktigaste faktorn (62,9%) när
användare delade personuppgifter med sociala plattformar, därefter var transparens den näst
viktigaste faktorn (27,1%) och sist tillit (10%). Resultatet från undersökningen visade att
försäljning/delning av personuppgifter till tredje part (34,3%), stöld av personuppgifter av
kriminella (22,9%) och brister i skydd av data (hos Facebook och Snapchat) (20%), var de tre
främsta orsakerna till att respondenterna kände oro över att dela personuppgifter.

4.2 Resultat av tillit
Insamlad data visade att 74,3% av respondenterna använder Facebook dagligen och 20%
använder plattformen veckovis. Den insamlade datan gällande Snapchat resulterade i att
65,7% använder plattformen dagligen och 17,1% använder den veckovis. Trots det höga
dagliga användandet och flertal skandaler visade resultatet i den här studien att användarnas
tillit gentemot Facebook var 31,2%. Dock känner majoriteten av respondenterna (67,9%) en
osäkerhet med att dela personuppgifter med Facebook. Trots att majoriteten av
respondenterna använder plattformen dagligen har alltså användarna en låg tillit till hur
Snapchat behandlar personuppgifter. Sammanlagt visar detta resultat att 7,2% av
respondenterna litar på att Snapchat behandlar personuppgifterna på ett korrekt sätt.
Fortsättningsvis var det 40% av respondenterna som var obekväma att dela personuppgifter
med Snapchat. Totalt har användare minskat delningen av personuppgifter på Facebook
(41,4%) och Snapchat (38,3%), då dessa inte litar på att plattformarna behandlar
personuppgifter korrekt.

