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Sammandrag: Förmågan att införliva konsumenters tidigare beteenden samt preferenser 

gör det möjligt för e-handelsplatser att individanpassa rekommendationer om produkter enligt 

enskilda konsumenters individuella behov. Rekommendationssystem är därmed idag ett 

centralt strategiskt verktyg i serviceleveransen och i utvecklandet av kundförhållanden inom e-

handel. Individanpassning av rekommendationer kräver dock att konsumenterna lämnar ut 

information om sig vilket i sin tur kan leda till integritetsrisker för dem. För att implementera 

rekommendationssystem framgångsrikt är det därmed centralt för e-handelsplatser att ha 

insikter hur konsumenter förhåller sig till avvägningen mellan nyttorna och riskerna av 

informationsutlämning till dessa system.  Likaså hur resultatet av denna avvägning påverkar 

konsumenternas psykologiska och beteendemässiga reaktioner gentemot systemet i fråga. 

Syftet med denna studie var att få insikter i detta genom en empirisk undersökning. Även 

konsumenters tidigare integritetsupplevelsers och deras interpersonella skillnaders påverkan 

på detta samspel beaktades. För att uppnå detta utnyttjade studien en kvantitativ 

forskningsmetod där hypoteser och en tvärsnittsundersökningsteknik användes för att besvara 

forskningsfrågorna. En självadministrerad online-enkät användes för att samla in data på 

individnivå av målpopulationen tyska Amazonanvändare, och data från 104 respondenter 

analyserades. Datan analyserades för att skapa insikter i förhållandet mellan de konceptuella 

konstruktionerna deriverade från hypoteserna statistiskt genom att tillämpa PLS-SEM. 

Ur resultaten framkom att respondenterna ansåg att rekommendationernas grad av 

individanpassning hade en positiv inverkan på de uppfattade nyttorna av 

informationsutlämning till företaget, medan det inte hade någon inverkan på de uppfattade 

riskerna. Däremot hade konsumenters tidigare negativa integritetsupplevelser en påverkan på 

dessa risker. Därtill framkom det att de uppfattade nyttorna hade en större inverkan på det 

uppfattade värdet än vad de uppfattade riskerna hade. Undersökningen visade också att det 

uppfattade värdet hade en större inverkan på konsumenternas attityd gentemot att 

information om dem används av e-handelsplatser än vad konsumenters teknologiska 

beredskap eller deras tillit gentemot e-handelsplatsen hade. Slutligen visade undersökningen 

att attityden i fråga i viss mån reflekterades till användarnas användningsavsikt. Dessa insikter 

användes för att främja både forskares och företagsledningars förståelse mellan samspelet av 

individanpassade rekommendationer och personlig integritet inom e-handel. 

Nyckelord: E-handel, personalization-privacy paradox, integritetsberäkning, personlig 
integritet, informationsutlämning, rekommendationssystem, individanpassade 
rekommendationer 
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1 INTRODUKTION 

E-handeln fortsätter att växa i en ökande takt. E-detaljhandelns globala totalomsättning 

för år 2017 var 2304 miljarder dollar (Statista 2019a) och utgjorde 10,2 procent av den 

totala globala detaljhandeln (Statista 2019b). Dessa siffror förväntas att stiga under 2021 

till 4878 miljarder dollar (Statista 2019a) och 17,5 procent (Statista 2019b). Den globala 

totalomsättningen för e-detaljhandeln förväntas alltså att mer än fördubblas inom en 

tidsperiod av fyra år. Denna snabba tillväxt avspeglar de obestridliga fördelar som e-

detaljhandel har över konventionella fysiska butiker. Viktiga drivkrafter för den snabba 

tillväxten är bland andra ökad flexibilitet och bekvämlighet samt med vilken lätthet och 

snabbhet transaktioner kan genomföras online (Mobasher, Cooley & Srivastava 2000). 

Men e-handel kommer samtidigt också med sina egna utmaningar. Konkurrerande 

företag online är bara några få musklick bort (Srinivasan, Anderson & Ponnavolu 2002). 

Som ett resultat kan konsumenter jämföra konkurrerande företags erbjudanden ytterligt 

snabbt och med minsta ansträngning. Den kontinuerliga tillväxten har även lett till att 

en stor del av webbsidorna är stora och komplicerade och att användare ofta missar 

målet med sin förfrågan eller får tvetydiga resultat när de försöker navigera genom dem. 

