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Sammanfattning 
Titel - Händer det att du velar, när du info delar?  
Författare - Andersson, Liza. Sundell, Matilda.  
Handledare - Anita Radon 
Examinator - Pejvak Oghazi  
Syfte - Syftet med undersökningen var att kartlägga i vilka sammanhang konsumenter är 
benägna att delge sina personuppgifter i situationer utöver köp, samt finna vilka faktorer som 
påverkar konsumenten beträffande tillit. 
Bakgrund - E-handeln har under de senaste åren ökat då konsumtion alltmer har gått från att 
utföras via fysiska butiker till e-handelsbutiker. Användning av personuppgifter inom 
handeln har därmed förändrats. E-handelsföretag kan använda data som rör personuppgifter i 
form av sökhistorik, lojalitetsprogram och information om tidigare köp. I maj 2018 införde 
EU en ny lagstiftning, GDPR, som ska säkra behandling av personuppgifter. Däremot finns 
det fortfarande brister i konsumenternas kunskaper gällande deras rättigheter, vilket försvårar 
möjligheterna att använda dem.	
Frågeställning - Den huvudsakliga frågeställningen är: I vilka sammanhang är konsumenter 
benägna att delge sina personuppgifter till klädföretag inom e-handeln? Frågeställningen är 
sedan uppdelad i tre underfrågor: Vad begär konsumenterna för motprestation från företagen 
när de delger sina personuppgifter? Vilka faktorer är avgörande för konsumenternas tillit till 
företagen? Vilken typ av personuppgifter är konsumenterna benägna att delge till företagen?	
Metod - Studien utgår från en primärdatainsamling av kvantitativ data i form av en 
enkätundersökning och två kvalitativa undersökningar i form av fokusgruppsintervjuer. 
Sekundärdata är insamlad från vetenskapliga artiklar. 
Slutsats - Studien visade att benägenhet att delge sin mailadress är hög medan delgivning av 
inkomst är låg. Den främsta anledningen till delgivning är då konsumenten i motprestation 
från företaget erbjuds ett rabatterbjudande. För att delge personuppgifter behövs tillit till 
företaget och den främsta typen av tillit visade sig vara den till varumärket och dess 
etablering. Samtidigt tyder studien på att en faktor självständigt inte kan påverka 
konsumenten att delge sina personuppgifter.  
Nyckelord - Marknadsföring, kundregister, integritet, personuppgifter, GDPR, e-handel, 
kommunikation, tillit, osäkerhet, relationsmarknadsföring, klädmodebranschen, kundrelation. 
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Abstract 
Title - Do you care, which info you share? 
Authors - Andersson, Liza. Sundell, Matilda.  
Supervisor - Anita Radon 
Examiner - Pejvak Oghazi 
Aim - The purpose of the study was to identify the context in which consumers are likely to 
share their personal data in addition to purchases and to find out which factors that affects the 
consumer regarding trust. 
Background - In recent years, e-commerce has increased as consumption has increasingly 
shifted from physical stores to e-commerce stores. The use of personal data in commerce has 
thus changed. E-commerce companies can use data related to personal data in the form of 
search history, loyalty programs and information about previous purchases. In May 2018, the 
EU introduced a new legislation, the GDPR, which will secure the processing of personal 
data. However, there are still shortcomings in consumer knowledge regarding their rights, 
which makes it difficult to use them.	
Research problem - The main question is: To what extent are consumers likely to share their 
personal data with e-commerces? The question is divided into three subquestions: What do 
consumers require in exchange from the companies when they share their personal data? 
Which factors are crucial to consumer confidence in the companies? What kind of personal 
data are consumers likely to share? 
Method - The study is based on a primary data collection of quantitative data based on a 
survey and two qualitative focus group interviews. Secondary data is collected from scientific 
articles. 
Conclusion - The study showed that the intention to share email addresses is high while 
intention to share income is low. The customers main reason to share personal data is to 
receive a discount from the company. In order to share personal data trust in the company is 
needed, especially trust to the brand and its establishment. All though the result showed that 
not just one factor independently affects the consumer to share their personal data. 
Keywords - Marketing, customer records, privacy, personal data, GDPR, e-commerce, 
communications, trust, uncertainty, relationship marketing clothing fashion industry, 
customer relation. 
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Begreppslista: 
● Certifikat - Intyg som medger att innehavaren bedriver viss verksamhet och handlar i 

enlighet med bestämda regler. 
● eWOM (Electronic word-of-mouth) - Mun mot mun metoden, används inom 

marknadsföring som ett begrepp där konsumenter sprider budskap vidare till 
potentiella konsumenter.  

● GDPR - General Data Protection Regulation. Europeisk förordning som ska skydda 
individen vid hantering av personuppgifter. 

● Recensionssida - Hemsida där recensioner från privatpersoner eller företag skrivs om 
företag. 

● Relationsmarknadsföring - Process för att skapa och bibehålla långsiktiga 
kundrelationer. 

● Transaktioner - Parter utbyter varor och tjänster mot betalning. 
● Tredjepartsförsäkring - Utomstående part som försäkrar transaktionen (som affärsidé). 
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1. Inledning 
“Privacy issues and identity theft will remain public policy hot buttons as long as consumers 

are willing to swap personal information for customized products—from marketers they 
trust.” (Kotler & Keller 2012, se Blattberg & Neslin 1990). 

 
1.1 Bakgrund 
E-handeln har under de senaste åren ökat och Sverige ligger en bit över genomsnittet av de 
europeiska länderna (SCB 2017). En anledning till den ökade populariteten av e-handelsföretag 
beror på att de ofta erbjuder rabatter på både produkter och frakt, vilket är fördelaktigt för 
konsumenterna (Hwang 2014). Ytterligare en anledning till den goda tillväxten hos e-
handelsföretag är att de traditionella modekedjorna haft goda resultat på sina satsningar på e-
handeln, vilket har gjort att antalet utförda köp snabbt ökat från låga nivåer (Postnord 2018).  
 
I och med att konsumenter har gått från att utföra transaktioner i fysiska butiker till att utföra 
dem på internet (SCB 2017) så har även användningen av personuppgifter förändrats. Vid 
transaktioner i fysiska butiker behöver företag nödvändigtvis inte använda personliga uppgifter 
och konsumenterna har samtidigt större kontroll. E-handeln har däremot inneburit att 
konsumenterna får mindre kontroll då de sällan kan träffa en säljare, undersöka den fysiska 
produkten eller uppleva tjänsten innan transaktionen utförs. (Premazzi et al. 2010) 
 
När det kommer till data som rör personuppgifter kan e-handelsföretag använda den i form av 
sökhistorik, lojalitetsprogram och information om tidigare köp (Svensk handel 2017a). Företag 
skulle utöver det även kunna sälja vidare personuppgifterna till andra företag (Premazzi el al. 
2010). Tillgänglighet av personuppgifter har öppnat nya möjligheter för bedragare. Metoderna 
som används blir dessutom allt aggressivare och svårare att upptäcka. (Computer Sweden 
2015) Ett stort antal e-handelsbutiker saknar tillräckligt med skydd mot angrepp från bedragare, 
vilket medför att ovetande konsumenter riskerar att få känslig information stulen av kriminella 
(Computer Sweden 2008). 
 
För att förhindra att personliga uppgifter används på ett felaktigt sätt infördes i Maj 2018 en ny 
lagstiftning när EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) ersatte den tidigare 
personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen är en integritetsskyddande lagstiftning 
som ställer mycket höga krav på företags hantering av personuppgifter. Företag riskerar höga 
sanktionsavgifter om de inte följer reglerna. (Svensk handel 2017b) Dagens lagstiftning ger ur 
den här aspekten ett starkt konsumentskydd till konsumenter. Däremot finns det brister i 
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konsumenternas kunskaper gällande deras rättigheter, vilket försvårar möjligheterna att 
använda dem. (Konsumentverket 2017)  
 
1.2 Problemdiskussion 
Premazzi et al. (2010) har studerat insamling av konsumenters personuppgifter i form av 
verktyg till e-handelsbutiker som behöver informationen för att kunna erbjuda god service till 
sina konsumenter. De utgår från teorin att konsumenter är villiga att delge personuppgifter 
utifrån risker, fördelar och relaterade kostnader. De studerade tillit och vilka incitament som 
uppmuntrar konsumenter att delge personlig information. I undersökningen granskades det 
faktiska beteendet snarare än enbart avsikten eller inställningen som konsumenten hade. 
Studiens respondenter påstod själva att incitament till att delge personlig information inte 
gjorde dem mer villiga att delge, men deras faktiska beteende indikerade på att de i praktiken 
var mer benägna att göra det. Delgivning av personlig information studerades även av 
Castaneda et al. (2007) som främst forskade kring effekter som oro över integritet kan ha på 
konsumentbeteende på internet. Utifrån en experimentell studie analyserade de hur 
konsumenters beteende påverkas av tillit till e-handelsbutiker, kontroll över personlig 
information och känslighet hos den efterfrågade informationen. Resultaten indikerade på att 
alla ovannämnda variabler förutom tillit till butiker har en betydande inverkan på 
konsumentens beteende på internet.  
 
Hwang (2014) har studerat risktagande och riskundvikares tillit på internet utifrån faktorerna 
välvilja, integritet och förmåga, för att fastställa deras lojalitet mot e-handelsföretag. Det visade 
sig att en person som undviker risk inte skulle vända sig till en e-handelsbutik om det inte fanns 
tillit till den. Således är det väldigt viktigt att initialt bygga upp tillit för att få en person som 
undviker risk att bli en framtida lojal kund. Tillit är något som även har studerats av Becerra & 
Korgaonkar (2011). De analyserade produktens, varumärkets och försäljarens faktorer för tillit 
och granskade dem i förhållande till konsumentens vilja att utföra köp alternativt delge 
personlig information på internet. Sammanfattningsvis finns det enligt forskarna en rad faktorer 
som påverkar hur konsumenter agerar på internet. 
  
Al-Debei et al. (2015) lyfter istället fram konsumenters attityd gentemot e-handel utifrån tillit, 
förmåner, upplevd kvalité på internetsida och eWOM. Resultatet tyder på att konsumenternas 
attityd mot e-handel bestäms av tillit och uppfattade förmåner. Tillit och förmåner är viktiga 
faktorer för konsumenternas attityd gentemot e-handel. Den upplevda kvalitén och eWOM 
anses ingå under tillit vilket innebär att högre upplevd kvalité leder till högre grad av tillit. En 
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annan studie, utförd av Rahimnia et al. (2011), undersökte om utformning av hemsidor med 
dess design och information på internet kan påverka marknadsföringens effektivitet och tillit 
på internet. Resultaten tyder på att utformning av butikernas hemsidor påverkar 
marknadsföring och tillit. Graden av tillit spelar dessutom en betydande roll för hur effektiva 
satsningar inom marknadsföring blir.  
 
Relationsmarknadsföring är studerat av Huang (2015), han lyfte fram konsumentens 
tacksamhet som nyckeln till det ömsesidiga utbytet mellan köpare och säljare. Studien visade 
på att investeringar i alternativ relationsmarknadsföring såsom direktmail, konkreta belöningar 
och förmånsbehandlingar påverkar konsumenternas tacksamhet och därmed beteendemässig 
tillit. Resultatet visade på att den taktik som är mest effektiv för att öka konsumenters 
tacksamhet är att tillgodose preferenser. Relationer studerades även av Palvia (2009) som 
talade om vikten av tillit hos e-handelsföretag för att långsiktigt bygga relationer. Forskaren 
lyfte bland annat fram begreppen tillfredsställelse, värde, lojalitet. Förtroende verkade ha 
dubbel effekt på utbytesförhållandet, både direkt och indirekt, genom dess påverkan på 
attityder. Bland konsekvenser grundade på avsikter att använda inkluderades tillfredsställelse, 
värde, lojalitet och muntliga ord. Resultatet visade på att när konsumenter använder försäljares 
e-handelsbutiker så utvecklas värde och tillfredsställelse. Värdet är viktigt för att utveckla 
lojalitet och för att konsumenterna ska vilja fortsätta relationen och rekommendera butiken till 
andra. Den enhetliga vyn understryker behovet av att inkludera både teknik och faktorer för 
tillit i utvecklingen av långvariga relationer.  
  
Vidare har Nöteberg et al. (2003) undersökt leverantörsrisk, produktrisk och 
tredjepartsförsäkring och ser dess effekter utifrån sannolikheten att konsumenter köper 
produkter på internet. De konstaterade att köp från en välkänd leverantör är lika sannolikt med 
en tredjepartsförsäkring som utan, medan tredjepartsförsäkring hade en signifikant effekt när 
försäljaren var okänd. Tredjepartsförsäkringar för hemsidor på internet och dess effekter har 
även studerats av Hu et al. (2010). De har undersökt försäkringar av transaktionssäkerhet, 
konsumentskydd samt transaktionsintergritet. Resultatet visade att kombinationer av de olika 
försäkringarna inte nödvändigtvis är effektivare än en enskild försäkring för att förbättra 
konsumenternas tillit på internet.  
 
Slutligen finns det forskare som talar om villigheten att finansiera digitala nyheter med 
personuppgifter då viljan att betala för det med pengar anses vara låg. De hävdade att 
konsumenter är villiga att dela med sig av sin personliga information så länge de personliga 
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förmånerna så som personliga erbjudanden är högre värderade än de upplevda kostnaderna av 
integriteten. Konsumenterna gör därför en avvägning mellan värdet av förmånerna och den 
personliga integriteten. (Evens & Van Damme 2016)  
 
Som ovan diskuterats har tidigare forskning haft stort fokus på tillit, oro kring integritet och 
delgivning av personuppgifter som krävs för att utföra köp. Det finns dock andra aktiviteter 
som kan kräva delgivning av personuppgifter såsom erbjudanden till konsumenter. I 
förhållande till tillit är forskningen begränsad och det finns utrymme till vidare forskning, 
något den här studien ämnar bidra till. Beteendemönster kring erbjudanden riktade till 
konsumenter från klädmodeföretag inom e-handeln, blir intressant att studera då det enligt 
tidigare resonemang ligger till grund för e-handelns goda tillväxt. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen var att kartlägga i vilka sammanhang konsumenter är benägna att 
delge sina personuppgifter i situationer utöver köp, samt finna vilka faktorer som påverkar 
konsumenten beträffande tillit. 
 
1.4 Frågeställning 
I vilka sammanhang är konsumenter benägna att delge sina personuppgifter till klädföretag 
inom e-handeln? 

● Vad begär konsumenterna för motprestation från företagen när de delger sina 
personuppgifter? 

● Vilka faktorer är avgörande för konsumenternas tillit till företagen? 
● Vilken typ av personuppgifter är konsumenterna benägna att delge till företagen? 

 
1.5 Avgränsning 
I studien har benägenhet och vilja att delge sina personuppgifter till klädmodeföretag inom e-
handeln undersökts och då endast i situationer utöver köp. Bakomliggande kartläggning, 
försäljning av personliga uppgifter samt lagrade personuppgifter, har således inte granskats. 
 
2 Teori 
I kommande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för studiens empiri och analys. 
Teorierna illustreras i form av tre modeller som beskriver beslutsfattande i affärsrelationer 
och som kan analyseras utifrån tillit. Modellerna som presenteras är “Conceptual model of 
the effects of trust beliefs on consumers’ online intentions”, “The KMV model of relationship 
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marketing” och “Risk taking in consumer behavior”. Genom att lyfta fram de delar som antas 
vara mest relevanta för studien, binds modellerna sedan samman till ett teoretiskt ramverk. 
Vilket slutligen illustreras i en modell konstruerad för studien. 
 