29

Enligt resultatet av den insamlade datan hade 38,6% slutat använda Facebook helt om det
hade visat att företaget inte behandlat uppgifterna på ett korrekt sätt medan 15,7% hade
fortsatt att använda plattformen som vanligt. Resultatet visade också att 14,2% av användarna
skulle fortsätta använda Snapchat som vanligt och att 32,7% hade slutat använda plattformen
helt, om det hade uppdagats att företaget inte behandlade personuppgifter korrekt (se bilaga
1, figur 3). Facebook nämner i sina användarvillkor att personuppgifter delas med externa
parter, vilket 64,3% av användarna hade en negativ attityd mot. Vidare hade över 60% av
respondenterna en negativ attityd till att Snapchat delar användares personuppgifter till
externa parter. Bara för att registrering av personuppgifter krävs för att kunna bli medlem, ska
uppgifterna inte kunna användas till annat än det som angetts av företagen, enligt
respondenterna.
4.2.1 Analys av tillit
Enligt Anonym (2018) uppmättes Facebooks tillit till 79% år 2017, året därpå sjönk värdet
drastiskt till 27% (Ponemon Institute, uå). Medan detta resultatet gav 31,2% (ökning med
4,2% jämfört med Ponemon Institute, uå). Efter incidenten som inträffade 2018, kan fallet ha
varit att Facebook har börjat återuppbygga tilliten hos sina användare, vilket kan förklara den
ökade tilliten. Gällande Snapchat framkom det enligt en undersökning från år 2018 att 10%
litar “extremt mycket” på Snapchats behandling av personuppgifter (Gallagher, 2018). Medan
resultatet från denna studie presenterade att 7,2% litar på att Snapchat behandlar
personuppgifterna på ett korrekt sätt. Jämfört med resultatet från en tidigare undersökning av
Gallagher (2018) är detta en minskning med 2,8%. Den minskande tilliten hos användarna
gentemot Snapchats behandling av personuppgifter, kan vara ett resultat av att företaget inte
behandlat personuppgifter som utlovat i integritetspolicyn och användarvillkoren (Milne &
Culnan, 2004; Solove & Schwartz, 2014; Huffman, 2015/2016). Dock kan minskad tillit även
ha en koppling till att det inte är Snapchat själva som publicerat information om inkorrekt
behandling av personuppgifter och misskötsel av kunddata (Lakomaa, 2016). Istället har
denna information nått användare och allmänhet genom anklagelser, åtal och förlikningar
från juridiska instanser (Huffman; 2015/2016; Solove & Schwartz, 2014). Något som kunnat
ha en reglerande effekt på minskningen i tillit är dock att brister i Snapchats säkerhet
undersökts och uppdagats av studenter, med Snapchats medgivande och samarbete (Dawson
et al., 2016; Lao, Mao & Sy, 2017).
Enligt resultatet kan det vara viktigt att ha i åtanke, som Milne & Culnan (2004) nämner, att
tillit till företag är individuell. Om Facebook och Snapchat misskött behandlingen av
personuppgifter kan företagen, genom att öka transparensen, bibehålla användarnas tillit.
Användarna kan då anse att företaget varit ärliga med behandlingen av personuppgifter och
en högre tillit kan genereras (Lakomaa, 2016).
En undersökning av Elder (2017) resulterade i att användare litade mer på att Snapchat
skyddar personuppgifter och data i jämförelse med Facebook. Det resultatet stämmer endast
delvis med denna studiens resultat då detta visar att Snapchat har en lägre tillit bland
användare än Facebook. Däremot hade fler användare helt slutat använda Facebook än
Snapchat om företaget inte behandlat personuppgifter på ett korrekt sätt. Företag bör
applicera Dewars (2017) teori att försöka bygga långsiktigt förtroende vilket gör att
användaren frivilligt delar personuppgifter; ett ökat ömsesidigt värdeutbyte. Dessutom kan
företagen generera en högre tillit från användarna genom att skapa koncisa och lättlästa
användarvillkor och integritetspolicys (Dewar, 2017).
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4.3 Resultat av personlig integritet/säkerhet
Den insamlade datan gav ett tydligt resultat på att 40% av deltagarna ansåg att det är “extremt
viktigt” att personuppgifterna skyddas på Facebook. Vidare ansåg deltagarna att det var ännu
viktigare (61,4%) att personuppgifter skyddas när användarna delar uppgifterna med
Snapchat (ökning med 21,4% jämfört med Facebook). Fortsättningsvis framkom ett resultat
att en minoritet på 20,3% var obekväma med att dela personuppgifter med Facebook medan
42,9 procent kände ingen trygghet alls. Ytterligare ett resultat som den insamlade datan från
denna studie visade var att 40% av respondenterna var fullkomligt obekväma med att dela
personuppgifter med Snapchat. Däremot var det 18,6% av respondenterna som var “extremt
bekväma” med att dela personuppgifter med Snapchat.
I resultatet från frågeformuläret visades att fråga 29 och 45 gav splittrade åsikter om
Facebook och Snapchat lämnar ut personuppgifter till tredje part (se bilaga 1, figur 4).
Fortsättningsvis visade resultatet att 40% av respondenterna hade kvar den mest generella
informationen, exempelvis namn och ålder men valt att radera resterande information då
användarna inte vill att obehöriga eller okända parter ska få tillgång till privat information. I
Snapchats fall har 20% av respondenterna minskat delning av personuppgifter och 34,3% har
kvar den mest generella informationen.
4.3.1 Analys av personlig integritet/säkerhet
Ungefär ett år har passerat sedan skandalen gällande hur Facebook behandlar och värnar om
användarnas personliga integritet uppdagades (Anonym, 2018; Prameela & Samakoti, 2018).
Enligt Gallaghers (2018) forskning uppgavs att 58% inte var säkra på att Facebook skyddar
användarnas integritet och personuppgifter. Genom att göra en jämförelse mellan Gallaghers
(2018) undersökning och denna studie, framkom en minskning med 15,1% i Facebook fall
jämfört med Gallaghers (2018) studie. Undersökningen av Gallagher (2018) genomfördes i
nästintill direkt anslutning till skandalen och fram till denna studie uttrycker allt fler
användare känslor av obehag gällande Facebooks behandling av personlig integritet och
säkerheten kring behandling av personuppgifter. Detta är i enlighet med den studie av Dewar
(2017) som visat att säkerhet kring behandling av personuppgifter är något som väcker stor
oro hos användare. Snapchat rankades i topp bland sociala plattformar när det gäller
användarnas syn på hur företaget värnar om integritet. Enligt Elder (2017) var 10% av
deltagande respondenter “väldigt bekväma” med att dela personuppgifter medan denna studie
hade ett högre resultat (motsvarande 8,6% högre jämfört Elders (2017) studie). Sedan
incidenten 2012, tyder resultatet i denna studie att Snapchat har arbetat med uppdatering av
integritetspolicyn enligt GDPR. Detta kan ha påverkat användarnas säkerhetssyn och kan
vara en orsak till det ökade resultatet (Elders, 2017).
Företag är idag i ständig kamp med att hålla data säker oavsett vilken typ av incident som
uppstår (Dewar, 2017). Författaren hävdar även att säkerhet gällande personuppgifter är
något som kan skapa oro hos individer. Problem med integritet kan bero på brister i
kunnighet hos användarna inom online integritet, vilket är i enlighet med Treptes et al. (2015)
studie. Då Trepte et al. (2015) genomförde en undersökning med individer som bodde i
någon utav EU-länderna, visade resultatet att 84% var oroliga för integritetsrisker som kunde
uppstå genom insamling av personuppgifter. Totalt hade 63% av deltagande européer
problem med att dela stora mängder personuppgifter (Trepte et al., 2015). Denna studiens
resultat tyder dock på att svenskarna är mer splittrade i sina attityder gällande integritetsrisker
som kan uppstå i samband med behandling av personuppgifter. Vilket kan beror på att alla
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användare har olika kunskaper om hur man skyddar personuppgifter online (Trepte et al.,
2015).