De har med andra ord svårigheter att hitta relevanta produkter och tjänster för dem 

själva ur den enorma totala mängden av sidor, produkter och tjänster.  

Detta var ännu mer uppenbart vid millennieskiftet när användningen av webben började 

bli allt vanligare för den vanliga konsumenten. Det framkom ett klart behov av 

webbplatser som kunde förutse de individuella användarnas behov, och sedan effektivt 

och exakt möta behoven för att göra växelverkan snabbare och enklare (Eirinaki & 

Vazirgiannis 2003). Detta i sin tur torde lyfta på kvaliteten av serviceupplevelsen (Wang, 

Duong & Chen 2016), något som bevisligen är en viktig strategisk konkurrensfördel inom 

e-handel (Bilgihan, Kandampully & Zhang 2016). Webbplatser började därmed använda 

sig av individanpassning för att bättre kunna förutse individuella användares behov samt 

erbjuda en allt mer individanpassad tjänst för att bryta igenom bruset av den enorma 

mängden webbplatser. Eirinaki och Vazirgiannis (2003) definierar 

webbindividanpassning som processen att anpassa en webbplats till specifika 

användares behov. Detta åstadkommes genom att dra nytta av den kunskap som erhållits 

från analysen av användarens navigationsbeteende och kombinera det med annan 

information som samlats in i webbkontexten; nämligen struktur, innehåll och 

användarprofildata. Till exempel kan hemsidor för varje användare vara baserade på 

användarens tidigare sökningar, interaktioner och inköp. Individanpassning av 

webbplatser grundar sig alltså på systematisk insamling av användarnas data samt 
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analys av deras beteendemönster för att individanpassa upplevelsen och göra 

upplevelsen lättare, snabbare och smidigare för användaren. (Aguirre, Mahr, Grewal, de 

Ruyter & Wetzels 2015) 

Li och Karahanna (2015) berättar att inom e-handel används omfattande framförallt 

rekommendationssystem för att göra detta. Rekommendationssystem är en webbaserad 

teknologi som samlar in data om konsumenters preferenser och på basis av detta gör 

rekommendationer om e-leverantörers produkter eller tjänster som är relevanta för den 

individuella användaren (Li & Karahanna 2015). Med begreppet individanpassning 

avses att skräddarsy produkter och tjänster enligt en enskild konsuments preferenser, 

medan rekommendationssystem skräddarsyr själva rekommendationerna om produkter 

och tjänster på en webbplats enligt en enskild konsuments preferenser. Vad som 

framkommer från detta är att i båda samlas det in konsumentdata för att bättre kunna 

rikta sig till användarna på en individuell nivå och anpassa sig till den individuella 

konsumentens behov på ett effektivt och precist sätt. Detta i sin tur hjälper företagen att 

förbättra användartillfredsställelsen, bygga användarlojalitet och öka 

korsförsäljningsmöjligheterna (Lichtenstein, Netemeyer & Burton 1990; Aguirre et al. 

2015). Sålunda är individanpassning kritiskt beroende av företagens förmåga att 

förvärva och bearbeta användarinformation men samtidigt även på användarnas vilja att 

utlämna denna information (Peltier, Milne & Phelps 2009; Xu, Luo, Carroll & Rosson 

2011).  

Här diskuteras alltså konventionell och laglig datainsamling samt användarnas oro för 

sin personliga integritet online. Detta skall inte blandas ihop med olagligt dataintrång 

och användarnas oro för online-säkerhet. Framförallt privatpersoner tenderar i 

allmänhet att vara oroliga för sin rätt till personlig integritet online (d.v.s. hur data om 

dem används) medan företag i allmänhet tenderar vara mera oroade om säkerhet online 

(d.v.s. vem som har tillgång till deras data) (Vakeel, Das, Udo & Bagchi 2017). 