2.1 Relationsmarknadsföring 
Morgan & Hunt (1994) har tagit fram KMV-modellen, figur 1.1, som illustrerar olika vägar för 
att uppnå en relation mellan konsument och företag. Fokus ligger på hur en viss aktör ser på en 
relation och tillit i den relationen. De centrerade delarna av relation och tillit påverkas av fem 
viktiga ingående variabler och fem möjliga utfall. De ingående variablerna är fördelar med 
relation, kostnader vid utträde, gemensamma värderingar, kommunikation och opportunistiskt 
beteende. De fem potentiella utfallen är samtycke, benägenhet att lämna, samarbete, funktionell 
konflikt och osäkerhet. (Morgan & Hunt 1994) 
 

  
Figur 1.1, Modellen The KMV model of relationship marketing. (Morgan & Hunt 1994 s. 22) 
 
2.1.1 Tillit  
Morgan & Hunt (1994) beskriver att tillit uppstår när en aktör har förtroende för en annan 
aktörs tillförlitlighet och integritet. De menar att tillit ligger till grund för viljan att agera. En 
person som känner sig säker är villig och om personen inte är villig så är kan personen inte 
vara helt säker (Morgan & Hunt 1994). Samtidigt menar Moorman et al. (1992) att tillit 
begränsas om en aktör inte är villig att lita på en annan aktör trots dess trovärdighet. 
Fortsättningsvis gäller att om kommunikation (communication) mellan konsument och 
försäljare har varit frekvent samt av hög kvalitet så ökar tilliten. Detsamma gäller om 
konsumenten delar försäljarens värderingar (shared values). En faktor som däremot kan leda 
till minskad tillit är opportunistiskt beteende (opportunistic behavior), vilket kan anses 
opålitligt då en aktör agerar fördelaktiga för den egna verksamheten. (Morgan & Hunt 1994) 
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När det kommer till modellens utgående faktorer nämns samarbete (cooperation), som hänvisar 
till situationer i vilka två eller fler aktörer arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål 
(Anderson & Narus 1990). Samarbete är den enda utgående faktorn som påverkas direkt av 
både relation och tillit (Morgan & Hunt 1994). Så länge det finns tillit i en relation menar Pruitt 
(1981) att berörda aktörer kommer våga ingå i mer riskfyllda samarbeten. Dwyer et al. (1987) 
bortser här från risk och menar att det alltid kommer uppstå meningsskiljaktigheter under 
samarbeten. Hittar aktörerna gemensamma lösningar på uppkomna tvister benämns det som en 
funktionell konflikt (functional conflict) eftersom den förhindrar stagnation, stimulerar intresse 
och nyfikenhet (Deutsch 1969). Graden av tillit, samarbete och kommunikation avgör hur 
funktionell konflikten uppfattas av inblandade aktörer. Slutligen handlar osäkerhet 
(uncertainty) i modellen om i vilken utsträckning en aktör har tillräcklig information för att 
fatta viktiga beslut, kan förutse konsekvenser av besluten och har förtroende för de beslut som 
fattas (Achrol & Stern 1988). 
 
2.1.2 Relation 
Moorman et al. (1992) definierar “Relationship commitment” som "en bestående önskan om 
att upprätthålla en värdefull relation". I studien benämns “Relationship commitment” enbart 
som relation, då åtagande ses som en grund för att skapa relationer. Då konsumenter erbjuds 
ingående variabler som överlägsna fördelar med relation (relationship benefits) samtidigt som 
de stödjer företagets värderingar och ser försäljaren som pålitlig stärks relationen vilket ger 
konkurrensfördelar till företaget. Relationen kan även ses fördelaktig för konsumenten genom 
att minska transaktionskostnader (relationship termination costs) i samband med ökad 
stabilitet.  
 
Möjliga utfall från relation som diskuteras i modellen är bland annat samtycke (acquiescence). 
Samtycke kan definieras som den grad till vilken en aktör accepterar eller följer en annan aktörs 
specifika önskemål eller policys. Är graden av samtycke inte tillräckligt hög är det stor 
sannolikhet att konsumenten väljer att lämna relationen (propensity to leave). Finns det 
däremot samtycke är det möjligt att ett samarbete inleds mellan konsumenten och producenten. 
Samarbete grundar sig i en önskan hos inblandade aktörer om att få relationen att fungera. 
(Moorman et al. 1992). 
 
2.1.3 Utveckling av KMV-modellen 
Heskett et al (1994) menar att tillit skapas utav kundtillfredsställelse och att tillfredsställelse i 
sin tur till stor del påverkas av värdet i de tjänster som företag erbjuder till sina konsumenter. 
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Ravald och Grönroos (1996) nämner att värde är ett komplicerat begrepp och att det finns risk 
att det används utan en djupare förståelse för vad det verkligen betyder att ge sina konsumenter 
värde. Vidare finns det flera metoder som företag kan använda för att skapa värde. En strategi 
som används är att minska den upplevda uppoffringen för konsumenten, en annan strategi är 
att öka konsumentens fördelar. Författarnas utveckling av KMV-modellen har resulterat i en 
modell som beskriver effekterna av de ovan nämnda värdeskapande strategierna i långvariga 
relationer. Genom att öka fördelarna eller minska uppoffringen stimuleras en möjlig relation 
och när en relation har uppstått skapas samtidigt en trovärdighet som ger trygghet. 
Trovärdigheten leder sedan till tillit som skapar lojalitet. Det har då uppstått en ömsesidig och 
lönsam relation mellan företaget och konsumenten.   
 
Mukherjee och Nath (2007) utvecklar modellen ytterligare genom att addera två variabler som 
kan leda till ökad tillit, nämligen integritet och säkerhet. De fokuserar främst på de ingående 
variablerna i modellen och har sammanfattat de utgående aspekterna till beteendemässiga 
intentioner. Integritet handlar om skydd för enskilt identifierbar information på internet, vilket 
till exempel kan handla om upplysningar till och samtycke från konsumenter. Säkerhet 
påverkar konsumenternas förtroende och hänvisar till huruvida försäljaren informerar om 
datorns och kreditkorts säkerhet. 
 
2.2 Effekter av tillit 
Grewal et al. (1998) lyfter fram en modell som innefattar prisrabatt, intern prisreferens, 
varumärkesnamn, varumärkets upplevda kvalitet, butiksnamn, uppfattad butiksbild vilka i sin 
tur leder till uppfattat värde och därefter intention att köpa. Becerra & Korgaonkar (2011) har 
uteslutit prisvariablerna och istället använt begreppet produkt, då deras studie baseras på 
internet där priser enkelt kan hittas och jämföras. De slår dessutom ihop upplevd 
varumärkeskvalitet och varumärkesnamn till varumärkestillit och butiksnamn och uppfattad 
butiksbild till försäljartillit. De hävdade således att det snarare är tillit som påverkar 
konsumenters beteende i e-handeln. I modellen som visas i Figur 1.2 lyfter de fram tre 
underkategorier av tillit; tillit till försäljaren, varumärket och produkten. Delarna av tillit kan 
sedan leda till olika typer av intentioner på internet såsom köp och delgivning av personlig 
information. (Becerra & Korgaonkar 2011)  
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Figur 1.2, Modellen Conceptual model of the effects of trust beliefs on consumers’ online 

intentions (Becerra & Korgaonkar 2011, s.938) 
 
2.2.1 Försäljartillit 
Tillit till försäljaren sägs påverka konsumenternas intentioner inom e-handeln. Framförallt är 
det konsumenternas tillit till e-handelsföretagens kompetens, välvilja och integritet som 
påverkar deras avsikter att delge personlig information. Konsumenter antas vara mer benägna 
att lita på de företag som förväntas följa rådande regelverk. Graden av tillit till försäljaren 
påverkas dessutom av faktorer som tillit till både varumärket och produkten, vilket samtidigt 
innebär att försäljartillit har större inverkan på konsumenternas intentioner inom e-handeln vid 
hög varumärkes- eller produkttillit än låg. Väletablerade varumärken med gott rykte och bra 
produkter signalerar kompetens och det ökar i sin tur tillit till försäljarna. (Becerra & 
Korgaonkar 2011) 
 
2.2.2 Varumärkestillit 
Ett varumärke speglar värdefull information om det bakomliggande företaget. Därför kan det 
påverka intentioner hos konsumenter, särskilt inom e-handeln där produkter inte kan 
inspekteras (Degeratu et al. 2000). På samma vis menade Chaudhuri & Holbrook (2001) att 
förväntningar om ett varumärkes bakomliggande intentioner kan påverka lojaliteten hos 
potentiella konsumenter eftersom de minimerar upplevd osäkerhet.  Samtidigt skulle det inte 
finnas någon direkt koppling mellan konsumenternas benägenhet att delge personlig 
information och deras tillit till varumärket. Tillit till varumärket passerar istället genom tillit 
till försäljaren som i sin tur ger incitament för att delge personlig information. Något som 
forskarna grundat utifrån uppfattningen om att det är e-handelsföretaget, inte varumärket, som 
söker kundens personuppgifter. (Becerra & Korgaonkar 2011)  
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2.2.3 Produkttillit 
Lee & Lee (2005) talade om osäkerhet som kan råda kring en produkt och konstaterade att det 
är en faktor som kan påverka konsumentbeteendet. Osäkerhet kring en produkt kan grundas 
utifrån en viss typ av produkt, prestandaförändringar, nya innovationer, låg erfarenhet, dålig 
erfarenhet, brist av information eller oförmåga att inspektera produkten. Som för 
varumärkestillit menar forskarna att tillit till produkten inte direkt påverkar konsumenternas 
avsikter att delge personlig information, däremot sker det indirekt via varumärket och 
försäljaren. De finner att konsumenternas förhållningssätt gentemot företaget stärks om 
konsumenterna kan försäkra sig om produktens kvalitet och integritet. (Lee & Lee 2005) 
 
2.2.4 Intentioner på internet 
Det som Becerra & Korgaonkar (2011) speciellt kompletterar tidigare forskning med är att 
undersöka vilken effekt tillit för produkter, varumärken och försäljaren har på konsumenternas 
intentioner på internet. De kategoriserar online-intentioner som intention att köpa och intention 
att lämna personlig information. Intentioner inom e-handeln påverkas även av mer personliga 
variabler som tillit till hemsidan, förhållande till tillit, erfarenhet av e-handel och aktuell 
produkt. Hur en konsument slutligen agerar på internet har till stor del att göra med dess 
intentioner på internet och graden av tillit gentemot produkter, varumärken och försäljaren. 
(Becerra & Korgaonkar 2011) 
 
2.3 Osäkerhet i konsumentbeteende 
Enligt Taylor (1974) anses risk betraktas likt som osäkerhet och det är mer eller mindre med i 
varje konsumentbeslut. Modellen som visas i figur 1.3, illustrerar utifrån ett 
osäkerhetsperspektiv hur köpprocessen utspelar sig från val fram till beslut att köpa. Beroende 
på självkänsla kan ångest uppstå vid osäkerhet och för att minimera eventuell ångest utvecklar 
konsumenter olika strategier. Vidare innebär varje valbeslut två aspekter av osäkerhet, antingen 
osäkerhet av utfallet eller osäkerhet kring konsekvenser. I alla valmöjligheter råder osäkerhet 
men den varierar beroende på vilken typ av val det handlar om. Osäkerheterna är kopplade till 
fyra variabler av psykologisk/social- eller funktionell/finansiell förlust som kan orsakats av 
valet och de kan reduceras via antingen minskad insats eller genom att samla information. Trots 
att två konsumenter ställs inför samma situation kan de uppleva graden av osäkerhet kring utfall 
och konsekvens olika samt anta skilda strategier. (Taylor 1974) 
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Figur 1.3, Modellen Risk taking in consumer behavior. (Taylor 1974, s. 55) 

 
2.3.1 Osäkerhet om utfall 
Osäkerhet om utfall till följd av ett val förklarades med hjälp av ett exempel som lyder "Om 
jag köper det här dussinet med ägg, hur kan jag vara säker på att inget av dem är dåliga?". 
Osäkerheten om utfallet och själva händelsen kan reduceras med hjälp av att införskaffa och 
hantera information. Det utförs för att reducera den psykologiska/sociala- eller 
funktionella/finansiella förlusten som konsumenten kan uppleva. Ångesten som illustreras i 
modellen uppstår då osäkerhet om utfall endast kan kännas till i framtiden. Konsumenten 
behöver göra ett val samtidigt som det inte finns någon garanti för det slutliga utfallet, som 
konsumenten trots allt måste ta fulla ansvaret för. (Taylor 1974)  
 
2.3.2 Osäkerhet om konsekvens 
Osäkerhet över konsekvenser orsakade av ett misstag har istället beskrivits som "Om ett av 
äggen är dåligt, kan någon familjemedlem råka äta det och bli väldigt sjuk?". Osäkerhet kring 
konsekvens och de följande händelserna av något kan reduceras genom att minska insatsen 
eller avbryta valet. Det görs för att reducera den psykologiska/sociala- eller 
funktionella/finansiella förlusten som konsumenten kan uppleva. När det kommer till köp sägs 
osäkerhet om konsekvens öka vid inköp av större eller dyrare produkter. Något som skulle 
kunna förklara produktgarantier och försäkringar i samband med sådana varor. (Taylor 1974) 
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2.3.3 Utveckling av Taylors modell 
Taylors modell och teori används i Adame-Sánchez et al. (2013) som lyfter fram en 
egenkonstruerad modell med upplevelse, tillfredsställelse, tillit, åtagande, lojalitet och 
intention att köpa i kombination med konsumentens upplevda risk. De menar likt Taylor att 
risk har en avgörande effekt i konsumentbeteende och resonerar samtidigt kring risk i 
relationsmarknadsföring. Författarna menar att aspekterna kring risk bidrar med stora insikter 
till relationsmarknadsföringen vilket vidgar användandet av Taylors modell. 
 
2.4 Studiens ramverk 
Utifrån teoriavsnittets tre modeller, som ursprungligen handlar om beslut att konsumera, har 
en ny modell konstruerats för att tillämpas på studien (figur 1.4). Från KMV-modellen, figur 
1.1, har delarna fördelar med relation, relation, benägenhet att lämna relation, kommunikation, 
tillit samt osäkerhet används. Därefter har modellen utvecklats genom att lägga till aspekter av 
tillit från modellen som nämns i figur 1.2, nämligen försäljare-, varumärke-, produkttillit. 
Vidare har två perspektiv på osäkerhet utformats enligt figur 1.3, gällande utfall och 
konsekvens. Den egenkonstruerade modellen lägger grunden till undersökningen och är till 
hjälp för att besvara syftet och frågeställningen.  
 
Fördelar med relation presenterar det värde konsumenten begär i utbyte mot personuppgift 
såsom rabatterbjudande och nyhetsutskick. När det kommer till relation studeras personlig 
information och personlig förmån. Benägenhet att lämna relation redogör benägenhet att 
avsluta aktuellt medlemskap, ange oriktiga eller radera personuppgifter i ett företags 
kundregister. Där studeras även medvetenhet hos konsumenter efter införandet av GDPR för 
att studera om respondenternas relationer till företag förändrats. Kommunikation lyfter fram 
företags metoder och företagets kontaktbarhet. Tillit startar med ett övergripande resonemang 
om rekommendationer från nära, recensionssida och kända profiler då det anses vara 
övergripande för de tre underkategorier som tillit sedan delas upp i, försäljartillit, 
varumärkestllit samt produkttilit. Under försäljartillit kommer hemsidans språk och ursprung 
att analyseras. Under varumärkestillit kommer varumärkets etablering att studeras. Under 
produkttilit studeras hemsidans uppbyggnad och design. Till sist studeras osäkerhet och 
respondenternas osäkerhet vid delgivning. Osäkerhet om utfall belyser vilka personuppgifter 
som företaget begär och osäkerhet om konsekvens handlar om tredjepartsförsäkring och 
certifikat.  
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Figur 1.4, Studiens modell Tillit vid delgivning av personuppgifter till e-handelsföretag.  

 
3. Metod  
Avsnittet presenterar arbetets strategi i form av en flermetodsforskning med både kvalitativa- 
och kvantitativa metodval. Det framgår även att data har samlats in via en komparativ 
forskningsdesign bestående av en enkätundersökning och två fokusgruppsintervjuer. I den 
första fokusgruppsintervjun diskuterades det utifrån enkätundersökningens resultat och i den 
senare fick respondenterna granska e-handelsföretag inom klädmodebranschen varpå 
intervjun utfördes. Under avsnittet motiveras studiens tillvägagångssätt och slutligen studiens 

urval samt metodkritik. 
 