4.4 Resultat av transparens
Utifrån den här studien visar resultatet att användare anser det som viktigt att Facebook
(47,1%) och Snapchat (40%) beskriver vilka personuppgifter företagen samlar in, varför
dessa samlas in, samt hur personuppgifterna behandlas (se bilaga 2, tabell 5-6). Totalt
uttryckte respondenterna att Facebook i större utsträckning (45,7%) övergripligt förklarat hur
användarnas personuppgifter samlas in, i jämförelse med Snapchat (34,3 %). Fortsättningsvis
antydde 11,4% av respondenterna att Facebook varit öppna med behandlingen av
personuppgifter medan 40% upplever motsatsen. Totalt ansåg 52,2% av deltagarna att
Snapchat inte är öppna med hur personuppgifter behandlas och en minoritet på 7,2%
upplevde att plattformen har varit väldigt öppen.
Efter införandet av GDPR ansåg 64,3% av användarna att Facebook inte har förändrats
särskilt mycket, eller märkt någon som helst förändring i hur användarna informeras om hur
företaget behandlat personuppgifter under det senaste året. Ett annat resultat visar att 75% av
respondenterna uttrycker att ingen förändring har skett i hur Snapchat informerat om hur
företaget behandlat personuppgifter. Majoriteten av respondenterna (54,3%) ansåg att
information som skickats ut från Facebook var antingen för omfattande eller svårläst vilket
gjort det svårt att förstå dess innebörd. Gällande Snapchat ansåg 61,4% av respondenterna att
informationen som Snapchat skickat ut är för omfattande och svårläslig (en ökning med 7,1%
jämförelse med Facebook).
Undersökningen i denna studie visar att 40% av respondenterna skulle minska mängden
information till Facebook och 38,5% hade troligtvis slutat använda plattformen helt, om
företaget inte visat öppenhet i behandlingen av användarnas personuppgifter. Resultatet visar
att om Snapchat enligt respondenterna inte visar tillräcklig öppenhet i hur användarens
personuppgifter behandlas kommer 58,5% av användarna minska mängden information och
hela 34,4% kommer sluta använda plattformen helt.
Enligt respondenterna visade det sig att 44,3% ville få svar på frågan “Vem använder mina
uppgifter?” av ett företag för att uppnå transparens i hanteringen av personuppgifter. Följt
därefter var det 22,9% av respondenterna som ville få svar på “Varför har mina uppgifter
samlats in?” och 17,1% ansåg att frågan “Hur säkra är mina uppgifter?” var den viktigaste för
att uppnå transparens (se bilaga 2, tabell 7).
4.4.1 Analys av transparens
Då några konkreta studier eller vetenskaplig forskning inte fanns att tillgå för varken
Facebooks eller Snapchats transparens, fanns inte tillräckligt underlag gällande hur
transparenta Facebook samt Snapchat upplevts av användarna. Utifrån den här studien
presenterades låga siffror gällande hur användarna upplever transparensen från Facebook och
Snapchat kan enligt Parris et al. (2015) vara en faktor som ökar användarnas tvivel och
misstro gällande företagens behandling av personuppgifter. Kundernas misstro kan öka i hur
företag använder och lagrar användarens personuppgifter. Exempelvis kan användare sluta
dela personlig information med företaget eller väljer att försaka från företagets tjänster helt,
om transparensen missbrukas när kunderna delat personuppgifter med företaget (Dewar,
2017)
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Majoriteten av respondenterna upplevde att information som skickats ut från Facebook och
Snapchat var för omfattande eller svårläst. Det kan påverka förtroendet och användarnas syn
på hur öppna företaget är mot användarna. Det finns olika sätt att vara transparent på och
enligt Dewar (2017) är det viktigt att företag håller en öppen och ärlig kommunikation om
vilka personuppgifter som samlas in och hur uppgifterna behandlas. Om företagen inte visar
öppenhet kan användarnas attityd påverkas i negativ riktning och kan välja att avstå från
användning av företagets tjänster (Dewar, 2017).
Dewar (2017) presenterade teori gällande vilka frågor som företag ska kunna besvara för att
uppnå transparens i hantering av personuppgifter hos kunder. Resultatet visade att frågan
“vem använder mina uppgifter?” var den viktigaste frågan att få besvarad enligt
respondenterna av denna studie. Anledningen till detta kan bero på användarnas bemärkta oro
över att företag delat personuppgifter med tredje part och vill därför få svar på frågan av
företagen som de delat personuppgifter med (Dewar, 2017). Ytterligare en anledning till att
denna frågan ansågs vara viktigast att besvara kunde, enligt Parris et al. (2015), vara att brist
på öppenhet lett till skepticism hos användarna samt att förtroendet till att företag arbetat
inom ramarna för sociala och etiska normer kunde minska.
Såväl Facebook som Snapchat har dragits in i juridiska konflikter som har koppling i
bristande öppenhet och transparens (Diaz, 2013; Huffman, 2015/2016; Solove & Schwartz,
2014). Om företagen inte börjar visa öppenhet i hur personuppgifter behandlas kan misstro
gentemot företagen, enligt Dewar (2017), öka hos både användare och andra intressenter.
Dewar (2017) framförde vikten i att uppvisa transparens gällande insamling och behandling
av kundernas personuppgifter. Företag bör således vara transparenta och öppet visa hur
användarnas personuppgifter behandlas.