Privatpersoner tenderar att värdera sin rätt till personlig integritet högt och är därmed 

inte alltid ivriga att utlämna för mycket information – framförallt inte personuppgifter 

– om sig själva till företag, eftersom de inte vill att företag har för mycket insikt i deras 

personliga angelägenheter (Wirtz, Lwin & Williams 2007). Detta kombinerat med en oro 

för att informationen skall missbrukas, påverkar individers vilja att avslöja sanningsenlig 

information (Yang 2013). Detta kan även leda till andra motgärder för att minska på 

denna oro; till exempel till förfalskning av personuppgifter samt vägran att återanvända 

tjänsten (Wirtz, Lwin & Williams 2007).  
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Denna typs oro för att företag kränker användares rätt till personlig integritet har ökat 

(Preibusch 2013) och förutom detta även förändrats mera till en samhällelig oro än ett 

enskilt problem för varje privatperson (Baek, Kim & Bae 2014). Denna förändring samt 

ökningen i oron beror bland annat på globala skandaler om hur privatpersoners rätt till 

personlig integritet har kränkts både av offentliga myndigheter och av företag. Exempel 

på dessa skandaler är bland annat NSA/Edward Snowden skandalen från år 2013 (Pulver 

& Medina 2017) samt Facebook/Cambridge Analytica skandalen från 2018 (Baldwin-

Philippi 2017). Även dataskyddsförordningen (DSF, eller GDPR på engelska) var aktuell 

år 2018 eftersom den ersatte dataskyddsdirektivet från 1995 den 25 maj. Förordningen 

har som syfte att harmonisera EU-lagstiftningen om dataskydd och personlig integritet 

för alla individer inom Europeiska unionen. Den satt en ny standard för insamling, 

lagring och användning av data bland alla företag som är verksamma i Europa, samt 

ändrade hur företag skall hantera konsumenternas rätt till personlig integritet och gav 

samtidigt individer nya rättigheter att komma åt och kontrollera sin egna data på 

Internet. Människor är därmed idag mera medvetna om hur företag borde hantera deras 

personuppgifter. (Phillips 2018)  

För att sammanfatta så är individanpassning ett tveeggat svärd för konsumenter. Å ena 

sidan kan användare erhålla värde i form av mera individanpassade webbtjänster. Å 

andra sidan är denna typ av tjänster dock ofta kraftigt beroende av användarinformation 

vilket igen ökar användarnas oro om att deras personuppgifter kan missbrukas. 

Individanpassning leder alltså till ett dilemma i form av ett användningsval. 

1.1 Problemområde 

Detta dilemma konsumenter möter mellan behovet av mer individanpassade tjänster 

och behovet att skydda sin personliga integritet kallas personalization-privacy 

paradox1. Sutanto, Palme, Tan och Phang (2013) beskriver paradoxen som spänningen 

mellan hur utvecklare och marknadsförare av IT-applikationer utnyttjar användarnas 

information för att erbjuda dem personliga tjänster och användarnas växande oro över 

att deras rätt till personlig integritet överträds.  Rekommendationssystem har påpekats 

vara ett utmärkt exempel på en kontext var denna spänning framkommer (Aguirre et al. 

2015; Li & Karhanna 2015). Denna spänning kan dock begränsa konsumenters 

användning av applikationer; i detta fall rekommendationssystem och e-handelsplatsen 

                                                      
1 Ingen etablerad svenskspråkig översättning på begreppet existerar. Kunde dock översattas till 
individanpassnings-integritets paradoxen [egen översättning]. I resten av avhandlingen kommer dock 
det engelskspråkiga begreppet användas eftersom det är det etablerade begreppet inom forskning. 
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som använder sig av detta system (Sutanto 2013 et al.). Företagsledningar är alltså i en 

ständig balansakt mellan att skapa individanpassade tjänster för sina kunder och 

samtidigt se till att de inte tar för många friheter med sina kunders data. Denna balansakt 

ger en paradoxal verklighet för marknadsförare. Å ena sidan har de allt mer data att 

skapa individanpassade tjänster med.  Å andra sidan måste de vara medvetna om att inte 

bryta mot konsumentens rätt till personlig integritet.  