3.1 Forskningsstrategi 
Den generella inriktningen på studien utgår från en flermetodsforskning där en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi tillämpats i insamling och analys av data (Bryman 
& Bell 2013). Primärdata är delvis insamlad ur ett bekvämlighetsurval, vilket kan ses som en 
effektiv och ekonomisk urvalsprocess (Denscombe 2018). Urvalet kan samtidigt ses explorativt 
då det kan bidra till upptäckt av nya insikter och information. Då datan har bearbetats och 
används för att kartlägga konsumenters benägenhet att delge sina personuppgifter. (Denscombe 
2018) 
 
3.2 Forskningsdesign 
För att svara på studiens syfte har data samlats in med hjälp av en komparativ forskningsdesign 
i form av en enkätundersökning och två fokusgruppsintervjuer. Enkätundersökningen 
utformades digitalt med programvaran Google formulär för ge försäkran om att den 
kvantitativa data som genererades skulle kunna exporteras och analyseras korrekt. (Blomkvist 
et al 2018) Via två kompletterande fokusgruppsintervjuer har även kvalitativ data samlats in 
från respondenter vid totalt två separata tidpunkter, med syfte att identifiera eventuella 
korrelationer eller skensamband i förhållande till studiens övriga delar (Bryman & Bell 2013).  
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3.3 Datainsamling  
Primärdata har delvis blivit insamlad genom en enkätundersökning via tjänsten Google 
formulär. Tillvägagångssättet valdes eftersom programmet underlättar bearbetning av data och 
minimerar risken för felhantering samt felinmatning då resultat automatiskt överförs till ett 
exceldokument. En länk till studiens digitala enkätundersökning publicerades sedan på 
nätverkstjänsten Facebook. Därmed frångicks ett potentiellt bortfall då respondenterna hade 
möjlighet att delta i studien vid valfri tid och plats. (Bryman & Bell 2013) Det har även samlats 
in primärdata via en semistrukturerad fokusgruppsintervju, med strävan att ge följsamhet 
gentemot respondenten och få möjlighet att ställa ytterligare frågor utöver intervjuschemat. 
(Blomkvist et al 2018).  
 
Därpå genomfördes ytterligare en fokusgrupp som då syftade till att samla in primärdata genom 
att granska e-handelsföretag inom klädmodebranchen. De företag som valdes ut till 
granskningen baserades på de minst respektive de mest nämnda företagen i 
enkätundersökningen. Fokusgruppsintervjun bidrog med kompletterande information som 
behövdes för att kunna utföra en mer djupgående analys där exempel från verkligheten 
studerades och försatte respondenterna i en verklig miljö. Att mäta ting i dess naturliga miljö 
ökar den ekologiska validiteten och förståelsen för hur fenomen fungerar i verkligheten 
(Bryman & Bell 2013) Granskningen utfördes åter via en semistrukturerad fokusgruppsintervju 
efter att samtliga respondenter individuellt besökt fyra olika klädbutikers hemsidor och därefter 
fyllt i ett utskrivet frågeformulär för diskussion i grupp, se bilaga 1. Metoden att låta 
respondenterna själva besvara frågor innan gruppintervjun används för att andra respondenter 
eller intervjuaren inte ska förvränga det faktiska svaret. Vilket kan hända om deltagarna föreslår 
eller antyder ett tänkbart svar åt varandra. Därför är det viktigt att alla respondenter får samma 
svarsalternativ presenterade för sig och möjlighet att själva svara på frågorna (Bryman & Bell 
2013). Studiens sekundärdata är insamlad från vetenskapliga artiklar. 
 
3.4 Operationalisering 
I det här avsnittet beskrivs övergången från studiens teorier till dess empiri utifrån två 
tabeller. Tabell 1 speglar dels enkätundersökningen och samtidigt fokusgruppsintervju 1, då 
undersökningarna bygger på samma frågor. Tabell 2 ger sedan en förklaring till frågorna som 
ställdes inför fokusgruppsintervju 2. Eftersom de begrepp som en studie ämnar att mäta ofta 
är komplexa krävs det att rätt frågor ställs i en intervju. Abstrakta begrepp behöver ofta desto 
fler frågor för att de ska mätas korrekt (Jacobsen, 2002). Samtidigt kan för många frågor leda 
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till svårigheter vid bearbetning av data, varpå frågorna i den här studien har begränsats 
(Bryman & Bell 2013). 
 
Tabell 1. Operationalisering av enkätundersökningen och fokusgruppsintervju 1. 

Fråga  Variabel som undersöks  Hämtad från  
Fråga 1  Bakgrundsinformation   - 
Fråga 2  Fördelar med relation  Morgan & Hunt  
Fråga 3  Kommunikation  Morgan & Hunt  
Fråga 4  Osäkerhet  Taylor  
Fråga 5   - - 
a) Personuppgift  Osäkerhet om utfall  Taylor  
b) Språk/ursprung  Försäljartillit  Becerra & Korgaonkar  
c) Uppbyggnad/färg  Produkttillit   Becerra & Korgaonkar  
d) Varumärkets etablering  Varumärkestillit  Becerra & Korgaonkar  
e) Preferenser från nära/bekanta  Tillit  Becerra & Korgaonkar  
f) Sekundärinformation  Tillit  Becerra & Korgaonkar  
g) Kontaktbarhet  Kommunikation  Morgan & Hunt  
h) Samarbetspartners  Osäkerhet om konsekvens  Taylor  
Fråga 6  Relation  Morgan & Hunt  
Fråga 7  Fördelar med relation  Morgan & Hunt  
Fråga 8  Bakgrundsinformation  Samtliga teorier 
Fråga 9  Bakgrundsinformation  Samtliga teorier 
Fråga 10  Bakgrundsinformation  Samtliga teorier 
Fråga 11  Fördelar med relation  Morgan & Hunt  
Fråga 12  Relation  Morgan & Hunt  
Fråga 13  Relation  Morgan & Hunt  
Fråga 14  Relation  Morgan & Hunt  
Fråga 15  Underlag för fokusgrupp 2   - 
Fråga 16  Benägenhet att lämna relation Morgan & Hunt  
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Tabell 2. Operationalisering av fokusgruppsintervju 2. 

Fråga Variabel som undersöks Hämtad från 
Fråga 1 Fördelar med relation Morgan & Hunt 
Fråga 2 Relation Morgan & Hunt 
Fråga 3 - - 
a) Personuppgift Osäkerhet om utfall Taylor 
b) Språk/ursprung Försäljartillit Becerra & Korgaonkar 
c) Uppbyggnad/färg Produkttillit Becerra & Korgaonkar 
d) Varumärkets etablering Varumärkestillit Becerra & Korgaonkar 
e) Preferenser från bekanta Tillit Becerra & Korgaonkar 
f) Sekundärinformation Tillit Becerra & Korgaonkar 
g) Kontaktbarhet Kommunikation Morgan & Hunt 
h) Samarbetspartners Osäkerhetom konsekvens Taylor 
Fråga 4 Bakgrundsinformation - 
Fråga 5 Tillit Becerra & Korgaonkar 
Fråga 6 Tillit Becerra & Korgaonkar 
Fråga 7 Relation Morgan & Hunt 
Fråga 8 Fördelar med relation Morgan & Hunt 
Fråga 9 Benägenhet att lämna relation Morgan & Hunt 
Fråga 10 Benägenhet att lämna relation Morgan & Hunt 

 
3.5 Population och urval av respondenter 
Undersökningens population är konsumenter för klädföretags hemsidor. Urvalsramen 
begränsar respondenternas ålder till att vara mellan 20 och 55 år. Undersökningen riktar sig till 
svensktalande då det är språket som undersökningen genomförs på. I enkätundersökningen 
görs ingen avgränsning av könsidentitet. Enkätundersökningens urval är ett så kallat 
bekvämlighetsurval, då den utgick från uppsatsskrivarnas kontakter på internetbaserade 
nätverkssidan Facebook. Urvalet var inte på slumpmässiga grunder då vissa personer från 
populationen hade större chans att komma med i urvalet än andra (Bryman & Bell 2013).  
 
Urvalet till den första fokusgruppsintervjun gjordes via ett bekvämlighetsurval där åtta stycken 
respondenter som uppgett att de svarat på enkätundersökningen i kommentarsfält på Facebook, 
där studien publicerades, tillfrågades att delta via telefonsamtal. Respondenterna vilka 
presenteras i tabell 3, valdes med jämn fördelning mellan kön och ålder. Vald urvalsmetod 
användes då den första fokusgruppsintervjun krävde att respondenterna hade deltagit i 
enkätundersökningen för att utifrån det resonera kring resultaten. Smith (1972) hävdade att för 
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att uppnå̊ ett opartiskt deltagande bör inte respondenter vara kända för varandra sedan tidigare, 
vilket kunde garanteras via metoden.  
 
Till den andra fokusgruppsintervjun som granskade företag genomfördes ett snöbollsurval där 
fyra personer, en från vardera åldersgrupper deltog, deltagarna visas i tabell 4. Urvalet 
genomfördes genom att en för studien känd person, som enligt tidigare uppgifter med säkerhet 
hade handlat kläder från e-handel, tillfrågades per telefon. Personen rekommenderade sedan 
ytterligare en person som även den hade köpt kläder via e-handeln. Den rekommenderade 
personen tillfrågades att delta via telefon och processen upprepades fram till att önskat antal 
respondenter uppnåddes.  
 
Tabell 3. Respondenter fokusgruppsintervju 1. 

Kön Ålder  Sysselsättning Köp per år  
Man 41 Arbetande 4 
Man 53 Arbetande 4 
Kvinna 32 Arbetande 8 
Man 37 Arbetande 12 
Man 21 Studerande 24 
Kvinna 45 Arbetande 24 
Kvinna 51 Arbetande 24 
Kvinna 23 Studerande 32 

 
 
Tabell 4. Respondenter fokusgruppsintervju 2. 
Kön Ålder  Sysselsättning Köp per år  
Man 53 Arbetande 8 
Man 36 Arbetande  12 
Kvinna 25 Studerande 24 
Kvinna 44 Arbetande 32 
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3.6 Studiens tillvägagångssätt 
3.6.1 Enkätundersökning  
Studiens enkätundersökning genomfördes genom en digital enkätundersökning som 
publicerades på den internetbaserade nätverkstjänsten Facebook. En pilotstudie genomfördes 
den 18 oktober 2018 på 20 stycken respondenter för att säkerställa att enkätundersökningen 
innehöll tydliga frågor och svarsalternativ. Deltagarna i pilotstudien besvarade och utvärderade 
enkätundersökning med några förbättringsförslag (Bryman & Bell 2013). Ett av förslagen var 
att förtydliga att samtliga frågor handlade om tillit till just delgivning av personuppgifter och 
inte till köp då det annars kunde vara svårt att urskilja. Ett annat förslag var att ta bort vilken 
typ av klädavdelning de inhandlar sina kläder från vilket togs bort då undersökningens 
avgränsning inte särskiljer könsidentitet. 
 
Enkätundersökningen publicerades på Facebook för att på så sätt få en hög svarsfrekvens under 
en kort tidsperiod. Enkätundersökningen publicerades den 13 november 2018 och avslutades 
den 17 november 2018. Det valda tidsspannet var förutbestämt med ett önskat resultat att hinna 
uppnå 110 respondenter. Totalt bestod undersökningen av 16 olika frågor med både öppna och 
slutna svarsalternativ där några kunde besvaras med ett flertal svarsalternativ men majoriteten 
kunde endast besvaras med ett svar, se bilaga 1. Fråga 3, 11 och 16 hade svarsalternativet “Vet 
ej”. Genom att ha med det svarsalternativet så säkerställdes det att datan var tillförlitlig då de 
som inte var säkra på frågan kunde vara ärliga om dess osäkerhet. Då det var slutna och 
svarskrävande frågor hade vi med vet ej. Frågorna handlade om huruvida de hade fått 
erbjudande, delgivit och om de hade blivit påverkade av GDPR.  
 
3.6.2 Fokusgruppsintervju 1 
Efter studiens enkätundersökning genomfördes en fokusgruppsintervju på åtta respondenter 
mellan 20 och 55 år för att diskutera djupare utifrån enkätundersökningen. 
Fokusgruppsintervjuer genomfördes den 17 oktober 2018 klockan 12.00 i en lägenhet i 
Vasastan, Stockholm. De flesta av respondenterna befann sig inte i Stockholm vilket gjorde att 
några av respondenterna var med på gruppsamtal på Facebook Messenger så samtliga kunde 
höra varandra och diskutera utifrån de olika frågorna. Intervjuaren kunde ställa frågorna till 
samtliga respondenter samtidigt och förtydliga om någonting var oklart. Respondenterna fick 
fritt diskutera utifrån några frågor som liknat enkätundersökningen, se bilaga 1, som samtliga 
deltagare tidigare deltagit i. Respondenternas frågor baserades på enkätundersökningen och 
respondenterna fick utifrån resultatet i enkätundersökningen analysera svaren och kommentera 
utifrån sina egna svar.  
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3.6.3 Fokusgruppsintervju 2 
För att få djupare kännedom kring de avgörande faktorerna för delgivning av personuppgifter 
till e-handelsbutiker samt faktorernas betydelse för tillit genomfördes en fokusgrupp. 
Fokusgruppens respondenter fick granska e-handelsbutiker. Valen av butiker baserades på en 
fråga i enkätundersökningen där respondenterna ombads redovisa tre butiker som de vanligtvis 
besökte. Utifrån resultatet av frågan konstaterades de populäraste och minst nämnda e-
handelsbutikerna. De tre populäraste klädbutikerna hos respondenterna var H&M och Nelly 
och de som endast hade en respondent som uppgav var Uniqlo och Outnorth. I undersökningen 
deltog fyra personer, en från varje åldersgrupp 20, 30, 40 och 50 år. Undersökningen 
genomfördes den 13 december 2018 klockan 17.00 i en lägenhet i Vasastan, Stockholm. För 
att få kännedom om vilka variabler som är avgörande för respondenterna i undersökningen av 
de fyra företagen fick respondenterna själva klicka runt på de fyra olika hemsidorna och utifrån 
det svara på ett frågeformulär, se bilaga 1, som respondenterna senare fick redovisa i grupp. 
Anledningen till att de själva fick anteckna och studera innan gruppdiskussionen är då resultatet 
inte skulle påverkas av andras åsikter och kännedom om företagen.  
 
3.6.4 Bearbetning av data 
Enkätundersökningen utfördes via Google formulär som är en tjänst av Google för att skapa en 
digital enkätundersökning som registrerar respondenternas svar. Vid avslutad insamling av data 
sammanställdes samtliga svar för att bearbetning. Därefter analyserades och jämfördes datan 
med varandra vilket ökade förutsättningarna för en utförlig analys. Efter det omformulerades 
svaren från antal till procentform för enklare tolkning. Därefter presenteras den insamlade 
datan via stapeldiagram och cirkeldiagram vilket gav en översikt över resultaten i både exakt 
antal och procentuellt utfall. Diagrammen sammansattes i Microsoft Excel dit datan från 
Google formulär enkelt kan exporteras. Fokusgruppsintervju 1 antecknades i Microsoft Word 
och spelades in via Apples applikation Röstmemo på en iPhone vid tillfället för att enkelt kunna 
lyssna om vid eventuell tvetydighet Resultatet från fokusgruppen presenteras i löpande text 
som antecknats under intervjun och bearbetades därefter för att vara tydlig och lättläsligt 
sammanställd med hjälp av inspelningen. Ljudupptagning är ett hjälpredskap för insamling av 
kvalitativ data, därför tillfrågades respondenterna om de godkände ljudupptagning under 
intervjuerna (Kullberg 2004). I fokusgruppsintervju 2 samlades data först in från 
respondenterna via ett utskrivet frågeformulär sedan antecknades det även under själva 
diskussionen. Utifrån formuläret och anteckningarna bearbetades en sammanställd och 
lättläslig text över resultatet.  
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3.7 Metodkritik 
För att validera de vetenskapliga artiklarnas trovärdighet har databaser som GoogleScholar, 
SöderScholar och Business Source Premier använts. Trovärdigheten har även säkrats genom 
att fastställa att artiklarna har blivit citerade av forskare. Det har även lagts stort fokus på att 
hitta grundkällor till den information som har använts i arbetet, något som är viktigt för att 
undvika tolkningsfel av andra författare. (Churchill 2001) Vidare är det även viktigt att de 
källor som används är aktuella idag, vilket försvåras när ursprungskällor som tenderar att vara 
flera decennier gamla hämtas (Saunders et al. 2012). Efter bedömning har informationen 
konstaterats relevant då forskare fortfarande citerar de äldre studierna.  
 
Gällande enkätundersökningen var svarsalternativen slutna med anledning att öka trovärdighet 
i mätprocessen och därigenom öka begreppsvaliditeten (Bryman & Bell 2013). 
Enkätundersökningens stabilitet kan inte mätas genom ett test-retest då ett bekvämlighetsurval 
med anonyma respondenter genomförts (Bryman & Bell 2013). Ett test-retest är dock något 
som kan genomföras på fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 där respondenterna inte är okända även 
om de hållits anonyma i arbetet. Smith (1972) hävdade att respondenter bör hållas anonyma, 
därför har samtliga respondenter i undersökningen hålls anonyma så alla fritt kan uttrycka sina 
åsikter. En av nackdelarna med att hålla fokusgruppsintervjuer är då högljudda respondenter 
kan ta över diskussionen och tystlåtna respondenter kan ha svårt att få sin röst hörd (Wibeck 
2010). 
 