4.5 Facebook vs. Snapchat
T-testet genomfördes av den orsaken att se om det fanns några skillnader mellan Facebook
och Snapchat. Den frekventa säkerhetsnivån som brukar användas är på 95% (Sundell, 2009).
Om t-testet blir signifikant (under 0,05) kan författarna till denna studie uttala med 95 procent
säkerhet att Facebook och Snapchat skiljs åt i någon av faktorerna och att det inte beror på
slumpen. Därför gjordes tre separata “paired-samples t-test” mellan Facebook och Snapchat
(se bilaga 2, tabell 8).
Resultatet visade att två av t-testen gav signifikanta resultat vilket resulterar i att författarna
till denna studie kan uttala med 95% säkerhet att det finns skillnader mellan grupperna som
inte beror på slumpen (se bilaga 2, tabell 9, t-test 2-3). Enligt resultatet har användarna
liknande tillit till Facebook och Snapchat för hur personuppgifter behandlas. Däremot visar
resultatet ett signifikant värde mellan grupperna och högre medelvärde i hur Facebook visar
transparens (4,1) i vilka personuppgifter som samlas in och hur personuppgifter behandlas, i
jämförelse med Snapchat (3,3). Personlig integritet/säkerhet gav likaså ett signifikant värde
och skillnad mellan plattformarna. Vidare gav ett högre medelvärde i hur deras personlig
integritet skyddas (4,4) till skillnad från hur personuppgifterna skyddas på Snapchat (3,9), se
bilaga 2, tabell 9. Företagen bör ha i åtanke att dessa tre faktorer är viktiga, transparens bör
uppvisa för att inte underminera tilliten och den personliga integriteten/säkerheten mot
användarna.
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5. Diskussion
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenteras studiens diskussion för de tre faktorerna personlig
integritet/säkerhet, transparens och tillit. Diskussionen är baserad på resultatet och analysen
i tidigare kapitel.
__________________________________________________________________________
Som nämnt i kapitel 3.5 är det av största vikt för företag att ta hänsyn till användarnas
positiva och negativa attityder då dessa kommer att ha en nästintill avgörande inverkan på
huruvida tjänsten eller produkten används eller inte (Akar, 2011). Den uttryckt låga tillit
(32,1 procent) som användare i denna studie uttrycker gentemot Facebooks behandling av
personuppgifter är, trots lågt resultat, en ökning jämfört med tidigare studier efter företagets
personuppgifts skandal år 2018 (Anonym, 2018; (Prameela & Samakoti, 2018). Trots att
Facebook ännu inte uppnått den tillit som användare uttryckte innan skandalen, anser
författarna av denna studie att ökningen på 5 procent är rimlig baserat på den relativt korta tid
som passerat sedan dess. Författarna av denna studie anser dock, i enlighet med Milne &
Culnan (2004) att Facebook bör ha varit ärliga och på eget initiativ gått ut med uppgifter om
felaktig behandling av personuppgifter. På så vis är denna studies författare överens med
Milne & Culnan (2004) om att Facebook hade kunnat generera högre siffror av användares
tillit och ett mer effektivt bemötande av negativa attityder. Vi, författarna av denna studie, är
av åsikten att Facebook bör ha ett stort fokus på studier från Dewar (2017) att långsiktigt
återuppbygga användarnas tillit genom att fullständigt anpassa behandling av personuppgifter
enligt GDPR.
Ovan nämnda strategi för att reparera och öka tillit tycker vi, författarna av denna studie,
även att Snapchat bör tillämpa. Detta på grund av att även Snapchats användare har en låg
tillit (7,2 %) till företagets behandling av personuppgifter. Dock anser vi studie att Snapchat
har ett mer djupgående arbete framför sig för att öka tilliten, baserat på forskning från
Huffman (2015/2016). Detta eftersom författaren presenterat att Snapchat från sin start
uttryckt till användarna att all data raderas efter användarnas utsatta tidsramar (Huffman,
2015/2016). Att Snapchat enligt Huffman (2015/2016) och Solove & Schwartz (2014), brutit
mot lagen vid upprepade tillfällen och agerat på ett annat sätt än vad som angetts i
integritetspolicys och användarvillkor tror författarna av denna studie är en bidragande faktor
till användarnas låga tillit till hur företaget behandlar personuppgifter.