Med dagens teknik kunde e-handelsplatsers rekommendationer individanpassas 

ytterligt individuellt för enskilda användare. Dock vore detta inte lönsamt om 

användarna anser att detta åstadkoms samtidigt som information om dem missbrukas, 

och att de därmed inte anser att det är värt att använda tjänsten (Aguirre et al. 2015). I 

och med detta vore det centralt att ha insikter i var konsumenterna anser att gränsen går 

mellan integritetsriskerna och nyttorna av individanpassade rekommendationer. Trots 

detta, och fastän e-detaljhandeln idag står för en så stor andel av den totala detaljhandeln 

och dess andel stiger såpass snabbt, så har det enligt min kännedom endast undersökts 

hur rekommendationssystem fungerar från företagens sida i praktiken, men inte hur 

konsumenter förhåller sig till paradoxen som uppstår när dessa system används. 

Detta är förvånansvärt med tanke på att personalization-privacy paradoxen ur ett 

konsumentperspektiv har blivit undersökt i så många andra kontexter. Awad och 

Krishnan (2006) var de första som enligt min kännedom använde begreppet för att 

beskriva fenomenet men Volokh (2000) skrev redan år 2000 om avvägningen mellan 

individanpassning och personlig integritet. Sedan dess har det undersökts i flera 

kontexter. Paradoxen har forskats på bland annat inom individanpassade 

annonsprogram för smarttelefoner (Sutanto et al. 2013), U-commerce (Sheng, Nah & 

Siau 2008) samt inom platsmedveten marknadsföring (Xu et al. 2011) och -

mobildetaljhandel (Lee & Rha 2016). Dessutom har individanpassad kommunikation via 

digitala media (Aguirre, Roggeveen, Grewal & Wetzels 2016) undersökts, samt hur villiga 

människor är att bli profilerade online för individanpassning (Awad & Krishnan 2006).  

Ett återkommande tema i de tidigare nämnda undersökningarna om personalization-

privacy paradoxen är bland annat att konsumenternas uppfattningar om 

integritetsrisker och individanpassningsnyttor kan påverkas av deras interpersonella 

skillnader. Till exempel Lee och Rha (2016) forskade om konsumenternas reaktioner på 

personalization-privacy paradoxen som härrör från användningen av platsbaserad 

mobildetaljhandel. De undersökte faktorer som påverkar konsumenternas psykologiska 

och beteendemässiga reaktioner mot paradoxen. Deras studie visade att konsumenters 
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osäkerhet gällande användning av teknik påverkar deras psykologiska reaktioner medan 

deras tillit påverkar fortsatt användningsavsikt. Studien visade även att konsumenternas 

engagemang, självverkan och teknikoptimism påverkar både deras psykologiska och 

beteendemässiga reaktioner betydligt. Även Xu et als. (2011) studie påvisade att 

konsumenters interpersonella skillnader påverkar dessa reaktioner. Även konsumenter 

som önskar högre transparens om hur deras privata uppgifter används tenderar vara 

mindre villiga att bli profilerade online (Awad & Krishnan 2006).  

Vad som även har framkommit i tidigare undersökningar om personalization-privacy 

paradoxen är att användarnas uppfattade risker om utlämnandet av information samt 

deras uppfattning om nyttan de får av individanpassning är väldigt mycket kontext- och 

situationsberoende (Sheng, Nah & Siau 2006); till exempel kom Aguirre et al. (2016) 

fram till att nyttan med individanpassning kan variera som en funktion av det medium 

som kommunikationen sker i, medan Xu et al. (2011) kom fram till med sin 

undersökning att typen av marknadsföringsstrategi (push eller pull) som används i 

individanpassningssystemet påverkar konsumenternas uppfattning om 

integritetsriskerna och individanpassningsnyttorna. Sammanfattningsvis är det viktigt 

att förstå att alla tidigare nämnda undersökningar är kontextbundna och att dessa 

undersökningars resultat inte skall generaliseras eller användas utanför dess tänkta 

sammanhang. I och med detta är det viktigt att personalization-privacy paradoxen 

undersöks i olika kontexter.  