4. Empiri 
I avsnittet presenteras den empiri som samlats in genom studiens enkätundersökning och två 
fokusgruppsintervjuer utifrån studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis presenteras resultatet 
från enkätundersökningen som utfördes för att få en inblick i konsumenternas ageranden vid 
erbjudanden från klädbutiker inom e-handeln. Därefter redovisas resultatet från den första 
fokusgruppen som syftade till att analysera resultatet från enkätundersökningen. Slutligen 

återges resultatet från den andra fokusgruppen med avsikt att reflektera över de erbjudanden 
som fanns på de mest besökta respektive de minst nämnda e-handelsbutikerna utifrån 
enkätundersökningen.  
 
4.1 Enkätundersökning  
4.1.1 Fördelar med relation 
110 respondenter medverkade i enkätundersökningen, av de svarade 64,5% att 
rabatterbjudanden är den främsta orsaken till att de delger sina personuppgifter. 11,8% svarade 
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Inga, lämnar ej ut personuppgifter 10,9% 
Rabatterbjudanden 64,5% 
Reklam-, inspiration- och nyhetsutskick 4,5% 
Kan lämna utan anledning 2,7% 
Tidigare positiv kundupplevelse 11,8% 
Tävlingar med vinster 5,5% 

att de delger vid tidigare positiv kundupplevelse. 10,9% uppger att de aldrig delger 
personuppgifter, 5,5% menade att tävlingar är främsta anledningen till varför de kan tänka sig 
lämna och medan 4,5% motiveras av nyhetsutskick, se figur 2.1. 56% av respondenterna 
svarade att de har fått ett erbjudande från en e-handelsbutik. 21,1% svarade att de inte fått ett 
erbjudande och 22,9% att de inte minns om de möts av något erbjudande.  
 

 
Figur 2.1, främsta orsaken till att delge sina personuppgifter till klädföretag inom e-handel. 
 
94,6% av respondenterna svarade att de handlar kläder på internet. De fick sedan besvara 
ytterligare några frågor kring sina internetvanor, varpå 91,8% uppgett att de delgett sina 
personuppgifter till klädföretag inom e-handeln. Samtidigt visade det sig att endast 1% av 
respondenterna inte hade lämnat ifrån sig några personuppgifter alls. Övriga respondenter inte 
kunde minnas om de hade gett ut någon personuppgift till e-handelsföretag. 
 
För att studera hur rabatterbjudanden för respondenterna, som såg rabatt som den främsta 
anledningen till att delge sina personuppgifter, skiljer sig från de som såg andra typer av 
erbjudanden som den största anledningen granskades variablerna i förhållande till varandra. 
Resultatet som framgick var att av de respondenter som fick procentuell rabatt var rabatten 7,8 
procentenheter högre för de respondenter som motiverades av den typen av erbjudanden. På 
samma vis framgick det att när det kommer till fast rabatt i en specifik valör var den rabatten i 
snitt 20,6 procentenheter högre för de respondenter som såg rabatt som den främsta 
anledningen att delge sina personuppgifter. 
 
4.1.2 Relation 
4.1.2.1 Personlig information 
Från enkätundersökningen framgick det att de flesta av respondenterna var beredda att lämna 
ifrån sig flera av sina personuppgifter, då hela 98% av respondenterna kunde lämna ifrån sig 
mer än en personuppgift. Mailadress var den personuppgift som flest personer kunde tänka sig 
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att delge, återigen 98%, samtidigt var det endast 92,7% kunde tänka sig göra det i kombination 
med sitt namn och 72,7% i kombination med sin ålder. När det kom till variabler som inkomst 
och fotografier på respondenterna blev utfallet lägre, enbart 5,5% svarade att de kunde tänka 
sig lämna ut ett fotografi på dem själva och så få som 4,5% att de skulle kunna delge sin inkomst 
till klädföretag inom e-handeln, se figur 2.2 nedan. 
 

Figur 2.2, visar hur stor andel av enkätundersökningens respondenter som var benägna att 
delge respektive personuppgift till klädmodeföretag inom e-handeln. Varje stapel 
representerar svar utifrån den totala populationen.  
 
För Av de 13 typer av personuppgifter som respondenterna kunde välja bland var det 56,4% 
av respondenterna som angav att de kunde delge över hälften av personuppgifterna till 
klädföretag inom e-handeln. Den vanligaste kombinationen av personuppgifter som 
respondenter kunde tänkas lämna visade sig vara mailadress, namn, adress, telefonnummer, 
ålder, kön, kläd- och skostorlek, vilket 7,3% av respondenterna svarade. Vidare var den näst 
vanligaste kombinationen mailadress, namn, personnummer, adress, telefonnummer, ålder, 
kön, kläd- och skostorlek, vilket 6,7% av respondenterna svarade. Sammanfattningsvis var det 
endast 10% av respondenterna som valde över tio personuppgifter. 
 
de respondenter som hade angivit att de var villiga att delge över sex typer av personuppgifter 
till e-handelsbutiker visade det sig att det framförallt är faktumet vilka personuppgifter som 
efterfrågas som avgör hur tryggt det känns att lämna ut dem. Däremot visade gruppen på att 
det är mindre betydande vilka certifikat och samarbetspartners som hemsidan har och hur nära 
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och bekantas åsikter lyder. När gruppen som angivit att de bara kan tänka sig delge upp till sex 
typer av personuppgifter granskades framgick det att de såg etablering av företagets varumärke 
som den viktigaste faktorn för att de ska känna sig trygga med att delge sina personuppgifter 
på internet. Den senare gruppen såg sedan hemsidans uppbyggnad och design som en mindre 
beroende faktor när det kommer till trygghet med att delge sina personuppgifter till klädföretag 
inom e-handeln. 
 
4.1.2.2 Personlig förmån 
Av den andel respondenter som meddelat att de någon gång hade delgett sina personuppgifter 
till klädföretag inom e-handeln var det 78,2% som fått ett erbjudande i samband med 
delgivandet. I majoriteten av fallen, 44,3%, handlade erbjudandet om procentuell rabatt på ett 
eventuellt köp. Erbjudanden i form av fast rabatt i bestämd valör, fri frakt och gåvor motsvarade 
tillsammans lägre än 5%. Från enkätundersökningen framgick det även att de flesta av 
respondenterna, 50,6%, totalt sett hade mottagit flera olika typer av erbjudanden medan 
resterande 49,4% endast fått en viss typ av erbjudande från e-handelsbutiker. 
 
4.1.3 Benägenhet att lämna relation 
4.1.3.1 Införandet av GDPR 
Hälften av respondenterna svarade “Ja, till viss del” på frågan om deras medvetenhet angående 
delgivning av personuppgifter ökat efter GDPR. 24% svarade “Ja, till stor del”, 21,2% svarade 
nej och resterande 4,8% vet ej. Enkätundersökningen visade även på att ju säkrare 
respondenterna känner sig med att lämna ut sina personuppgifter till klädföretag inom e-
handeln desto mindre hade deras medvetenheten sedan införandet av GDPR påverkats. 18,2% 
av de som svarat att de inte hade fått ökad kunskap angav att de kände sig mycket säkra med 
att lämna ut sina personuppgifter till klädföretag inom e-handeln medan 0% gjorde det för den 
grupp som svarat att GDPR till stor del hade påverkat deras medvetenhet. De respondenter som 
svarade att dem i och med införandet av GDPR fick ökad kunskap angående delgivning av 
personuppgifter svarade i störst utsträckning, 52%, att de varken känner sig mer eller mindre 
säkra när det kommer till att delge sina personuppgifter till e-handelsbutiker. 
 
4.1.4 Kommunikation 
4.1.4.1 Företags metoder  
Då fokuset i enkätundersökningen riktades mot konsumenter, beslutades det att företagens 
metoder skulle granskas i en separat fokusgruppsintervju. För att få fram vilka företag som 
skulle granskas ställdes respondenterna i enkätundersökningen en fråga kring vilka klädföretag 



 
 

23 

inom e-handeln de oftast vände sig till. De två populäraste klädföretagen hos respondenterna 
var H&M, vilket 36,4% av respondenterna uppgav, och Nelly som 32,7% av respondenterna 
svarade. Uniqlo och Outnorth var av de nämnda företagen det företag med lägst svarsfrekvens. 
 
4.1.4.2 Företagets kontaktbarhet 
Fortsättningsvis handlade det om företagets kontaktbarhet. 44,5% av respondenterna angav att 
det var en mycket viktig faktor för dem och 23,6% svarade att företagets kontaktbarhet till viss 
del hade en inverkan på trygghet. 18,2% ställde sig i mitten av skalan inte alls viktig till mycket 
viktig. 10,9% svarade att den till störst del inte hade någon inverkan och endast 2,7% uppgav 
att det inte alls var en viktig faktor gällande deras känsla av trygghet.  
 
4.1.5 Tillit 
En faktor som undersöktes i enkätundersökningen var preferenser från nära och bekanta. Störst 
andel av respondenterna, 29,1%, svarade att att preferenser från nära och bekanta var en mycket 
viktig faktor, 20,9% uppgav att det var en viktig faktor medan 22,7% ställde sig neutrala i 
frågan. 20% av respondenterna menade att preferenser från nära och bekanta oftast inte var så 
viktigt och 7,3% att faktorn inte alls hade någon betydelse. 
 
Vidare undersöktes även påverkan från sekundärinformation t.ex. rykte inom media. 21,8% av 
respondenterna såg det som en mycket viktig faktor och 38,2% menade att 
sekundärinformation hade viss betydelse över hur trygga de kände sig. 22,7% ställde sig 
oberoende i frågan samtidigt som 11,8% svarade att faktorn till största del inte hade någon 
inverkan. Enbart 5,5% av respondenterna svarade att det inte alls hade någon inverkan på deras 
upplevelse av trygghet när det kommer till att delge sina personuppgifter till e-handelsbutiker.  
 
4.1.5.1 Försäljartillit 
Vidare undersöktes även hur stor inverkan olika faktorer hade på respondenternas uppfattning 
av tillit när det kommer till att delge personuppgifter till e-handelsbutiker. En faktor som 
undersöktes var hemsidans språk och ursprung, varav 50,9% av respondenterna menade var en 
mycket avgörande faktor för trygghet. Vidare svarade 24,5% av respondenterna att det var en 
viktig faktor, 9,1% av respondenterna ställde sig neutrala i frågan och 9,1% menade att det var 
en mindre avgörande aspekt. Slutligen var det endast 6,4% av respondenterna som inte alls såg 
hemsidans språk och ursprung som en avgörande faktor. 
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4.1.5.2 Varumärkestillit 
Under varumärkestillit studerades det hur etablerat företagets varumärke är, vilket hela 59,1% 
menade var mycket avgörande. 26,4% menade att det var viktigt hur etablerat varumärket är 
till skillnad från de 6,4% av respondenterna som ställde sig oberoende, precis som 6,4% 
svarade att det har mindre betydelse. Avslutningsvis var det 1,8% som menade att det inte alls 
var en avgörande faktor hur etablerat företagets varumärke uppfattas. 
 
4.1.5.3 Produkttillit  
Därefter undersöktes hemsidans uppbyggnad och design. Här blev utfallet på antal 
respondenter som såg faktorn som en mycket viktig aspekt betydligt lägre, endast 17,3%. Antal 
respondenter som såg hemsidans uppbyggnad och design som en viktig faktor höll sig på 24,5% 
medan 31,8% ställde sig neutrala. 17,2% antydde att det var en mindre avgörande parameter 
samtidigt som 9,1% svarade att det inte alls brydde sig om hemsidans uppbyggnad och design. 
 
4.1.6 Osäkerhet 
På en skala från ett till fem uppgav endast 6,4% av respondenterna att de känner sig mycket 
säkra med att lämna ut sina personuppgifter till e-handelsbutiker. Majoriteten, 36,4% av 
respondenterna svarade att de var säkra medan 34% ställde sig neutrala i frågan. 14,5% av 
respondenterna svarade att de inte känner sig säkra och 8,2% att de inte alls känner sig säkra 
med att delge sina personuppgifter till e-handelsföretag inom klädmodebranschen. 
 
Respondenterna delades in i fyra grupper utifrån hur många köp de genomförde per månad; 
Noll, över noll till två, över två till fyra och över fyra köp. Ur grupperna gick det att urskilja att 
ju fler köp som respondenterna gjorde per månad desto säkrare blev de med att lämna ut sina 
personuppgifter till e-handelsbutiker. Gruppen som gjorde noll köp per månad var 50% säkra, 
gruppen som genomförde över noll upp till två köp i månaden 63,9% säkra, gruppen som 
utförde över två upp till fyra köp i månaden 67,1% säkra och de respondenter som utförde över 
fyra köp i månaden 70% säkra.  
 
4.1.6.1 Osäkerhet om utfall 
I enkätundersökningen svarade 62,7% att faktumet kring vilka personuppgifter som efterfrågas 
har mycket stor betydelse i övervägandet huruvida de kan tänka sig lämna delge sina 
personuppgifter och 19,1% svarade att det var relativt avgörande. Endast 10% menade att 
vilken typ av personuppgifter som efterfrågas inte har någon större betydelse, varav 3,6% inte 
alls tyckte det och 8,2% ställde sig helt likgiltiga i frågan.  
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4.1.6.2 Osäkerhet om konsekvens 
Slutligen undersöktes det vilken inverkan hemsidans samarbetspartners och certifikat hade. Det 
framgick att 27,3% av respondenterna såg tredjehandsparter av den här typen som en mycket 
viktig faktor. 26,4% såg samarbetspartners och certifikat som viktiga faktorer och 19,1% 
ställde sig likgiltiga. 19,1% menade även att de det till störst del inte hade någon betydelse 
varpå 8,2% inte alls såg något samband. 
 
4.2 Fokusgruppsintervju 1 
4.2.1 Fördelar med relation 

 
”Du tror att rabattkoden är “gratis” men glömmer att du betalar med dina personuppgifter.” 

- Man 37 år. 
 

Den första frågan handlade om vilken som var den främsta anledningen till att respondenterna 
kan tänka sig delge sina personuppgifter till en e-handelsbutik. Hälften av respondenterna 
menade att det var rabatterbjudande, tre andra besvarade att de försöker vara restriktiva och 
inte delge uppgifter men att de kan tänka sig göra det vid speciella rabatterbjudande och den 
sista respondenten berättade att hon alltid delger vid tidigare positiv kundupplevelse. En av 
respondenterna som försöker vara restriktiv med att delge personuppgifter hävdade att han bara 
lämnar om det är ett rabatterbjudande han väldigt gärna vill ha och att han aldrig lämnar för 
reklamutskick. Han berättade även att han kan förvränga sina delgivna personuppgifter 
beroende på företagets tillförlitlighet och vilka uppgifter de efterfrågar. 
 
Respondenterna fick även en fråga om de har delgett sina personuppgifter till en eller flera e-
handelsbutiker. Samtliga respondenterna hade delgivit och hävdade att de gjort det för att få 
rabatterbjudande. Kvinna 45 sa att hon ett flertal gånger delgivit och att hon alltid brukar delge 
sin mailadress då hon gillar att motta många rabatterbjudanden. Hon tycker att det är värt 
besväret att få en överfylld mailkorg för att spara lite pengar.  
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4.2.2 Relation 
4.2.2.1 Personlig information 
Respondenterna fick en fråga där de fick besvara vilken typ av personuppgift de kan tänka sig 
delge. Samtliga respondenter kunde delge mailadress. Namn kunde alla förutom den yngste 
mannen delge då han har ett speciellt namn och vill därmed endast delge antingen för eller 
efternamn så ingen kan spåra honom. De andra sju respondenterna hävdade att de kan delge 
namn och adress då uppgifterna kan återfinnas på internet. Telefonnummer kunde man 37, man 
53 och kvinna 45 samtliga delge även där med motiveringen att det kunde återfinnas på internet. 
Respondenterna diskuterar huruvida de kunde delge kläd- och skostorlek, ålder, kön, 
“oberoende variabler” och var där oense med varandra. Kvinna 32 hävdade att hon inte vill 
bidra till klädföretagens kartläggning av konsumenter på det sättet och hyser obehag till att de 
ska ta del av de uppgifterna. Medan man 21 talade om att de oberoende variablerna inte drabbar 
honom och kan därför möjligtvis påverka honom positivt i företagens utveckling och därmed 
även honom. 
 
4.2.2.2 Personlig förmån 

“Är det inte märkligt att jag bakom en datorskärm kan delge allt om mig själv för en 
rabattkod men när det kommer till pengar blir jag snål.” - Kvinna 45. 