I kapitel 3.4 presenterades det att i och med upprättandet och införandet av GDPR är det
numera ett krav att företag som behandlar personuppgifter på ett öppet och transparent sätt
skall visa vilka uppgifter som samlas in, varför dessa samlas in och hur dessa behandlas
(Datainspektionen f, artikel 5, 2019). Resultat i denna studie visar dock att användarna i stor
utsträckning inte upplever Facebooks och Snapchats transparens som hög eller att större
förändring skett efter införandet av GDPR. Som Parris et al. (2015) har presenterat, kan dessa
negativa attityder gällande företagens transparens vara något som förhöjer användarnas tvivel
och misstro kring hur Facebook och Snapchat behandlar personuppgifter. Vi anser att det bör
ligga i Facebook och Snapchats intresse att, i enlighet med Parris et al. (2015), öka sin
transparens så att användare inte agerar som uttryckt av Dewar (2017) och slutar dela
personuppgifter eller avsäger sig medlemskap. En stor andel av användarna som deltagit i
denna studie har även uttryckt att den information Facebook och Snapchat skickat ut har varit
alldeles för omfattande eller svårläst, vilket författarna av denna studie i enlighet med Dewar
(2017) menar kan påverka användarnas attityder i negativ riktning.
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Fortsättningsvis anser även Parris et al. (2015) att företagen bör använda sig av öppen
kommunikation för att kunna skapa känslor av trovärdighet och ansvarstagande. Brist på
öppen kommunikation har, som tidigare nämnt, visats från såväl Snapchat som Facebook
gällande transparens i behandling av personuppgifter (Diaz, 2013; Huffman, 2015/2016;
Solove & Schwartz, 2014). För att minska bristerna i transparens som Dewar (2017) anser
kan ligga till grund för ökad misstro gentemot företagen, är det av stor vikt att Facebook och
Snapchat på eget bevåg kommunicerar felaktig behandling av personuppgifter för att på så
sätt återuppbygga användarnas förtroende (Parris et al., 2015). Slutligen är det av stor
betydelse att både Facebook och Snapchat inte enbart följer GDPR,
utan även på ett tydligt, öppet och lättillgängligt vis beskriver hur användarnas
personuppgifter behandlas så att tvivel och misstro från användarnas håll minskar (Parris et
al., 2015).
Majoriteten av deltagarna som deltog i Gallaghers (2018) undersökning hade ingen tillit till
att Facebook skyddar användares integritet och personuppgifter. Detta tidigare resultat stärks
av denna studie då ett resultat på 42,9 procent framkom. Anledningen till detta resultat kan
kopplas till Trepte et al. (2015) som hävdar att 84 procent av deltagarna i en undersökning är
oroliga för integritetsrisker som kan uppstå genom insamlingen av personuppgifter. Problem
med integritet beror ofta på brister i kunnighet inom online integritet hos användarna (Trepte
et al. 2015).
År 2017 var det endast 10 procent av deltagarna i Elders (2017) undersökning som angav att
de var väldigt bekväma med att dela sina personuppgifter med Snapchat. Två år senare, i
resultatet från denna studie, framkom en ökning på 8,6 procent. Att användarna känner högre
tillit till att plattformen skyddar personuppgifter och tar hänsyn till den personliga
integriteten, kan enligt författarna av denna studie grundas i användarnas naivitet. En slutsats
dragen av författarna till denna studie är att användarna fortfarande tror på det som stod i
Snapchats integritetspolicy för några år sedan. Dock har många ändringar har gjorts sedan
löftena om att bilderna som publiceras på Snapchat försvinner efter användarens valda tid.
Enligt resultatet av denna studie är det ett fåtal användare som faktiskt läser integritetspolicyn
och är därför inte medvetna om ändringar som görs. Författarna till denna studie anser att en
bristande kunskap och förståelse av integritetspolicyn kan vara en bidragande faktor till
användares naivitet.
Ett tydligt resultat som visats i både Gallaghers (2018) och denna studie är att allt fler
användare känner sig obekväma med hur Facebook behandlar personuppgifter och den
personliga integriteten. Vilket också stärks av Dewar (2017) som tidigare hävdat att säkerhet
kring behandling av personuppgifter är något som väcker stor oro hos användare.