Med detta i åtanke så är det viktigt, både från ett marknadsföringsforsknings- och 

företagsledningsperspektiv, att denna paradox undersöks även inom e-handel. Med en 

bättre förståelse för konsumenternas psykologiska och beteendemässiga reaktioner 

gällande informationsutlämningsnyttor och risker inom kontexten, kan insikter 

genereras i hur individanpassning av rekommendationer kan implementeras korrekt i e-

handelsplatser. Genom en empirisk undersökning ämnar denna studie därmed skapa en 

mer fullständig förståelse för konsumenters avsikt och villighet att använda sig av en e-

handelsplats, baserat på nyttorna de får i form av individanpassade rekommendationer 

samt riskerna de åtar sig i form av potentiella integritetskränkningar som orsakas av 

informationsutlämning. Som framkom i tidigare forskning kan detta påverkas av 

konsumenternas interpersonella skillnader och därmed kommer dessa att beaktas i 

undersökningen.   
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1.2 Syfte 

Således är det primära syftet med denna avhandling är att undersöka dynamiken i 

personalization-privacy paradoxen som sker som en följd av informationsutlämning 

inom e-handel. Med andra ord ämnar avhandlingen ge insikter i samspelet mellan 

individanpassade rekommendationer och personlig integritet som sker när konsumenter 

förväntas utlämna information om sig till e-handelsplatsers rekommendationssystem. 

Detta kommer att undersökas ur ett konsumentbeteendeperspektiv. Studien ämnar 

identifiera de uppfattade nyttorna och riskerna av informationsutlämning. Utöver detta 

kommer konsekvenserna av samspelet mellan dessa på konsumenternas psykologiska 

och beteendemässiga reaktioner bedömas. På grund av att konsumenternas 

uppfattningar om integritetsrisker och individanpassningsnyttor kan påverkas av deras 

interpersonella skillnader kommer även dessas inverkan att undersökas.  

De specifika forskningsfrågorna för att besvara detta är:  

FF1: Vilka samband inom e-handel finns det i samspelet av individanpassade 

rekommendationer och personlig integritet?  

FF2: Hur kraftiga är dessa samband? 

FF3: Hur väl förklarar dessa samband konsumenternas psykologiska samt 

beteendemässiga reaktioner?  

FF4: Vilka determinanter för nyttor respektive risker är för konsumenterna relativt mest 

betydande när det gäller deras utlämning av information om sig till e-handelsplatser?  

1.3 Avgränsningar 

Denna undersökning om personalization-privacy paradoxen inom e-handel kommer att 

fokusera på rekommendationssystem, eftersom denna typ av individanpassning är den 

mest använda i e-handelsplatser. Det är dock uppenbart, när den existerande litteraturen 

granskas, att olika termer och begrepp används för att hänvisa till detta koncept (Li & 

Karahanna 2015). Dessa inkluderar "individanpassning", "rekommendationsagent" och 

"interaktivt beslutsstöd" för att bara nämna några. Även när begreppet 

"rekommendationssystem" har använts, har studier olika definitioner av vad sådana 

system egentligen är. För att uppnå teoretisk klarhet i denna avhandling är det centralt 

att fastställa en exakt definition för vad ett rekommendationssystem är. Därmed används 

i denna avhandling Li och Karahannas (2015) definition. De definierar 
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rekommendationssystem i e-handelskontexten som en webbaserad teknologi som 

explicit eller implicit samlar in en konsuments information och på basis av denna skapar 

individanpassade rekommendationer om produkter och tjänster online enligt hens 

preferenser.  

Fastän personalization-privacy paradoxen inom e-handel förekommer både inom B2C 

och B2B kommer denna studie att avgränsas till att undersöka privata konsumenter. 

Detta på grund av att privata konsumenter i allmänhet tenderar vara mer oroliga för sin 

rätt till personlig integritet online än vad företag är (Vakeel et al. 2017). Därmed avses 

det med e-handel från och med nu B2C e-handel om inte annat nämns.  

Undersökningen kommer även att avgränsas till att undersöka konsumenter inom 

Europeiska Unionen eftersom den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft inom EU 

år 2018. På grundnivån skiljer sig denna i sin underliggande filosofi mycket åt från till 

exempel USA:s lagstiftning gällande skyddandet av personlig integritet (Goddard 2017). 