 
Respondenterna konverserade om på hur stort rabatterbjudande de vill ha för att de ska delge 
personuppgifter. Kvinna 32, som ogillade att delge personuppgifter, sa att om de erbjuder 25% 
rabatt delger hon endast mailadress för att sedan gå in i hennes mailbox och avregistrera sig. 
Man 21 delger endast om han får tillräckligt bra rabatt vilket han definierade som 15–25% och 
sa att 10% endast accepteras i fall där företag säljer dyra produkter. Det instämde man 37 med 
och sa att 25% rabatt kan få honom delge men att 10% inte är en betydande summa för företaget 
och därmed inte för honom.  
 
4.2.3 Benägenhet att lämna relation 
Det fanns tendenser hos respondenterna att delge sin mailadress enbart för erbjudandet och inte 
för att ingå i en relation. En av respondenterna sa att hon kan delge sin mailadress för att får 
rabatterbjudande för att sedan avregistrera sig från mailutskick. Medan en annan sa att han kan 
uppge felaktiga uppgifter på sådant som han anser att företaget har behov av och som inte 
påverkar chansen till rabatterbjudande.  
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4.2.3.1 Införandet av GDPR 
Därefter hölls diskussioner kring respondenternas medvetenhet efter GDPR och ifall den 
förändrats. Man 41 svarade att den till viss del förändrats men att det beror på vilket sätt han 
ser det. Han anser att den gjort det i avseendet att han känner sig säkrare i kontakt med företag 
att de kan straffas om de inte agerar korrekt. Samtidigt som han tycker det är oroväckande hur 
många bedrägerier som fortfarande tycks utföras. Man 37 hävdade att hans beteende och 
medvetenheten inte har förändrats, även om han nu har fått förståelse för vad den nya lagen 
innebär. Tre av respondenterna hävdade att de inte alls blivit påverkade och inte märkt någon 
skillnad. Kvinna 51 har till viss del blivit påverkad och två respondenter har till stor del blivit 
påverkade. En av de som till stor del blivit påverkade hävdade sig nu vara avregistrerad från 
samtliga medlemssidor.  
 
4.2.4 Kommunikation 
4.2.4.1 Företags metoder 
Samtliga respondenter hade fått erbjudande från klädföretag inom e-handeln. Respondenterna 
sa att företag mer än någonsin tycker om att få personuppgifter. Man 37 sa att han var 
tveksammare och mer aktsam idag jämfört med tidigare då han hört om en marknad där företag 
skapar lönsamhet genom att sälja personuppgifter. Han hade en känsla om att företag mer än 
någonsin vill åt hans uppgifter, något som de andra respondenterna också upplevt. Kvinna 32 
sa att hon tidigare reflekterade mindre över personuppgifter hon delgav till företag. Hon är idag 
mycket mer aktsam med att delge då hon känner sig bombarderad med direktreklam så fort hon 
delgett. Kvinna 23 uttryckte även hon att hon tröttnat på alla mail som kommer, något hon i 
enighet med de andra respondenterna upplevt har ökat. I diskussioner kring vad ökningen kan 
bero på hävdade respondenterna att den ökade e-handeln och att samhället gått från det 
traditionella då konsumenterna passerade butiker och uppmärksammade de medfört att de blivit 
allt desperatare att behålla konsumenternas kontaktuppgifter för att kunna påminna dem om 
företagets existens, produkter och behov för konsumenten. 
 
4.2.4.2 Företagets kontaktbarhet 
Respondenterna fick även besvara ifall företagets kontaktbarhet spelade roll för tillit. Hälften 
av fokusgruppen svarade att de aldrig kollar på kontaktuppgifter och att det inte är viktigt. Man 
41 sa att han inte tänker på det då det gått bra varje gång han delgett personuppgifter och har 
inte haft behov av kontaktuppgifter. Man 37 sa att det påverkar negativt om han inte hittar 
någon adress eller om det är dåliga kontaktuppgifter. Kvinna 52 instämde och sa att det är 
viktigt att se att de har telefonuppgifter ifall hon vill att de ska radera henne från deras register. 
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4.2.5 Tillit 
Respondenterna fick besvara några tillitsfaktorer, faktorer som ingiver tillit till att delge 
personuppgifter till e-handelsbutiker. Till att börja med diskuterades huruvida 
sekundärinformation och vänner/bekanta, kända personer samt recensionssidor påverkar tillit 
och benägenhet att delge personuppgifter. Samtliga respondenter svarade att vänner och 
bekanta kunde öka benägenhet att delge personuppgifter. När det gäller kända personer 
besvarade tre ja, två nej och resterande tre hävdade att det beror på. En av de kvinnliga 
respondenterna som hävdade att det påverkade sa att hon “sorgligt nog” går på kända profilers 
rekommendationer även om hon vet att de tjänar pengar på henne. Medan en annan kvinna 
hävdade att det beror på eftersom hon tyckte att det kändes som att kända profiler har mycket 
att förlora om de går i god för ett dåligt företag. När det gäller recensionssidor besvarade tre 
personer nej, fem personer svarade ja och en sa att det beror på vilket sätt det är skrivet och att 
han inte tror på det som känns överdrivet. En av respondenterna som sa att recensionssidor inte 
ingiver tillit hävdade att hon vet att det kan vara företaget som skrivit samtliga recensioner. En 
respondent som svarade att recensionssidor var tillförlitliga instämde med hennes ord om att 
företag skriver goda recensioner för egen vinning men bemötte det med att poängtera hur 
recensioner blir tillförlitligare om många recenserat och sa att han endast ser demokratiska 
rekommendationer, alltså att det inte bara är en som talar. 
 
4.2.5.1 Försäljartillit 
Utifrån försäljartillit undersöktes betydelsen av hemsidans språk och ursprung. Två 
respondenter hävdade att de endast kunde delge till hemsidor med svenskt språk eller ursprung. 
Fem respondenter kunde enbart delge personuppgifter till svenska eller engelska hemsidor och 
en respondent kunde tänka sig delge till svenska, engelska eller franska hemsidor. En av 
respondenterna som kunde tänka sig delge till svenska eller engelska hemsidor menar att han 
endast kan de två språken och vill inte bli lurad. En annan respondent som kunde delge till 
svenska eller engelska hemsidor hävdade att det var viktigt att både han hemsidans skapare 
kunde språket. Tre respondenter uttryckte att de ogillade direktöversatta hemsidor. En 
respondent förklarade det med att en sådan översättning tydde på att de inte har ett klokt 
samband med landet vars språk det var skrivet på. En annan respondent hävdade att han absolut 
inte gillade översatta sidor till svenska men att det är okej om det finns en hemsida på korrekt 
engelska. När det gäller ursprunget av företaget hävdade respondenten att han endast kunde 
tänka sig delge till väletablerade varumärken såsom Aliexpress och Amazon. En 
respondenterna uttryckte sin oro till att inte få rätt mot företag juridiskt om hon vill att de 
raderar hennes uppgifter och inte får kontakt med dem. Likt det motiverade respondenten som 
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endast lämnar till svenska hemsidor med att säga att det känns som att hennes personuppgifter 
lämnar landet och att regelverket inte skulle täcka henne. Respondenten som kunde delge till 
tre språk kunde tänka sig delge uppgifter till utländska företag. Han sa att han en gång delgett 
till ett kinesiskt företag då de hade en omtalad hemsida som fått många rekommendationer.  
 
4.2.5.2 Varumärkestillit 
När de diskuterade varumärke etablering och dess betydelse för tillit hävdade samtliga 
respondenter att väletablerade varumärken alltid ger legitimitet. Enligt kvinna 32 beror det på 
att hon då vet vad hon kan förvänta sig av varumärket, hur de presterat tidigare och hur de 
kunde tänkas behandla hennes personuppgifter. Man 41 hävdade att han kan bortse från 
varumärkets etablering om han fått rekommendationer från andra håll. Man 37 påstår att han 
kan köpa från oetablerade varumärken om de säljer unika produkter men att det då måste finnas 
recensioner. En respondent sa att oetablerat varumärke måste ha tredjepartsförsäkring eller 
certifikat som ingiver tillit. 
 
4.2.5.3 Produkttillit  

“Har företaget inte råd med en fin hemsida behöver de nog tjäna lite pengar på mina 
personuppgifter.” -Kvinna 23 år. 

 
Samtliga respondenter hävdade att uppbyggnaden av och designen på hemsidan spelar stor roll. 
Man 41 hävdade att det spelade stor roll att hemsidan inte ser billig ut för då får han känsla att 
de vill lura en, man 37 sa att han delvis kan se om de vill hacka en beroende på hemsidan, 
kvinna 51 sa att om den ser inte ser professionell ut känns det inte okej så då delger hon inte 
hur bra erbjudande de än har. Man 21 sa att det spelar stor roll och att sidan ska vara bra annars 
får ser den oseriös ut. Han tog upp företaget Webhallen som exempel på företag som hade ful 
sida men som nyligen uppdaterats. Han sa att de fick ett stort minus i design men att den 
variabeln inte påverkade vid delgivning av personuppgifter då han av tidigare erfarenhet har 
mycket god kännedom om företaget. Kvinna 23 sa att om företaget inte har råd till en fin 
hemsida ska de inte få hennes uppgifter för då kanske de behöver pengar för utveckla den. 
 
4.2.6 Osäkerhet 
Respondenterna fick en fråga om hur säkra de känner sig med att lämna iväg sina 
personuppgifter till e-handelsbutiker och tillbeds att ranka det på en skala mellan ett och fem 
där ett är inte alls och fem är mycket säker. Man 41 svarade att han är mycket säker med en 
femma, tre av de kvinnliga respondenterna svarade att de är likgiltiga med en trea och de fyra 
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resterande respondenterna besvarade med en tvåa. En av respondenterna som besvarade med 
en tvåa sa att det beror på vad för uppgift som efterfrågas och till vilken sidan. En av 
respondenterna som besvarade med en trea sa att varje gång hon delar sina personuppgifter är 
hon medveten om att det kan komma förfrågan från ett annat företag. Därav vill hon inte delge 
personnummer utan i så fall endast mailadress som enkelt kan bytas ut. Hon känner sig rätt så 
säker på att de delger hennes personuppgifter till annat företag i vinstsyfte vilket de andra 
respondenterna också har en känsla av. Man 37 hävdade att det beror på vilket företag det 
handlar om. Han sa att det finns oro att de säljer hans uppgifter, använder dem till reklam samt 
att de kartlägger honom för företagets egna utveckling. Han nämner även att han tidigare var 
okej med att Facebook hade hans uppgifter och livnärde sig på det men att han idag ser 
annorlunda på det och vill inte att någon ska dra nytta av hans personuppgifter.  
 
4.2.6.1 Osäkerhet om utfall  

“Vill de ha mycket info (mer än e-mail, nummer eller adress) blir jag orolig för det vill jag 
jag inte delge.” - Kvinna 51 år. 

 
Då osäkerhet över hur utfallet av att delge personuppgifter ibland uppstår berättade en 
respondent i fokusgrupp 1 att han förvränger sina uppgifter beroende på vad företaget önskar 
för personuppgifter och hur trovärdigt företaget är. Vilken typ av personuppgift som efterfrågas 
kan samtidigt påverka graden av osäkerhet kring utfall uppgav en annan respondent. Då 
företaget vill ha mycket information, det vill säga mer en e-mail, nummer eller adress, är det 
stor risk att respondenten inte delger någon information alls. På samma vis menade en 
respondent att om personnummer efterfrågades blev han misstänksam och undvek all typ av 
delgivning. 
 
4.2.6.2 Osäkerhet om konsekvens 
Respondenterna fick dessutom besvara en fråga om tredjepartsförsäkring. Samtliga 
respondenter hävdade att tredjepartsförsäkring gav legitimitet om än man 41 hävdade att 
rekommendationer kunde göra så det inte var nödvändigt. Kvinna 51 talade om att ifall 
exempelvis Klarna ingått avtal med företaget och går i god för dem så känns företaget 
trovärdigare. Klarna vill ha en bra profil och inte ha saker att göra med företag med dåligt rykte. 
Kvinna 23 nämnde liknande det att om ett företag samarbetar med dem som kan få ekonomisk 
förlust på grund av dem ser hon det som trovärdigt. Man 21 resonerade kring vilken typ av 
tredjepartsförsäkring det var och hävdade att Paypal i hans ögon väger mycket tyngre än Klarna 
då han ansåg att Paypal oftare är på konsumentens sida. Man 37 skulle aldrig delge 
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personuppgifter till nyetablerade varumärken om tredje part inte fanns vilket de andra 
respondenterna höll med om, även om just tredje parten inte var det enda nödvändiga faktorn 
för förtroendeingivande. En annan fråga handlade om tillit till företag med certifikat. Alla 
förutom en respondent, man 53, hävdade att de inte bryr sig om det. Man 53 tycker att det är 
förtroendeingivande och gillar de företag som har det. Man 41 sa att rekommendationer väger 
tyngre än certifikat. Kvinna 51 sa att den faktorn är betydligt viktigare för henne när det gäller 
köp men inte delgivning av personuppgifter. 
 
4.3 Undersökning företag  
De två populäraste klädföretagen enligt enkätundersökningens respondenter var H&M, Nelly. 
De minst var nämnda Uniqlo och Outnorth. Respondenterna fick en fråga om de hört talats om 
något av företagen sedan tidigare. Samtliga respondenter hade hört talats om H&M och Nelly 
tidigare men de andra två företagen hade ingen av dem kännedom om förutom en av 
respondenterna kvinna 25 som sa att Uniqlo hade en butik i Stockholm som hon gått förbi men 
aldrig hört någonting om.  
 
4.3.1 Fördelar med relation 
De två kvinnorna var båda medlemmar sedan tidigare både på H&M och Nelly. De båda sa att 
anledningen till deras medlemskap var från H&M att de hade bra tidigare kundupplevelse med 
företaget sedan tidigare och såg förmåner med att vara medlem och Nelly hade erbjudit 10% 
rabatt som de båda nappat på. De två männen var inte sedan tidigare medlemmar men hade 
hört talats om företagen och kunde tänka sig delge om de verkligen ville ha ett rabatterbjudande 
men annars inte. Uniqlo och Outnorth som båda var okända för respondenterna kände samtliga 
sig tveksamma med att delge till då de inte hade tillräcklig kännedom om företagen. 
Respondent kvinna 44 sa att hon kunde tänkas göra det om hon skulle få för sig att handla där 
men att hon då ville ha rabatterbjudande innan första köpet. 
 
4.3.2 Relation 
4.3.2.1 Personlig information 
När det gäller delgivning av personuppgifter till företagen ansåg respondenterna att 
mailadressen borde räcka nog för dem att delge till samtliga företag men de hävdade att de 
kunde uppge mer om det var så att de faktiskt litade på företaget. De ansåg att desto mer 
personuppgifter de frågar om desto större är sannolikheten att de inte delger.  Respondenterna 
hävdade att det var mer troligt att de delgav namn, adress, telefonnummer och födelsedatum 
till H&M och Nelly men att de förmodligen inte alls skulle gjort det till Uniqlo och Outnorth.  
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4.3.2.2 Personlig förmån 
Respondenterna fick hypotetiskt några rabatterbjudanden för att se vad som motiverade dem 
att delge personuppgifter. Resultatet visade att 10% eller fri frakt och för kvinna 25 till och 
med 5% var bra nog för att få rabatterbjudande hos H&M och Nelly medan det krävdes minst 
25% för att motivera respondenterna att delge till Uniqlo och Outnorth. Man 36 hävdade att 
om någon av företagen skulle sälja något han verkligen ville ha så skulle han tänka sig lägre 
rabatterbjudande. 
 
4.3.3 Benägenhet att lämna relation 
I diskussioner kring benägenhet att lämna relation hävdade kvinna 44 att hon aldrig 
avregistrerat sig från något företags nyhetsutskick eller kundklubb. Det instämde man 36 och 
man 53 att de inte heller hade gjort, de två respondenterna hade dock inte registrerat sig till så 
många kundklubbar. Kvinna 25 hade däremot avregistrerat sig från några företag som hon 
egentligen enbart blivit medlem hos för att motta rabatterbjudande.  
 
4.3.3.1 Införandet av GDPR 
Enligt samtliga respondenter har medvetenhet kring delgivning av personuppgifter ökat efter 
införandet av GDPR. Respondenterna menade att eftersom de har varit tvungna att lära sig mer 
om förordningen GDPR, för att tillämpa lagstiftningen, så har medvetenheten om 
personuppgifter i stort samtidigt ökat. De hävdade att de inte har agerat annorlunda efter 
införandet men att de blivit säkrare vid delgivning. En av respondenterna trodde att delgivning 
av personuppgifter nu skulle öka då konsumenterna fick en ny förordning som kunde försäkra 
dem om dess rättigheter till sina personuppgifter. Några andra hävdade att medvetenheten 
skulle minska delgivningen av personuppgifter då även mindre fördelaktiga konsekvenser och 
fördelar uppmärksammas.  
 