6. Slutsats
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenteras slutsatser för denna studie, som dragits utifrån resultat, analys och
diskussion. Slutsatserna för både Facebook och Snapchat är i relation och har uppnått syftet
med genomförandet, samt besvara forskningsfrågan.
___________________________________________________________________________

35

Baserat på studiens resultat, analys och diskussion drogs slutsatser för varje vald faktor i
studien. Slutsatserna i detta kapitel besvarar den centrala forskningsfrågan: “Hur ser
Facebook och Snapchat användares attityder ut gällande tillit, transparens och
integritet/säkerhet i hur företagen behandlar personuppgifter?”
Generellt om GDPR förordningen i relation till Facebook och Snapchat
● Den överskådliga attityden gentemot Facebook och Snapchat är densamma sedan
införandet av GDPR förordningen. Dock har medvetenheten ökat och gjort
användarna mer skeptiska till den potentiellt felaktiga spridningen av personuppgifter.
De största orosmomenten var försäljning/spridning av personuppgifter, stöld av
personuppgifter av kriminella följt av brister i skydd av data hos Facebook och
Snapchat. Gällande generella attityder kring Facebook och Snapchats applicering av
GDPR har negativa attityder hos användarna uppstått, eftersom de själva inte kunnat
påverka vilka personuppgifter som spridits och till vem. Sådana negativa attityder har
därmed kunnat leda till att användare minskat eller helt slutat använda Facebook och
Snapchat.
Tillit
● Policyn och användarvillkor som inte följs ger minskad tillit eftersom Facebook och
Snapchat inte själva följt sitt uppsatta ramverk. Användarnas minskade tillit och
därmed negativa attityd är på grund av att dessa upptäckt misskötsel av
personuppgifter via anklagelser eller åtal från juridiska instanser. Den negativa
attityden hos användare kan uppstå på grund av brister i tillit mellan företagen och
deras användare. Eftersom Facebook och Snapchat behandlar användares
personuppgifter kan negativa attityder uppstå om tilliten är bristfällig eller icke
existerande. Upplevd tillit är dock individuell, men resultatet av denna studie har visat
att ökad transparens kan ge ökad tillit och därmed ett mer positiva användarattityder.
Facebook och Snapchat bör skapa alltmer lättläsliga användarvillkor och policys och
därmed erbjuda användarna frivilligt delande av personuppgifter. Detta skulle öka
tilliten och positiva attityder om användare får ta del av hur personuppgifterna
behandlas och med vilka dessa delas.
Transparens
● Låg transparens och öppenhet i Facebooks och Snapchats behandling av
personuppgifter genererar i de flesta fall ökad tvivel och misstro hos användarna och
därmed negativa attityder gentemot företagen. Hade användare istället haft insikt hur
Facebook och Snapchat behandlar personuppgifter, hur dessa delas och vem
personuppgifterna delas med hade ett ökat förtroende kunnat byggas. Detta hade
betytt att negativa attityder hos användare hade bemötts och hanterats samt bidragit
till ökad transparens. Studien visar även att högre transparens leder till ökad tillit och
därmed positiva attityder hos användare. Facebook och Snapchat bör på eget initiativ
publicera eventuell misskötsel av behandling av persondata.
Personlig integritet/säkerhet
● Studien visade att användare upplevde oro och osäkerhet gällande Facebooks och
Snapchats hantering av personlig integritet/säkerhet, vilket överensstämde med
tidigare forskning. Användare av Facebook och Snapchat har behållit generell
information på plattformarna, men har raderat mer privata uppgifter eftersom
obehöriga inte ska få tillgång till dessa. Bristfällig hantering av personlig
integritet/säkerhet har genererat negativa attityder då användare har behövt radera
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uppgifter för att dessa inte ska spridas. Facebook och Snapchat bör uppfylla uttalade
löften i integritetspolicys och tydligt dela information om ändringar som sker i
användarvillkoren och integritetspolicyn. På så vis kan företagen generera positiva
användarattityder gällande företagens hantering av den personliga integriteten samt
säkrandet av denna.

6.1 Begränsningar av studien
Begränsningar med denna studien var främst det representativa urvalet. Publiceringen på de
olika sociala forumen och i de sociala grupperna gav alla underlag för att nå ut till ett stort
urval respondenter. Frågeformuläret för denna studie hade totalt 210 respondenter, vars data
kunde tas vidare för analys. Detta berodde mycket på att en sådan specifik avgränsning av
ålder valdes för att delta i undersökningen. Ytterligare begränsningar för denna studie var att
frågeformuläret utformades i Sunet Survey, ett verktyg som ingen av författarna till denna
studien varit i kontakt med tidigare. Detta försvårade utförandet av frågeformuläret något,
eftersom en grundlig genomgång av verktyget behövdes innan start.

6.2 Förslag på vidare forskning
Vidare forskning skulle kunna vara ytterligare undersökningar på andra faktorer som berör
GDPR:s olika artiklar. Förslagsvis lagliga perspektiv av förordningen, villkor för samtycke,
behandling av känsliga personuppgifter (hemlig identiteter och liknande) eller ett globalt
sammanhang för förordningen (Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd, 2016).
Ett ytterligare förslag skulle kunna vara att genomföra en liknande studie där fokuset finns
kvar att undersöka personlig integritet/säkerhet, tillit och transparens i olika europeiska länder
för att se om attityderna gentemot Facebook och Snapchat skiljer sig mellan olika länder. Ett
annat förslag skulle också kunna vara att undersöka faktorerna och attityderna på en annan
målgrupp för att sedan kunna dra paralleller mellan målgrupperna och finna samband
och/eller skillnader. Fortsättningsvis, skulle vidare forskning kunna vara att undersöka andra
sociala medie företag, förslagsvis Instagram, Twitter eller Youtube, och behålla faktorerna
personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit. Då hade en jämförelse kunnat dras mellan
de olika företagen. Slutligen, studier på vilka typer av personuppgifter som en användare kan
tänkas dela med sig av skulle vara av intresse att genomföra. Detta skulle ge ett mer öppet
perspektiv av vilka de generella uppgifter som konsumenter kan tänkas dela med sig av.
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8. Bilagor
Bilaga 1 - Figurer

Figur 1 - Flödesdiagram för studiens processer
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Figur 2. Ponemon institute. (uå). Hämtad från: https://www.ponemon.org/library. [2019-0425].

Figur 3. Tillit - Facebook och Snapchat (%)
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Figur 4. Fråga 29 och 45. Hur orolig är du över att Facebook/Snapchat lämnar ut dina personuppgifter till
tredje part? 1: Inte alls orolig, 7: Extremt orolig (%)

Bilaga 2 - Tabeller
Forum/Grupper

Information

Familjeliv.se

Diskussionsforum för vuxna. Ett brett spektrum
av ämnen behandlas i forumet men störst fokus
på graviditet, barn och föräldraliv. Mer än 1
miljon besökare om dagen.

Flashback.org

Diskussionsforum. En av Sveriges mest besökta
webbplatser. Ett brett spektrum av ämnen
behandlas i forumet. 2 miljoner unika besökare i
veckan.

Sweclockers.com

En webbtidning inriktad på datorer och
hårdvara. Ca 420 000 unika besökare i veckan.