I EU skyddas personlig integritet som en grundläggande rättighet som kan trumfa andra 

intressen. EU-medborgare har alltså breda grundläggande rättigheter i sitt dagliga 

digitala liv, som exempelvis amerikaner inte har. EU-medborgare har bland annat rätt 

att fråga företag hur deras personuppgifter samlas in och lagras, hur de används, samt 

rätt att begära att de raderas. (Europeiska unionens officiella tidning 2016) Men DSF kan 

ha bieffekter som leder till fördelar för människor även utanför EU, och kan samtidigt 

påverka hur företagen bedriver verksamhet oavsett land (Buttarelli 2016; Goddard 

2017). Företag som Microsoft (Microsoft 2018) och Facebook (Techcrunch 2018) har 

insett att det är bättre att utvidga DSF-skyddet till alla sina konsumenter, snarare än att 

ha en policy för EU-medborgare och en annan för resten av världen. På grund av denna 

trend av företag att anamma EU:s DSF på en global nivå så kommer den empiriska 

undersökningen i denna studie att fokusera på konsumenter inom EU. 

Idag finns en enorm mängd e-handelsplatser varav Amazon.com, Inc. är den största i 

världen mätt i omsättning (Fortune 2018). Amazon är även välkänt för hur det 

framgångsrikt tillämpar olika slags rekommendationssystemstekniker, samt hur det 

anpassar produkt- och tjänstrekommendationerna individuellt på den enskilda 

användarens hemsida, baserat på användarens tidigare sökningar, interaktioner och 

inköp. Till exempel när en konsument betraktar eller köper en vara på Amazon, ger 

webbplatsen konsumenten rekommendationer som liknar det som konsumenten 

betraktat eller köpt. (Li & Karahanna 2015) Med anledning av dessa orsaker kommer 

Amazons konsumenter undersökas i studiens empiriska del. Amazons största marknad 
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mätt i omsättning inom EU är Tyskland (Statista 2019c) och därmed används företagets 

tyska konsumenter för denna studies undersökning. Sammanfattningsvis kommer 

denna studies empiriska undersökning avgränsas till Amazons tyska privata 

konsumenter. 

1.4 Avhandlingens struktur  

Denna studie är uppbyggd av sex delar och är strukturerad enligt följande. Avhandlingen 

inleds med en introduktion till ämnet för att ge kontextuell information samt en 

motivation för studien. Dessutom presenteras forskningsmålet och syftet med studien. 

Efter detta diskuterar avhandlingen den strategiska betydelsen av rekommendations-

system för e-handelsplatser, samt ger en övergripande presentation av hur 

rekommendationssystem fungerar i praktiken samt hur dataskyddsförordningen 

påverkar detta. Ovan nämnda delar presenteras eftersom det är viktigt att ha en ytlig 

förståelse av ämnet när avhandlingen senare dyker djupare in i värdet som dessa system 

ger för konsumenter. Dessa förkunskaper är även centrala för att förstå hur personlig 

integritet online och bekymmer om detta hänger ihop med hur företag använder sig av 

dessa system. Efter att rekommendationssystem har diskuterats från företagens 

synvinkel, förklaras hur nyttan och riskerna dessa skapar för konsumenterna hänger 

samman ur en integritetsberäkningssynvinkel. Vidare förklaras hur detta påverkar 

konsumenternas psykologiska samt beteendemässiga reaktioner, samtidigt som 

studiens hypoteser formuleras. Därefter sammanfattas den teoretiska referensramen för 

den specifika kontexten i denna studie. Efter detta diskuteras forskningsmetoder. Mer 

specifikt förklaras orsakerna till valet av en kvantitativ forskningsmetod utöver de val 

som gjorts avseende datainsamlingsprocessen och statistiska dataanalysteknikerna. I det 

femte kapitlet rapporteras de empiriska fynden tillsammans med de olika faserna av 

statistisk dataanalys. Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och konsekvenser från 

såväl forskningens som företagsledningens perspektiv. Dessutom diskuteras studiens 

begränsningar tillsammans med möjligheterna till fortsatt forskning inom samspelet 

mellan individanpassning och personlig integritet inom e-handel, varefter avhandlingen 

avslutas med studiens slutsatser. 

1.5 Nyckelbegrepp 

I detta kapitel definieras avhandlingens nyckelbegrepp. Om flera av dessa används ett 

brett spektrum av definitioner i olika tidigare studier. Efter en grundlig genomgång av 

de olika begreppen och deras innebörd kommer definitionerna nedan användas i denna 

avhandling.  
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E-handelsplats – En e-handelsplats är en typ av e-handelswebbsida där både ägaren 

till webbplatsen och tredjepartsföretag kan sälja sina produkter eller tjänster till 

konsumenter. Alla transaktioner behandlas via webbplatsägaren. (Verhagen, Meents & 

Tan 2006) 

Individanpassning – Eirinaki och Vazirgiannis (2003) definierade individanpassning 

på webben som processen att anpassa en webbplats till specifika användares individuella 

behov. 