4.3.4 Kommunikation 
4.3.4.1 Företags metoder 
I granskningen som genomfördes av e-handelsföretag så framgick det via företagens hemsidor 
att samtliga företag hade erbjudande om rabatt i utbyte mot registrering av medlemskap eller 
nyhetsbrev. Hos hälften av företagen angavs erbjudandet i procentuell rabatt som varierade 
från 10% till 15% rabatt på det första köpet från hemsidan. För resterande företag bestod 
erbjudandet av ett fast belopp från 10 Euro till 200 kronor. Outnorth ville ha namn, efternamn, 
e-post och kön för att ge 200 kronor i rabatt, se bild 4 i bilaga 2. H&M krävde namn, efternamn, 
kön, födelsedatum, postnummer samt telefonnummer i utbyten mot 10% rabatt, se bild 1 i 
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bilaga 2. Nelly och Uniqlo krävde endast mailadress och erbjöd 15% respektive 10 Euro i 
rabatt, se bild 2 och 3 i bilaga 2. 
 
4.3.4.1 Företagets kontaktbarhet 
Samtliga respondenter svarade att kontaktbarheten inte alls hade påverkan på deras benägenhet 
att delge och att tredjepartsaktörer med försäkring och certifikat endast skulle ha det om de 
skulle utföra ett köp.  
 
4.3.5 Tillit 
Respondenterna hade samtliga hört om H&M och Nelly från nära och bekanta men ingenting 
om Uniqlo och Outnorth. Kvinna 44 sa att H&M och Nelly var sådana företag som hon hade 
mycket god kännedom om och hade svårt att säga om rekommendationer från nära och bekanta 
påverkade hennes val att delge personuppgifter. Hon sa att deras fysiska butik förmodligen 
hade stor inverkan på tillit. Kvinna 25 sa att en känd bloggerska en jul varit modell för Nelly 
men att det inte påverkade henne då hon redan tidigare hade god kännedom om företaget och 
de andra respondenterna instämde med att säga att kända profiler dock kan ha betydande faktor 
när det gäller delgivning av personuppgifter. Respondenterna hävdade att Uniqlo och Outnorth 
förmodligen hade haft deras kännedom om nära och bekanta talat om dem. Recensionssidor 
kan enligt fokusgrupp 2 ha inverkan om de stöter på ett okänt företag de är intresserade att 
delge personuppgifter till men inte har tillräckligt med tillit till det på andra sätt. Däremot 
poängterade man 53 att det kunde vara svårt att mäta tillförlitligheten i recensionerna. 
 
4.3.5.1 Försäljartillit 
Tre av hemsidorna var på svenska och med SEK medan Uniqlo språk var engelska och valuta 
Euro på hemsidan, något som man 53 hade svårt att känna tillit till.  
 
4.3.5.2 Varumärkestillit 
När det gäller tillit är det tydligt på respondenterna att varumärkets etablering har en stor 
påverkan på tillit och att den i kombination med rekommendationer från nära och bekanta 
inbringar störst tillit då etableringen inte ensamt kan utgöra det. Kvinna 44 sa att så länge 
kännedom om företaget på något sätt finns så ökar benägenhet att delge då den största känslan 
av ångest vid delgivning av personuppgifter är att de ska hamna i fel händer vilket hon ville tro 
att det inte gör om hon känner till varumärket.  
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4.3.5.2 Produkttillit  
Uppbyggnaden och designen påstod ingen av respondenterna hade påverkat dem. Kvinna 25 
sa att samtliga granskade hemsidor var fint uppbyggda och att hemsidan inte hade betydelse 
vid delgivning av personuppgifter. 
 
4.3.6 Osäkerhet 
Samtliga respondenter sa att de skulle vara säkra med att delge till H&M och Nelly då de alla 
kände till företagen. Däremot skulle de känna mer osäkerhet att delge till Uniqlo och Outnorth. 
Speciellt Uniqlo sa man 53 då han hade svårt att känna tillit till dem då hemsidan var på 
engelska och han inte kände sig så säker på språket.  
 
4.3.6.1 Osäkerhet om utfall 
“Kontexten spelar stor roll över hur säker jag känner mig. Jag påverkas av mitt humör, vilket 

nätverk jag använder och de åsikter personer runt omkring mig har.” - Kvinna 44. 
 
Respondenterna diskuterade vilka personuppgifter som efterfrågas av ett klädföretag inom e-
handeln. Samtliga respondenter hävdade sig känna oro beroende på vad företaget efterfrågar 
för personuppgifter. Desto fler personuppgifter som efterfrågas desto större är dessutom 
sannolikheten att de inte delger någon information alls. En av respondenterna hävdade senare 
att han var orolig för att personuppgifterna skulle hamna i fel händer och försätta honom i 
ekonomisk förlust.  
 
Samtidigt talade respondenterna för att de kunde agera på olika sätt beroende på hur de kände 
sig för stunden. Vid dåligt humör menade de att det var troligare att de kommer agera 
destruktivt och bortse från eventuella konsekvenser i framtiden. Det vill säga att de anger 
uppgifter som de inte skulle lämna ifrån sig annars. Dagar då de kände sig mer psykiskt stabila 
agerade de oftast mer rationell och tog hänsyn till eventuella risker som kan leda till ångest i 
framtiden. På samma vis nämnde respondenterna att omgivningen spelar en stor roll över hur 
säkra de kände sig. I vissa fall kunde omgivningen få respondenterna att känna sig mer säkra, 
som när vänner som använder samma tjänst, och i andra fall gjorde omgivningen 
respondenterna mer försiktiga, exempelvis deras arbetsplatser. 
 
4.3.6.2 Osäkerhet om konsekvens 
Till sist diskuterade respondenterna certifikat och tredjepartsförsäkring påverkan. 
Respondenterna hävdade att det inte ingav så mycket tillit när det gäller delgivning av 
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personuppgifter utan snarare när ett köp skulle genomföras. En av respondenterna sa att det 
kunde försäkra en om att ett företag var säkert men att det fanns andra faktorer som lämpade 
sig bättre för det. Något som resterande respondenter höll med om. En annan respondent 
uttryckte sin oro kring att delgivning av personuppgifter inte har någon som kan försäkra att 
hennes personuppgifter hamnar i rätt händer som Klarna och liknande företag kan göra när det 
gäller köp. Respondenten önskade att det fanns någon som kunde försäkra henne om att 
delgivningen inte kan leda till någon form av förlust.  
 
5. Analys 
Utifrån den modell som tagits fram för studien analyseras i kommande avsnitt studiens resultat. 
Empiri från enkätundersökningen, fokusgruppsintervju 1 och fokusgruppsintervju 2 tolkas i 
förhållande till varandra samt till tidigare forskning utifrån arbetets teoretiska ramverk. 
Analysdelen innehåller inga direkta hänvisningar till tabeller och figurer, läsaren hänvisas 
istället till tidigare emperiavsnitt. 
 
5.1 Fördelar med relation 
Fördelar med relation kan i undersökningen ses som det värde konsumenten begär i utbyte mot 
personuppgifter såsom erbjudanden från företag. I enighet med Moorman et al. (1992) hävdade 
respondenterna att konsumenter som får fördelar är villiga att fördjupa sin relation till 
försäljaren. Studien visade på att det värde som i störst utsträckning motiverar respondenter att 
delge sina personuppgifter är rabatterbjudande. I enkätundersökningen svarade en stor del 
(64,5%) och i fokusgrupp 1 svarade nästa alla respondenter att rabatterbjudande var främsta 
anledningen till delgivning. Av de respondenter som uppgav att de någon gång hade delgett 
sina personuppgifter till klädföretag inom e-handeln hade majoriteten fått någon form av 
rabatterbjudande i samband med delgivningen. Hälften av respondenterna i fokusgrupp 2 hade 
delgett personuppgifter till ett av de fyra företagen i utbyte mot rabatterbjudande och till ett 
annat företag i utbyte mot förmåner med att vara medlem. Av de respondenterna i 
enkätundersökningen som handlar på internet hade nästan alla respondenter någon gång delgett 
sina personuppgifter till klädföretag inom e-handeln för rabatterbjudande. Desto fler var det i 
fokusgrupp 1 där samtliga respondenter hade delgett. En respondent i fokusgrupp 1 hävdade 
att hon alltid brukar fylla i sin mailadress vid erbjudanden då hon tycker värdet hon får med att 
spara lite pengar överväger en överfylld mailkorg. Resultaten tyder på att en del respondenter 
är mer benägna att lämna personlig information än andra. Något som även stöds av Becerra & 
Korgaonkar (2011) som menar att intentioner på internet beror på personliga variabler. 
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5.2 Relation 
5.2.1 Personlig information 
I fokusgruppsintervju 1 talade respondenterna likt Evens & Van Damme (2016) om att 
konsumenter är villiga att delge personlig information så länge förväntade förmåner är högre 
värderade än kostnaderna av förlorad integritet. Fokusgruppen kom fram till att individer 
antagligen undervärderar sina personuppgifter. De menade att när personuppgifterna ses som 
någonting obetydligt i utbyte mot ett erbjudande, så uppfattas värdet av förmånen högre än den 
upplevda kostnaden av sin förlorade integritet. På samma vis tycks mailadresser vara mindre 
värda än personnummer enligt fokusgrupp 1 då en mailadress är utbytbar medan 
personnummer är mer personliga. Även enkätundersökningen visade att benägenhet att delge 
mailadress är hög. 98% av respondenter svarade att de kan delge sin mailadress medan endast 
4,6% svarade att de kan delge sin inkomst, en mer intim personuppgift. Samtliga respondenter 
i både fokusgrupp 1 och 2 kunde tänka sig att delge sina mailadresser. Det då den enkelt kan 
förändras och behöver inte vara lika personligt kopplad. Namn och ålder var efter mailadress, 
mest troligt att de skulle delge och fotografier på de själva var de efter inkomst minst villig att 
delge.  
 
Samtliga respondenter utom en i fokusgrupp 1, kunde delge namn och adress då det kunde 
återfinnas på internet. Undantaget var en respondent med ett unikt namn som ville undvika att 
bli spårad. Telefonnummer kunde tre respondenter delge från fokusgrupp 1 medan 62,7% av 
de från enkätundersökningen. Det tyder på att olika respondenter har olika syn på 
personuppgifter som kan återfinnas på internet, vilket kan förklaras med att det är en 
personuppgift som vissa håller offentlig och andra privat. Respondenterna i fokusgrupp 1 var 
oense huruvida de kan delge kläd- och skostorlek, ålder, kön och liknande mer “oberoende 
variabler”. Några respondenter hävdade att företag inte behöver uppgifterna och hyser obehag 
medan andra anser det gagnar konsumenten att bidra till företagets utveckling. Fokusgrupp 2 
hävdade att det är mer troligt att delge flera personuppgifter till företag som för dem är kända 
jämfört med okända men att de till okända kunde delge om det endast var mailadressen som 
skulle delges något som fokusgrupp 1 talade för att mailadress enkelt kan bytas ut och att den 
inte var lika kopplad till en personligen.  
 
5.2.2 Personliga förmåner 
Moorman et al. (1992) menar att företag som har en bra relation till sina konsumenter får 
konkurrensfördelar. Metoder som kan stärka relationen till konsumenterna kan enligt forskarna 
vara att fånga upp deras värderingar eller erbjuda dem överlägsna fördelar. Studiens resultat 
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tyder på att överlägsna fördelar värderas olika från person till person. För några i fokusgrupp 1 
sågs 10% som en stor rabatt värd att delge för medan andra aldrig skulle delge vid den rabatten. 
I fokusgrupp 2 visade resultatet på att respondenterna kunde nöja sig med en lägre rabatt om 
företaget var känt, medan det krävdes en högre rabatt för att respondenterna skulle delge sina 
personuppgifter till okända företag. Personliga förmånen och personliga integriteten tycks 
onekligen värderas olika hos olika människor och beroende på företag. 
 
5.3 Benägenhet att lämna relation 
Moorman et al. (1992) menar att ifall graden av samtycke inte är tillräckligt hög finns det stor 
sannolikhet att konsumenten väljer att lämna relationen. Benägenhet att lämna relationen kan i 
undersökningen ses som att konsumenten är benägen att avsluta sitt medlemskap hos ett 
företag. Det fanns i tendenser i fokusgrupperna undvika relationer till företag. En av 
respondenterna sa att hon kunde delge sin mailadress för att först få ett rabatterbjudande och 
sedan avregistrera sig från mailutskick. En annan respondent menade att han kunde uppge 
felaktiga uppgifter om han ansåg att informationen inte var relevant för företaget. Majoriteten 
av respondenterna i fokusgrupp 2 hävdade att de aldrig hade avregistrerat sig från något 
nyhetsutskick eller någon kundklubb, vilket samtidigt kunde bero på att de inte anmält sig till 
allt för många. Den sista respondenten hade däremot avregistrerat sig från några företag som 
hon egentligen enbart blivit medlem hos för att motta rabatterbjudande. Sammanfattningsvis 
kan konsumenterna gå runt företags metoder genom att antingen avregistrera sig direkt efter 
registrering eller uppge felaktiga uppgifter. De kan alltså ta del av förmånen med relationen, 
rabatterbjudande, utan att skapa en bestående relation med företaget.  
 
5.3.1 Införandet av GDPR 
Hälften av respondenterna i enkätundersökningen hävdade att de efter införandet av GDPR till 
viss del blivit mer medvetna om sina rättigheter kring personuppgifter. Något som fokusgrupp 
1 diskuterade utifrån att de inte aktivt agerat annorlunda efter införandet, men att det känns bra 
att lagen tycks vara på dess sida. Införandet verkar ha skapat en trygghet hos respondenterna 
och de tror att människor antagligen har fångat upp mer kunskap än vad de själva är medvetna 
om. Däremot finns det som Konsumentverket (2017) nämner brister i konsumenternas 
kunskaper om deras rättigheter, vilket försvårar möjligheterna att använda dem. Resonemanget 
tyder sammanfattningsvis på att konsumenterna behöver få mer kunskap för att kunna utnyttja 
sina rättigheter.  
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Vidare uppgav en respondent i fokusgrupp 1 att hans medvetenhet till viss del förändrades i 
samband med införandet av GDPR. Han känner sig idag säkrare vid kontakt med företag då de 
kan straffas om de inte agerar korrekt samtidigt som han tycker det är oroväckande hur många 
bedrägerier som fortfarande utförs. En annan respondent berättade att hans beteende och 
medvetenhet kring personuppgifter i stort sett inte har förändrats sedan införandet även om han 
har fått förståelse om vad den nya lagen innebär. I motsats till det menade en respondent i 
fokusgrupp 2 att hans kunskap om delgivning av personuppgifter har ökat sedan införandet. 
Han påstod även att delgivning av personuppgifter borde öka om kunskapen ökar. Liknande 
resonemang för Becerra & Korgaonkar (2011) som talar om att konsumenter sägs vara mer 
benägna att lita på de företag som de antar följer rådande regelverk. Samtidigt poängterade 
några av respondenterna att den ökade kunskapen likväl skulle kunna leda till att konsumenter 
blir mer försiktiga då en större medvetenhet kring negativa konsekvenser och utfall 
uppmärksammas. En av respondenterna hade till och med avregistrerat sig från samtliga 
medlemssidor till följd av förordningen vilket stärker ovan resonemang. 
 