Fragbite.se

Webbplats om datorspel och e-sport. Ca 70 000
unika besökare i veckan.

Facebook grupp - Honey and the bees

Diskussionsforum. Ca 143 000 medlemmar.

Facebook grupp - Pink room

Diskussionsforum. Ca 129 000 medlemmar

Facebook grupp - NFL-podden

Diskussionsforum. 1179 medlemmar.

Tabell 1. Översikt över de valda sociala forumen och grupperna
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Tabell 2. Före/efter pilottestet
Kvantitet

Procent

210

100%

Kvinna

114

54,3%

Man

87

41,4%

Vill inte säga

9

4,3%

Grundskola

3

1,4%

Gymnasium

66

31,4%

Yrkeshögskola

9

4,3%

132

62,9%

0

0%

Totalt respondenter:
Kön

Utbildningsnivå

Högskola/universitet
Doktorand

48

Sysselsättning
Student

72

34,3%

Arbetslösa/arbetssökande

6

2,9%

132

62,9

Anställd

Tabell 3. Övergripande information om respondenterna

F.6

1

2

3

4

5

6

7

Kvantitet

21

27

36

36

48

27

15

10%

12,9%

17,1%

17,1%

22,9%

12,9%

7,1%

Procent

Tabell 4 - Hur insatta är användarna i GDPR, skala 1-7, 1: “Inte insatt alls” och 7: “Jag är insatt på
detaljnivå”. (K)/(%)

Tabell 5. Transparens - Facebook Fråga 24

Tabell 6. Transparens - Snapchat Fråga 40
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Tabell 7. Fråga 8 - Vilken av följande frågor tycker du är viktigast att sociala medieföretag ska kunna besvara?
(%)
T-test

Grupper

T-test 1 - Tillit

Facebook tillit vs. Snapchat tillit

T-test 2 - Transparens

Facebook transparens vs. Snapchat transparens

T-test 3 - Personlig integritet/säkerhet

Facebook personlig integritet/säkerhet vs. Snapchat personlig
integritet/säkerhet

Tabell 8 - T-test
T-test

Facebook

Snapchat

Mean

T-test 1 - Tillit

4,45

4,46

-0,01

T-test 2 - Transparens *

4,1

3,3

-0,8

T-test 3 - Personlig integritet/säkerhet *

4,4

3,9

-0,5

Tabell 9 - t-test: Signifikansnivåer: * p<0,05. Tabellen visar användarnas genomsnittliga medelvärde i varje
faktor, där varje t-test är en sammansättning av flera frågors medelvärde som var och en mäts på en skala 1-7.
(Tillit frågor: 1: “Ingen tillit alls” 7: “Extremt tillit”. Transparens frågor: 1: “Inte alls viktigt” eller “Inte alls
sannolikt”, 7:”Extremt viktigt” eller Extremt sannolikt”. Personlig integritet/säkerhet: 1: “Inte alls viktigt”
eller “Inte alls bekväm”. 7: Extremt viktigt eller “Extremt bekväm”.
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Bilaga 3 - Frågeformulär

51

52

53

54

Bilaga 4 - Lista på källor till frågeformulär
Fråga

Källa

Faktor

1. Kön
2. Utbildningsnivå
3. Sysselsättning

Statistikmyndigheten SCB
(2018)

Allmänt

55

4. GDPR är en ny förordning
som infördes i maj 2018 och
ersatt den tidigare PUL
(personuppgiftslagen). GDPR
sätter idag ramarna för hur
företag får behandla
personuppgifter. Hur insatt är du
i GDPR?

Dewar, K (2017)

Allmänt

5. När GDPR trädde i kraft,
skickade företag ut information
om detta, hur tog du del av den
informationen? (Exempelvis när
alla företag skickade ut e-mail
om GDPR till sina kunder)

Jones. R (2018)

Allmänt

6. Vilket av följande påstående
stämmer överens med din attityd
till hur sociala plattformar
behandlar dina personuppgifter
sedan införseln av GDPR?

Young, A (2018)

Allmänt

7. Vad tycker du är viktigast när
du delar dina personuppgifter
med sociala plattformar?

Nati, M (2018)

Tillit
Integritet
Transparens

8. Vad är du mest oroad över
gällande behandlingen av dina
personuppgifter?

Lakomaa, E (2016)

Tillit

9. Vilken av följande frågor
tycker du är viktigast att sociala
medieföretag ska kunna besvara?

Dewar, K (2017)

Transparens

10. Om du anser att
integritetspolicyn från Facebook
eller Snapchat är svår att förstå,
vilket av följande påståenden
kommer närmast din attityd
gentemot företagen?

Milne, G & Culnan, M
(2004)

Integritet

11. Hur stor är din övergripande
tillit till att Facebook och
Snapchat behandlar dina
personuppgifter på ett, enligt
GDPR, korrekt sätt?

Allmän fråga

Tillit

12. Vilken är din övergripande
attityd till hur stor hänsyn
Facebook och Snapchat tar till
din personliga integritet?

Allmän fråga

Integritet

13. Hur öppna upplever du att
Facebook och Snapchat är med
hur de behandlar dina

Allmän fråga

Transparens

56

personuppgifter?
14. Hur ofta har du använt
Facebook under de senaste 12
månaderna?
30. Hur ofta har du använt
Snapchat under de senaste 12
månaderna?