Integritetsberäkning – Integritetsberäkning är en funktion gällande hur 

konsumenterna avgör om de ska utlämna information om sig baserat på resultaten från 

en beräkning om de uppfattade positiva och negativa resultat av informationsutlämning 

i ett specifikt informationsutlämningssammanhang (Xu et al. 2011). 

Personalization-privacy paradox – Dilemmat konsumenter möter mellan ett behov 

för mer individanpassade tjänster samt deras strävan att skydda sin personliga integritet 

(Awad & Krishnan 2006). 

Personlig integritet – Motsvarar närmast engelskans privacy. Definieras som 

individers rätt att ha hemligheter och att vara anonyma, samt ett skydd för individers 

privat information och privatliv (Europeiska unionens officiella tidning 2016). 

Personuppgifter – Personuppgifter är all information som tillhör en identifierad eller 

identifierbar levande individ. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till identifiering 

av en viss person, utgör också personuppgifter. Personuppgifter som har blivit 

oidentifierade, krypterade eller pseudonymiserade men som kan användas för att 

identifiera en person förblir personuppgifter och omfattas av lagen. (Europeiska 

unionens officiella tidning 2016) 

Rekommendationssystem – I denna avhandling definieras 

rekommendationssystem i e-handelskontexten som en webbaserad teknologi som 

explicit eller implicit samlar in information om konsumenter, till exempel 

personuppgifter, och på basis av detta skapar individanpassade rekommendationer om 

produkter och tjänster online enligt hens preferenser (Li & Karahanna 2015). 

https://it-ord.idg.se/ord/anonymitet/
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2 REKOMMENDATIONSSYTEMS STRATEGISKA 
BETYDELSE FÖR FÖRETAG 

Konsumenter blir idag konstant bombarderade med information. Kombinerat med 

behovet att bli tillfredsställda omedelbart leder det till att konsumenter på ett par 

sekunder bestämmer om de gillar ett företags marknadsföringsbudskap (Ariker, Heller, 

Diaz & Perrey 2015). Individanpassning av rekommendationer, det vill säga anpassning 

av budskap eller förslag av relevanta produkter/tjänster till individer baserat på deras 

beteende, tar itu med frågan att hur det skall åstadkommas att endast det relevanta för 

den individuella konsumenten når hen under rätt tidpunkt, ur den enorma mängden 

information som finns (McKinsey 2016). Utvecklingen av digitala plattformar leder till 

att även e-handelsplatser utvecklas och därmed kan erbjuda sina kunder relevantare 

individanpassade rekommendationer under inköpsprocessen (Pappas 2018).  

Ett system som effektivt och exakt kunde förutse de individuella användarnas behov 

torde lyfta på kvaliteten av serviceupplevelsen (Wang, Duong & Chen 2016). Mary 

Meeker, en välkänd och framgångsrik venture kapitalist och analytiker inom 

internetbranschen som blev listad år 2014 av Forbes (2014) som den 77:e mest 

inflytelserika kvinnan i världen, går såpass långt i detta att hon hävdade i sin årliga 

rapport om internettrender 2018 att det inte längre finns något behov att skapa 

generaliserat innehåll eller kommunikation online eftersom individanpassat innehåll 

kan leda till mer framgångsrika resultat (Meeker 2018). Detta åstadkommes genom att 

företag formar konsumenternas beslutsfattandeprocess samtidigt som de fördjupar sina 

relationer med konsumenterna, om de lyckas integrera och automatisera sina kund- och 

marknadsföringsplattformar eftersom de då kan testa, spåra, förfina och optimera sig i 

realtid och se till att rätt rekommendation går till rätt konsument (Ariker et al. 2015). 

Sammanfattningsvis, när individanpassningsstrategier och rekommendationssystem 

implementeras på rätt sätt i ett företags affärsstrategi ökar det konsumenternas 

engagemang samt lojalitet gentemot företaget i fråga, genom att komma med 

information som är anpassat till – och rentav förutser – vad konsumenterna verkligen 

vill ha.  