5.4 Kommunikation 
5.4.1 Företags metoder 
Över hälften av respondenterna i enkätundersökningen och samtliga i fokusgrupp 1 svarade att 
de fått erbjudanden från klädföretag inom e-handeln. Respondenterna i fokusgrupp 1 hävdade 
att företag mer än någonsin önskade få deras personuppgifter. En respondent sa att hon tidigare 
var mindre uppmärksam på vilka personuppgifter hon delgav till företag något som att hon idag 
blivit mer restriktiv kring då hon blir bombarderad med direktreklam så fort hon har delgivit. 
En annan respondent har upplevt att antalet mailutskick har ökat och att hon tröttnat på mailen. 
Respondenterna i fokusgrupp 1 upplevde och att företag i allt större utsträckning vill ha 
personuppgifter. I diskussioner kring vad det kan bero på hävdade respondenterna att den ökade 
e-handeln och att samhället gått från det traditionella när konsumenterna gick förbi butik och 
uppmärksammade butiken, gjort företagen allt desperatare att behålla konsumenternas 
kontaktuppgifter för att kunna påminna dem om företagets existens för konsumenten. Samtliga 
företag som fokusgrupp 2 analyserade erbjöd rabatt i utbyte mot registrering av medlemskap 
eller nyhetsbrev. Hälften av företagen angav erbjudandet i procentuell rabatt och resterande 
hälft hade erbjudande i ett fast belopp. Från resultatet av fokusgrupp 2 kan det konstateras att 
det resonemang som respondenterna i fokusgrupp 1 förde, om att företag ofta använder 
rabatterbjudande som en marknadsföringsmetod, stämmer.  
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5.4.2 Företagets kontaktbarhet 
Många respondenter svarade att företagets kontaktbarhet har stor betydelse. Likt Morgan och 
Hunt (1994) som hävdade att frekvent och kvalitativ kommunikation mellan konsument och 
försäljare ökade tilliten mellan parterna. Endast 2,7% svarade att det inte har någon betydelse 
vilket tyder på att enkätundersökningens respondenter verkar anse att kontaktbarheten är 
viktigare än vad både fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 tycker. Hälften av fokusgrupp 1 
respondenter svarade att de aldrig kollar efter kontaktuppgifter och att det inte är viktigt. Det 
var bara några av respondenterna ansåg att det kunde vara betydelsefullt att veta att det finns 
någonstans att vända sig vid önskemål om att bli raderad i företagets system. De menade även 
att det hade störst betydelse när det gällde att utföra ett köp och inte direkt kring att delge 
personuppgifter. I fokusgrupp 2 svarade samtliga respondenter att kontaktbarhet inte alls hade 
påverkan på deras benägenhet att delge. 
 
5.5 Tillit 
Enligt Kotler och Keller (2012, se Blattberg & Neslin 1990) är konsumenter mer benägna att 
delge personlig information till företag de litar på. Utifrån det har den här studien undersökt 
om rekommendationer från andra kan öka konsumenters tillit till olika företag. Uppfattningen 
om huruvida rekommendationer från nära och bekanta påverkade graden av tillit fördelades 
spritt i enkätundersökningen, likt fördelningen av tillit till hemsidans uppbyggnad och design. 
Samtliga respondenter i fokusgrupp 1 och 2 ansåg att vänner och bekanta kunde öka benägenhet 
att delge personuppgifter. Fokusgrupp 2 sa att nära och bekantas rekommendationer i 
kombination med varumärkets etablering var direkt avgörande för tillit. Rekommendationer 
från recensionssidor och sekundär information från media rankade majoriteten av deltagarna i 
enkätundersökningen högt, vilket tyder på att sekundärinformation kan ha betydande effekt. I 
fokusgrupp 1 svarade mer än hälften av respondenterna att sekundärinformation hade 
betydelse, vilket även visade på betydande effekt för den här gruppen. En av de som svarade 
att det var en viktig faktor hävdade att tillförlitligheten sänks om information på 
recensionssidor var skriven på ett tillgjort sätt.  
 
Enligt fokusgrupp 2 kan recensionssidor ha inverkan på tillit till okända företag som de är 
intresserade att delge personuppgifter till. Däremot poängterade en respondent att det kunde 
vara svårt att mäta tillförlitligheten i recensionerna. När det gäller kända personers inverkan 
på tillit var det blandade åsikter i fokusgrupp 1, i stor grad beroende på förtroendet till den 
kända profilen. Frågor respondenterna ställde sig var om den kända personen förmedlar 
företagets budskap enbart för pengar eller om personen faktiskt tycker att konsumenten borde 
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skapa en relation till företaget. Utifrån enkätundersökningens resultat resonerade fokusgrupp 
1 om att sekundär information måste ha olika betydelse beroende på vem som förmedlar 
informationen och hur den framställs. En respondent i fokusgrupp 2 sa att en känd profil varit 
modell för ett av de granskade företagen, men att det inte påverkat tilliten till företaget då hon 
sedan tidigare hade god kännedom om det från annat håll. Sammanfattningsvis framgår det 
från undersökningarna att kända personer kan ha betydande effekt när det gäller tillit till 
företaget vid delgivning av personuppgifter. 
 
5.5.1 Försäljartillit 
När det gäller försäljartillit studerades hemsidans språk och ursprung. Hälften av 
respondenterna i enkätundersökningen svarade att den ansågs mycket viktigt. En fjärdedel 
svarade att det var viktigt vilket tyder på att respondenterna i enkätundersökningen ansåg att 
faktorn hade betydande effekt för delgivning av personuppgifter. I fokusgrupp 1 var åsikterna 
hos respondenterna blandade över vilka språk på företags hemsidor, som ingav tillit till att 
delge personuppgifter. En av respondenterna svarade att hon kände rädsla över att inte få 
juridisk rätt gentemot företag i situationer då hon exempelvis vill radera sina personuppgifter 
och inte lyckas skapa kontakt. En av respondenterna i fokusgrupp 2 kände inte tillit till företaget 
vars hemsida var på engelska då han tyckte sig ha bristande kunskaper i språket. Förmodligen 
är det språkbarriärer och osäkerhet över juridiska svårigheter som är de främsta anledningarna 
till att konsumenter känner osäkerhet vid en hemsida med främmande språk. En av 
respondenterna sa att företaget ursprung kan vägas upp med hjälp av varumärkets etablering. 
Att försäljartillit varierar beroende på varumärkestillit konstaterade Becerra & Korgaonkar 
(2011) i sin undersökning då de säger att effekten av försäljartillit är markantare då 
varumärkestillit är hög än när den är låg.  
 
5.5.2 Varumärkestillit  
Varumärkestillit studerades genom att värdera betydelsen av varumärkets etablering. Många 
respondenter i enkätundersökningen ansåg att varumärkets etablering spelade stor roll. Enligt 
Degeratu et al. (2000) avspeglar varumärket värdefull information om det bakomliggande 
företaget och kan påverka konsumenternas intentioner, särskilt inom e-handel där produkter 
inte kan inspekteras.  
 
I enighet med det svarade samtliga respondenter i fokusgrupp 1 att väletablerade varumärken 
alltid ger legitimitet. Oetablerade varumärken skulle samtidigt kunna uppnå legitimitet via 
tredjepartsaktörer eller rekommendationer. Den största delen av respondenterna i 
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enkätundersökningen menade att varumärkets etablering har stor eller mycket stor inverkan på 
tillit. Ur det kan varumärkets etablering skildras som den absolut viktigaste faktorn för tillit 
och benägenhet att delge personuppgifter. Samtliga respondenter i fokusgrupp 1 svarade att 
väletablerade varumärken alltid ger legitimitet. Vilket förklarades av en respondent som såg 
positivt på etablerade varumärken, då hon vet vad hon kan förvänta sig utifrån hur företaget 
tidigare har agerat och behandlat personuppgifter. Respondenterna nämnde att de kan bortse 
från varumärkets etablering om de har fått rekommendationer från andra håll. 
 
5.5.3 Produktillit 
Lee & Lee (2005) talade om att konsumenternas förhållningssätt till företaget stärks om 
konsumenterna kan försäkra sig om produktens kvalitet och integritet. Resultatet från 
fokusgrupp 1 och 2 visade att företag som säljer unika produkter ökar benägenhet att delge 
personuppgifter. Det då respondenterna ansåg att de produkterna var dyrare och att det därmed 
fanns incitament till att delge personuppgifter oavsett procentenhet eller valör på rabatten.  
 
Produkttillit studerades utifrån hemsidans uppbyggnad och design. Svarsfördelningen i 
enkätundersökningen var jämnt fördelad vilket visar på att betydelsen varierar mycket från 
person till person. Det bekräftades av fokusgrupp 1 som även dem talade om variationen mellan 
människor. Samtliga respondenter i fokusgrupp 1 hävdade dock att hemsidan spelade stor roll. 
Samtidigt förstod respondenterna det spridda resultatet och motiverade det med att säga att 
andra faktorer förmodligen värderas högre än just hemsidans uppbyggnad och design. I 
fokusgrupp 2 tydde resultatet på att uppbyggnad och design inte påverkat någon av dem, utifrån 
de hemsidor som granskades med tanke på att de var så pass välutformade. 
 
När det gäller tillit tyder resultaten från både fokusgrupp 1 och 2 på att ingen faktor ensamt kan 
ingiva stor tillit. Den faktor som enligt fokusgrupperna ensamt ingiver mest tillit är varumärkets 
etablering. Dock så kan den inte självständigt ingiva tillit då den enligt respondenterna bygger 
på rekommendationer från primär- och sekundärkällor. En respondent i fokusgrupp 2 sa att 
benägenhet att delge personuppgifter ökade då kännedom eller rekommendationer om företaget 
fanns. Det motiverades med att den största känslan av ångest vid delgivning av 
personuppgifterna är att de kan hamna i fel händer, något hon ville tro undveks om hon kände 
till varumärket. Ett agerande som stärker Taylors (1974) argument om att konsumenter skapar 
strategier för att minska osäkerhet och därmed ångest i en valsituation.  
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5.6 Osäkerhet 
Enligt Taylor (1974) finns osäkerhet med i varje valbeslut. Enkätundersökningen visade att 
desto fler köp som respondenterna gör per månad desto säkrare känner de sig med att delge 
personuppgifter, därmed kan slutsatsen dras att osäkerheten reduceras desto fler köp som 
utförs. I fokusgrupp 2 sa samtliga respondenter att de skulle känna sig säkra med att delge 
personuppgifter till för dem kända företagen och osäkrare till de okända företagen. Majoriteten 
av respondenterna svarade att de var något mer säkra på att delge personuppgifter till e-
handelsbutiker. Av respondenterna i fokusgrupp 1 svarade en att han är mycket säker, medan 
resterande kände sig mindre säkra. En av de respondenter som kände sig mindre säker sa att 
det beror på vilken personuppgift som efterfrågas och av vilket företag. En som ställde sig 
neutral i frågan sa att hon ogärna delger sina personuppgifter, hon har en känsla av att företagen 
ger dem vidare. Många av de andra respondenterna uttryckte osäkerhet till att företag kunde 
sälja vidare personuppgifterna, något som även Premazzi el al. (2010) hävdade kan förekomma. 
 
5.6.1 Osäkerhet om utfall 
Två tredjedelar svarade att vilka personuppgifter som efterfrågas var en mycket viktig faktor i 
enkätundersökningen. 20% svarade att det var ganska viktigt vilket tyder på att vilka 
personuppgifter som efterfrågas är en betydande faktor för tillit rörande om en konsument 
vågar delge sina personuppgifter eller inte. En av respondenterna i fokusgrupp 1 berättar att 
han förvränger sina uppgifter beroende på vad företaget önskar för personuppgifter och hur 
trovärdigt företaget är. I fokusgrupp 2 svarade respondenterna att desto fler personuppgifter 
som efterfrågas desto större är sannolikheten att de inte delger någon information alls. Samtliga 
respondenter i fokusgrupp 2 visade tendenser som kan utvärderas utifrån Taylors (1974) fyra 
olika förluster till följd av ett valbeslut. Hur säkra de kände sig med att göra olika val berodde 
på hur de övervägde de olika utfallen och oron kring de olika förlusterna tycks även variera 
beroende på aktuell kontext. 

5.6.2 Osäkerhet om konsekvens 
Respondenterna i fokusgrupp 1 hävdade att tredjepartsförsäkring inte var nödvändigt på 
väletablerade varumärken. I motsats till det skulle de aldrig delge personuppgifter till 
nyetablerade varumärken såvida trejepartsförsäkring inte fanns. Nöteberg et al. (2003) hade ett 
liknande resultat då det gällde köp. De hävdade att tredjepartsförsäkring hade en signifikant 
effekt vid köp från ett okänt företag, medan försäkring inte spelade någon roll för ett välkänt 
varumärke (Nöteberg et al. 2003). I enkätundersökningen visade resultatet att vikten av 
hemsidans samarbetspartners såsom certifikat och tredjepartsförsäkring för upplevd tillit 
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varierar stort mellan de olika respondenterna. Alla i fokusgrupp 1 förutom en person hävdade 
att certifikat inte spelade roll till skillnad från majoriteten av respondenterna från 
enkätundersökningen svarade att certifikat och tredjepartsförsäkring var betydande faktorer. 
En av respondenterna från fokusgrupp 1 hävdade att andra typer av rekommendationer väger 
tyngre än tredjepartsförsäkring. En annan respondent i fokusgruppen ansåg att 
tredjepartsförsäkring är betydligt viktigare när det gäller köp men inte när det kommer till 
delgivning av personuppgifter. Vidare talade två respondenter från fokusgrupp 1 om att 
tredjepartsföretag som går i god för ett annat företag bidrar med trovärdighet. 
Tredjepartsföretaget vill nämligen upprätthålla en bra profil och inte förknippas med ett dåligt 
rykte. En av respondenterna talade om att olika tredjepartsaktörer utgör olika mycket 
legitimitet. I såväl fokusgrupp 1 som fokusgrupp 2 hävdade respondenterna att certifikat och 
tredjepartsförsäkring inte ingav så mycket tillit när det gäller delgivning av personuppgifter 
utan snarare när det gäller att genomföra ett köp. 

6. Slutsats 
I det avslutande avsnittet besvaras studiens syfte utifrån arbetets forskningsfråga och de tre 
utformade delfrågorna - vilket utförs med hjälp av arbetets empiri och teoretiska ramverk. 
Vidare redovisas studiens bidrag, diskussion och till sist förslag på fortsatt forskning.  
 
Syftet med undersökningen var att kartlägga i vilka sammanhang konsumenter är benägna att 
delge sina personuppgifter i situationer utöver köp, samt finna vilka faktorer som påverkar 
konsumenten beträffande tillit. Det undersöktes utifrån frågeställningen “I vilka sammanhang 
är konsumenter benägna att delge sina personuppgifter till klädföretag inom e-handeln?”. 
Frågeställningen besvaras genom delfrågorna i punkt 6.1–6.3 nedan. 
 
6.1 Vad begär konsumenterna för motprestation från företagen när de delger sina 
personuppgifter? 
Den främsta motivationsfaktorn till delgivning av personuppgifter var motprestation från 
företag i form av rabatterbjudande. Resultatet visade att konsumenter är villiga att delge 
personlig information så länge erbjudandet är högre värderat än kostnaden av förlorad 
integritet. Vilken procentenhet alternativt valör som krävs varierar enligt studien utifrån ett 
flertal variabler och tendenser att okända varumärken var tvungna att erbjuda en högre 
motprestation än kända varumärken kunde utläsas. Resultaten tyder på att preferenser är 
individuella utifrån konsumentens tidigare erfarenheter, värderingar, intentioner samt 
integritetsbehov. Konsumenter bör ha större insikt i och reflektera över de rabatterbjudanden 
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som erbjuds då studien visar på att de i stor grad påverkar deras beteende och ofta sker med 
impulsivitet.  
 
6.2 Vilka faktorer är avgörande för konsumenternas tillit till företagen? 
Resultatet visade att varumärkets etablering tycks vara den mest betydande faktorn när det 
gäller tillit att delge sina personuppgifter. Dock så kan ett etablerat varumärke inte självständigt 
ingiva tillit, utan det krävs en rad olika faktorer för att det ska upplevas säkert att delge sina 
personuppgifter. Varumärkets etablering bygger bland annat på rekommendationer från 
primär- och sekundärkällor enligt respondenterna, vilket således även anses vara en viktig 
faktor för tillit. Andra faktorer som ansågs påverka tillit var hemsidans språk och ursprung, 
liksom hemsidans uppbyggnad och design. Osäkerhet i samband med hemsidans språk och 
ursprung kan för konsumenten handla om juridiska rättigheter gentemot företag eller önskemål 
om att bli avregistrerad från medlemsregister. I enighet med det skulle en hemsidas 
uppbyggnad och design ge incitament för tillit, då en väl utformad hemsida ger mindre 
misstankar om att e-handelsföretaget skulle kunna utföra bedrägerier. 
 
6.3 Vilken typ av personuppgifter är konsumenterna benägna att delge till företagen? 
Den personuppgift som respondenterna i undersökningen var mest benägna att delge var sin 
mailadress medan de var minst benägna att delge sin inkomstuppgift. Resultatet tydde på att 
benägenhet att delge en personuppgift var lägre desto mer personlig den bedömdes vara. 
Mailadresser ansågs vara lägre värderade än uppgifter om inkomst då en mailadress ofta är 
utbytbar medan uppgifter om inkomster ses mer personliga. Resultatet visade även att det rådde 
delade meningar huruvida information som kunde återfinnas på internet kunde delges till 
klädföretag inom e-handeln eller inte. Några av respondenterna i fokusgrupp 1 hävdade att 
företagen inte hade något med uppgifterna att göra och att informationen var privat medan 
resten av deltagarna hävdade att personuppgifterna med sin enkla tillgänglighet på internet 
ändå var allmänt tillgängligt och därmed företagen tillgodo.   
 