Internetstiftelsen i Sverige
(2018)

Allmänt

15. Har du som användare av
Facebook ändrat dina
personuppgifter och därmed gjort
dig mer anonym, isåfall varför?
31. Har du som användare av
Snapchat ändrat dina
personuppgifter och därmed gjort
dig mer anonym, isåfall varför?

Baatarjav et al., 2008

Allmänt

16. Hur stor förståelse har du för
hur dina personuppgifter
behandlas av Facebook?
32. Hur stor förståelse har du för
hur dina personuppgifter
behandlas av Snapchat?

Dewar, K (2017)

Allmänt

17. I vilken utsträckning skulle
du fortsätta använda Facebook
även ifall det skulle visa sig att
företaget inte behandlat dina
personuppgifter korrekt?
33. I vilken utsträckning skulle
du fortsätta använda Snapchat
även ifall det skulle visa sig att
företaget inte behandlat dina
personuppgifter korrekt?

Dewar, K (2017)

Tillit

18. Hur mycket litar du på att
Facebook använder dina
personuppgifter på ett korrekt
sätt?
34. Hur mycket litar du på att
Snapchat använder dina
personuppgifter på ett korrekt
sätt?

Milne, G & Culnan, M
(2004)

Tillit

19. Om det skulle visa sig att
Facebook inte behandlat
personuppgifter korrekt, hur
skulle du hantera detta?
35. Om det skulle visa sig att
Snapchat inte behandlat
personuppgifter korrekt, hur
skulle du hantera detta?

Dewar, K (2017)

Tillit
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20. Vad tycker du om att
Facebook tjänar pengar på
personuppgifter som du ger bort
gratis?
36. Vad tycker du om att
Snapchat tjänar pengar på
personuppgifter som du ger bort
gratis?

Lakomaa, E (2016)

Tillit

21. Hur tydliga tycker du att
Facebook har varit med att
informera dig om vilka
personuppgifter de samlar in?
37. Hur tydliga tycker du att
Snapchat har varit med att
informera dig om vilka
personuppgifter de samlar in?

Urban, T, Tatang, D,
Degeling, M, Holz, T &
Pohlmann, N (2018)

Transparens

22. Hur öppna tycker du att
Facebook har varit med hur de
behandlar dina personuppgifter
och den data du delar med dem?
38. Hur öppna tycker du att
Snapchat har varit med hur de
behandlar dina personuppgifter
och den data du delar med dem?

Urban, T, Tatang, D,
Degeling, M, Holz, T &
Pohlmann, N (2018)

Transparens

23. Upplever du någon
förändring i hur Facebook
informerar dig om hur de
behandlat dina personuppgifter
under det senaste året?
39. Upplever du någon
förändring i hur Snapchat
informerar dig om hur de
behandlat dina personuppgifter
under det senaste året?

Urban, T, Tatang, D,
Degeling, M, Holz, T &
Pohlmann, N (2018)

Transparens

24. Hur viktigt är det för dig att
Facebook beskriver vilka
personuppgifter de samlar in,
varför de samlar in dessa och hur
de behandlar dem?
40. Hur viktigt är det för dig att
Snapchat beskriver vilka
personuppgifter de samlar in,
varför de samlar in dessa och hur
de behandlar dem?

Urban, T, Tatang, D,
Degeling, M, Holz, T &
Pohlmann, N (2018)

Transparens

25. Hur stor är sannolikheten att
du skulle minska mängden
personuppgifter du delar med

Dewar, K (2017)

Transparens

58

Facebook, om de inte visar
transparens i hur de använder och
lagrar dina personuppgifter?
41. Hur stor är sannolikheten att
du skulle minska mängden
personuppgifter du delar med
Snapchat, om de inte visar
transparens i hur de använder och
lagrar dina personuppgifter?
26. Hur stor är sannolikheten att
du helt skulle sluta använda
Facebook, om de inte visar
öppenhet i hur de behandlar dina
personuppgifter?
42. Hur stor är sannolikheten att
du helt skulle sluta använda
Snapchat, om de inte visar
öppenhet i hur de behandlar dina
personuppgifter?

Dewar, K (2017)

Transparens

27. Hur viktigt är det att dina
personuppgifter skyddas när du
delar dessa med Facebook?
43. Hur viktigt är det att dina
personuppgifter skyddas när du
delar dessa med Snapchat?

Radulescu, A (2018)

Integritet

28. Hur bekväm är du med att
dela dina personuppgifter med/på
Facebook?
44. Hur bekväm är du med att
dela dina personuppgifter med/på
Snapchat?

Trepte, S, Teutsch, D,
Masur, K, P, Eicher, C,
Fisher, M, Hennhöfer, A &
Lind, F (2015)

Integritet

29. Hur orolig är du för att
Facebook lämnar ut dina
personuppgifter till tredje parter?
45. Hur orolig är du för att
Snapchat lämnar ut dina
personuppgifter till tredje parter?

Milne, G & Culnan, M
(2004)

Integritet
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