6.4 Studiens bidrag 
Sammanfattningsvis har den här studien bidragit till en mer sammanflätad modell där både 
faktorer för och emot delgivning av personuppgifter i förhållande till tillit har fångats upp. 
Tidigare forskning har valt att se till osäkerhet kring tillit (Taylor samt Becerra & Korgaonkar) 
eller att helt bortse från tillit och fokusera på värdeerbjudanden (Evens & Van Damme). Det 
som har framkommit av det här arbetet är att fokus i det här området av 
relationsmarknadsföring bör ligga på både osäkerhet kring tillit och motprestation i utbytet 
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mellan de båda parterna. Även om en konsument känner osäkerhet kring tillit gentemot ett 
företag, så kan det finnas bakomliggande faktorer som motiverar konsumenterna till att delge 
sina personuppgifter och ingå i en relation. De forskare som varit närmast de här tankarna är 
Morgan och Hunt, som både tar hänsyn till den här typen av bakomliggande faktorer och 
osäkerhet i sin modell. Dock kan deras modell anses komplex då den innehåller ett flertal olika 
parametrar, i den här studien har det därför tagits fram en förenklad modell applicerbar på 
situationer utöver köp. 
 
6.5 Diskussion 
Samtidigt som det kan förmodas att svenska certifierade hemsidor i och med införande av 
GDPR borde ha blivit säkrare, så kan det fortfarande finnas risker med att sprida sina 
personuppgifter. Speciellt med tanke på resultaten i studien som antydde att konsumenter inte 
alltid reflekterar över vad de delger för information. Studiens upptäckter kring konsumenters 
delgivning av personuppgifter kan användas för att öka deras medvetenhet inom e-handeln. Vi 
hoppas att upptäckterna ska få konsumenterna att reflektera över hur de värdesätter sina 
personuppgifter och att det ska hjälpa dem i deras framtida beslutsprocesser. Om konsumenter 
får en större inblick och förståelse, får de medel till att bli mer kritiska och eftertänksamma 
innan de delger sin personliga information vilket minskar risken för att personuppgifter hamnar 
i felaktiga händer. Oavsett om den som läser det här arbetet är befintlig eller potentiell 
konsument inom e-handeln, så tror vi att upptäckterna bidrar till relevanta kunskaper.  
 
6.6 Förslag på vidare studier 
Undersökningen har väckt intresse för många liknande områden som skulle vara intressanta att 
studera. Exempelvis skulle det vara intressant att djupare analysera tredjepartsförsäkring och 
dess påverkan på såväl kända som okända varumärken. Vilka signalement kan räknas som en 
tredjepartsförsäkring för en konsument? Under undersökningens gång har även information 
som efterfrågats många gånger lett in på företag som säljer personuppgifter eller företag som 
erbjuder kostnadsfria produkter i utbyte mot att personuppgifter kan utnyttjas. En djupgående 
analys inom marknadsföring baserat på kartläggning av konsumenter skulle dessutom kunna 
utföras med hjälp av den här och tidigare studiers resultat. Fortsättningsvis hade konsumenters 
förhållningsätt till användarvillkor som accepteras vid medlemskap hos företag varit 
intressanta att analysera. Då med tanke på att nivån av medvetenhet ofta visade sig vara 
bristande när konsumenter väljer att ingå medlemskap. Samtliga nämnda ämnen har avgränsats 
i undersökningen men har under tidens gång väckt intresse för kommande undersökningar.  
  



 
 

46 

7. Referenslista 
7.1 Tryckta publikationer 
Bell, E och Bryman, A. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 
 
Blattberg, R. och Neslin, S. (1990). Sales Promotion: Concepts, Methods, and Strategies. 
Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
 
Blomkvist, P. Hallin, A. och Lindell, E. (2018). Metod för företagsekonomer: uppsats enligt 4-
stegsmodellen. Vol. 1.  Lund: Studentlitteratur.  
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra. 
Lund: Studentlitteratur. 

Kotler, P. och Keller K. (2012). Marketing Management. Vol. 14. Upper Saddle River, New 
Jersey: Pearson Prentice Hall.  
 
Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  
 
PostNord. (2018). E-barometern Q3 2018. Stockholm: PostNord.  
 
Pruitt, D. (1981). Negotiation Behavior. New York: Academic Press, Ink. 
 
Smith, J. (1972). Interviewing in market and social research. London: Routledge & Kegan. 
 
Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
7.2 Vetenskapliga artiklar 
Achrol, R. och Stern, L. (1988). Environmental Determinants of Decision-Making Uncertainty 
in Marketing Channels. Journal of Marketing Research. Vol. 25. 
 
Adame-Sánchez, C. Caplliure-Giner, E. och Miquel-Romero, M. (2014). Relationship 
marketing management: Its importance in private label extension. Journal of Business 
Research. Vol. 67 (5).  
 
Al-Debei, M. Akroush, M. och Ashouri, M. (2015). Consumer attitudes towards online 
shopping: The effects of trust, perceived benefits, and perceived web quality. Internet 
Research. Vol. 25 (5).  
 
Anderson, J. och Narus, J. (1990). A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm 
Working Partnerships. Journal of Marketing. Vol. 54.  
 
Becerra, E. P. och Korgaonkar, P. K. (2011). Effects of trust beliefs on consumers' online 
intentions. European Journal of Marketing. Vol. 45 (6).  
 
Castañeda, A. och Montoro, F. (2007). The effect of Internet general privacy concern on 
customer behavior. Electron Commerce Research. Vol. 7 (2). 
 



 
 

47 

Chaudhuri, A. och Holbrook, M. (2001). The chain of effects from brand trust and brand 
affect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of Marketing. Vol. 65 (2). 
 
Churchill, G. A. (2001). Basic marketing research. Forth worth: Dryden Press. Vol. 4. 
 
Degeratu, A. Rangaswamy, A. och Wu, J. (2000). Consumer choice behavior in online and 
traditional supermarkets: the effect of brand name, price, and other search attributes. 
International Journal of Research in Marketing, Vol. 17.  
 
Deutsch, M. (1969). Conflicts: Productive and Destructive. Journal of Social Issues. Vol. 25 
(1).  
 
Dwyer, F. R. Schurr, P. H. och Oh, S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationships. 
Journal of Marketing. Vol. 51. 
 
Evens, T. och Van Damme, K. (2016). Consumers Willingness to Share Personal Data: 
Implications for Newspapers Business Models. International Journal on Media Management. 
Vol. 18 (1). 
 
Grewal, D. Krishnan, R. Baker, J. Borin, N. (1998). The Effect of Store Name, Brand Name 
and Price Discounts on Consumers' Evaluations and Purchase Intentions. Journal of 
Retailing. Vol. 74 (3). 
 
Hu, X. Wu, G. Wu, Y. och Zhang, H. (2010). The effects of Web assurance seals on 
consumers initial trust in an online vendor: A functional perspective. Decision Support 
Systems. Vol. 48 (2).  
 
Heskett, J. Jones, T.  Loveman, G. Sasser, W. och Schlesinger, L. (1994). Putting the service-
profit chain to work. Harvard Business Review. Vol. 72 (2). 
 
Huang, M. (2015). The influence of relationship marketing investments on customer gratitude 
in retailing. Journal of Business Research. Vol. 68 (6).  
 
Hwang, Y. (2014). Understanding the Different Influences of Online Trust on Loyalty by 
Risk Takers and Avoiders. Journal of Human–Computer Interaction. Vol. 30. 
 
Lee, S.M. och Lee, S.L. (2005). Consumers’ initial trust toward second-hand products in the 
electronic market. Journal of Computer Information Systems. Vol. 46 (2). 
 
Moorman, Zaltman, G. och Deshpande, R. (1992). Relationships Between Providers and 
Users of Marketing Research: The Dynamics of Trust Within and Between Organizations. 
Journal of Marketing Research. Vol. 29. 
 
Morgan, R och Hunt, S. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. 
Journal of Marketing. Vol. 58 (3).  
 
Mukherjee, A. och Nath P. (2007). Role of electronic trust in online retailing: A re‐
examination of the commitment‐trust theory. European Journal of Marketing, Vol. 41 (9).  
 
Nöteberg, A. Christiaanse, E. och Wallage, P. (2003). Consumer Trust in Electronic 
Channels. e-Service Journal. Vol. 2.  
 



 
 

48 

Palvia, P. (2009). The role of trust in e-commerce relational exchange: a unified model. 
Information and Management. Vol. 46 (4). 
 
Premazzi, K.  Castaldo, S.  Grosso, M. Raman, P. Brudvig, S. och Hofacker, C. (2010). 
Customer Information Sharing with E-Vendors: The Roles of Incentives and Trust. 
International Journal of Electronic Commerce. Vol. 14 (3).  
 
Rahimnia, F. och Hassanzadeh F. (2013). The impact of website content dimension and e-
trust on e-marketing effectiveness: The case of Iranian commercial saffron corporations. 
Information & Management. Vol. 50 (5). 
 
Ravald, A. och Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship marketing. European 
Journal of Marketing. Vol. 30 (2). 
 
Saunders, M., Lewis, P. och Thornhill, A. (2012). Research methods for business students. 
Harlow New York: Pearson Education Limited. Vol. 6. 
 
Taylor, J. (1974). The role of risk in consumer behaviour. Journal of Marketing. Vol. 38 (2). 
 
7.3 Elektroniska 
Computer Sweden (2015). Organiserade bedragare lurar webbhandeln på hundratals 
miljoner.  (Elektronisk). Hämtad: 2018.11.10. Tillgänglig: 
https://it24.idg.se/2.2275/1.638808/organiserade-bedragare-lurar-webbhandeln 
 
Computer Sweden (2008). Säkerhetsexperter dömer ut bankkorten. (Elektronisk). Hämtad: 
2018.11.10. Tillgänglig: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.166448/sakerhetsexperter-
domer-ut-bankkorten 
 
Konsumentverket (2017). Ny undersökning: Få konsumenter känner till sina rättigheter. 
(Elektronisk). Hämtad 2018.10.22. Tillgänglig: https://www.konsumentverket.se/aktuella-
konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2017/ny-
undersokning-fa-konsumenter-kanner-till-sina-rattigheter/ 
Statistiska Centralbyrån (2017). E-handel allt viktigare för svenska företag. (Elektronisk). 
Hämtad: 2018.11.10. Tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/E-handel-
allt-viktigare-for-svenska-foretag/ 
 
Svensk handel (2017a). GDPR – Tolkningsguide. (Elektronisk). Hämtad: 2018.11.10. 
Tillgänglig: http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/digitalisering/gdpr--
tolkningsguide/ 
 
Svensk handel (2017b). Läs mer om dataskydd. (Elektronisk). Hämtad: 2018.11.10. 
Tillgänglig: http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/digitalisering/dataskydd-och-
integritet/om-dataskydd/ 
 
 
 
 
 
  



 
 

49 

Bilaga 1  
 
1.1 Frågor enkätundersökning + Intervjuguide Fokusgruppsintervju 1 
1. Hur gammal är du? 
 
2. Vilken är den främsta anledningen till att du kan tänka dig att delge dina personuppgifter 
till en e-handelsbutik? Utöver krav på information som krävs för att genomföra köp. 
 

a) Rabatterbjudanden b) Reklam-, inspiration- och nyhetsutskick c) Tävlingar med 
vinster d) Inga (Lämnar ej ut personuppgifter) e) Kan lämna utan anledning f) 
Tidigare positiv kundupplevelse g) Övrigt 

 
3. Har du fått/sett något erbjudande från e-handelsbutiker i utbyte mot personuppgifter? 

a) Ja b) Nej c) Vet ej 
 
4. Hur säker känner du dig med att lämna iväg dina personuppgifter till e-handelsbutiker? 

1 (inte alls säker) - 5 (mycket säker) 
 
5. Hur viktiga är nedan faktorer för att du ska känna dig trygg med att delge dina 
personuppgifter till e-handelsbutiker?  

a) Vilka personuppgifter som efterfrågas b) Hemsidans språk och ursprung c) 
Hemsidans uppbyggnad och design d) Hur etablerat företagets varumärke är e) 
Preferenser från nära och bekanta f) Sekundärinformation t.ex. rykte inom media g) 
Företagets kontaktbarhet h) Hemsidans samarbetspartners och certifikat i) Övrigt 

 
6. Vilka personuppgifter är du villig att delge till e-handelsbutiker? 

a) Mailadress b) Namn c) Personnummer d) Adress e) Telefonnummer f) Ålder g) Kön 
h) Inkomst i) Shoppingvanor j) Kläd- och skostorlek k) Sysselsättning l) Porträtt/foto 
på dig själv m) Civilstånd n) Övrigt 

 
7. Har du handlat kläder på internet? 

a) Ja b) Nej 
 
8. Hur ofta handlar du kläder på internet? 

a) Veckovis b) Månadsvis c) Kvartalsvis d) Årsvis 
 
9. Hur många köp av kläder på internet skulle du beräkna att du utför under ovan vald period? 
 
10. Vilken summa i svenska kronor lägger du på internetbaserade köp av kläder i snitt per 
månad? 

a) 1 - 499 kr b) 500 - 1.999 kr c) 2.000 - 4.999 kr d) 5.000 - 10.000 kr e) 10.000 <  kr  
 
11. Har du delgett dina personuppgifter till någon e-handelsbutik? (t.ex. mailadress) 

a) Ja b) Nej c)Vet ej 
 
12. Fick du något erbjudande i samband med att du delgav dina personuppgifter? 

a) Ja, rabattkod (i %) på köp b) Ja, rabattkod (i Kr) på köp c) Ja, fri frakt d) Ja, extra 
produkt/present e) Nej 

13. Om rabattkod, hur stor rabatt i procent fick du? Ange endast den lägsta rabatten du fått 
om du har mottagit flera erbjudanden. 
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14. Om rabattkod, hur stor summa motsvarar beloppet i svenska kronor? Ange endast den 
lägsta rabatten då fått om du har mottagit flera erbjudanden. 
 
15. Vilka är de 3 vanligaste e-handelsbutikerna du handlar från?  
 
16. Har medvetenheten hos dig angående delgivning av personuppgifter ökat efter GDPR? 

a) Ja, till stor del b) Ja, till viss del c) Nej d) Vet ej 
 
 
1.2 Intervjuguide Fokusgruppsintervju 2 

1.   Skulle du kunna tänka dig delge personuppgifter till företaget?  Varför? Varför inte? 

2.   Om du kan tänka dig delge. Vilken typ av uppgifter skulle du tänkas delge? 
Varför? Varför inte? 

a) Mailadress b) Namn c) Personnummer d) Adress e) Telefonnummer f) Ålder g) Kön 
h) Inkomst i) Shoppingvanor j) Kläd- och skostorlek k) Sysselsättning l) Porträtt/foto 
på dig själv m) Civilstånd n) Övrigt 
 

3.   Vilka faktorer gör att du kan tänka dig delge/inte delge? 

a) Vilka personuppgifter som efterfrågas b) Hemsidans språk och ursprung c) 
Hemsidans uppbyggnad och design d) Hur etablerat företagets varumärke är e) 
Preferenser från nära och bekanta f) Sekundärinformation t.ex. rykte inom media g) 
Företagets kontaktbarhet h) Hemsidans samarbetspartners och certifikat i) Övrigt 
 

4.    Har du hört talats om företaget tidigare? Hur? Har du delgett personuppgifter till dem? 

5.    Har du hört talats om företaget från annat håll som påverkat din syn på företaget? 

a) Vänner och bekanta b) Känd profil eller media c) Oberoende rekommendationssajt 

6.   Skulle någon av ovans åsikter kunna påverka dig att fatta ett annorlunda beslut? 

7.   Om du fick X rabatt, skulle du kunna delge till företaget då? (X= 5, 10, 15, 20, 25% 
etc.)  

8.   Erbjöd företaget något rabatterbjudande? Om ja, vart och med någon motprestation? 

9. Har medvetenheten hos dig angående delgivning av personuppgifter ökat efter GDPR? 

10. Har du någon gång lämnat ett medlemskap hos ett företag du delgivit personuppgifter 
till?  
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Bilaga 2  
 
2.1 Granskning av erbjudanden hos klädföretag inom e-handeln 
 

 
Bild 1. H&M medlemserbjudande.   Bild 2. Nelly medlemserbjudande. 
 
 

  
Bild 3. Uniqlo medlemserbjudande   Bild 4. Outnorth medlemserbjudande. 
 
 