Dessa fördelar för konsumenten innebär också fördelar för företaget. På lång sikt 

kommer företag som har tillgång till information om sina konsumenter att kunna höja 

sina konsumenters upplevelse av deras hemsida till en överlägsen nivå jämfört med sina 

konkurrenter (Murthi & Sarkar 2003; Rust & Chung 2006; Ariker et al. 2015). Företag 

kan på detta vis uppnå distinkta konkurrensfördelar (Murthi & Sarkar 2003), ta mer 
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betalt (Vesanen 2007) och förbättra lönsamheten (Zhang & Wedel 2009). Detta 

resulterar även i att företaget förknippas med utmärkt service vilket i sin tur leder till 

mer organisk (icke-betald) trafik till webbsidan (Ariker et al. 2015). 

Konsultföretaget McKinseys (2016) rapport från 2016 hävdar att 

rekommendationssystem kan minska kundanskaffningskostnaderna med så mycket som 

50 procent, öka intäkterna med 5 till 15 procent och öka effektiviteten av 

marknadsföringen med 10 till 30 procent. Rapporten i fråga påpekar att fastän 

teknologin spelar en viktig roll i detta så missar företag ofta målet med sina 

rekommendationssystem trots att de oftast redan har de krävda verktygen, något som 

även Aguirre et al. (2015) påpekar. Den verkliga utmaningen är att omvandla 

marknadsföringsprocesser och -metoder för att uppnå rekommendationssystemens fulla 

potential. Meeker (2018) förklarar att vissa marknadsförare är så bländade av mängden 

data som modern teknik kan generera, att de glömmer att det är kvaliteten – inte 

kvantiteten – av individanpassat innehåll som betyder något. Det vill säga; förse relevant 

information så har du nöjda kunder. Bomma, så är de borta.  

För att bättre förstå hur dessa system skapar värde åt konsumenter och därmed även 

konkurrensfördelar för företaget är det bra att ha en ytlig förståelse hur dessa fungerar i 

praktiken från företagens synvinkel. Därmed presenteras detta nedan följt av hur de 

relativt nya DSF lagarna påverkar allt detta. 

2.1 Hur konkurrensfördelar skapas med rekommendationssystem 

Ariker et al. (2015) förklarar att fastän marknadsföringsbranschen har lovat 

automatiserade rekommendationssystem på masskala under de två senaste årtiondena i 

förväntan på att en maskin skall generera den perfekta, individanpassade upplevelsen – 

så är detta en hopplös önskan. Snarare har det fattats att det bästa sättet att uppnå 

meningsfulla rekommendationer är genom att systematiskt testa idéer med riktiga 

konsumenter och sedan kontinuerligt och snabbt upprepa detta. Dock har det inte alltid 

funnits verktyg och förmåga att utföra detta, det vill säga att förse verkligen relevanta 

individanpassade rekommendationer och innehåll till miljontals existerande samt 

potentiella kunder. Detta har dock förändrats under det senaste årtiondet. (Ariker et al. 

2015) Marknadsföringsteknologi, automatisering och avancerade analystekniker har nu 

nått den nivå där effektiv individanpassning av rekommendationer i masskala är möjlig, 

något som även Amazon använder sig av (Li & Karahanna 2015). För att möjliggöra detta 

”pröva och lär dig”-system krävs dock att företagets marknadsanalysprocesser 
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organiseras på ett sätt som stödjer framkomsten av ett ekosystem som förbinder insikter 

till resultat som en del av ett kontinuerligt, självförbättrande kretslopp i en kombination 

med sakkunniga anställda (Ariker et al. 2015).  

2.1.1 Insamling av konsumentpreferenser och konstruerandet av 
konsumentprofiler  

Eftersom individanpassning och rekommendationssystem grundar sig på att anpassa sig 

till kundens behov så börjar denna process med att försöka förstå konsumenterna 

(Aguirre et al. 2015). För att förstå vad konsumenterna tänker måste 

rekommendationssystemet först samla in konsumentinformation och på basis av denna 

uppskatta konsumentpreferenser och konstruera konsumentprofiler (Li & Karahanna 

2015). Det finns i stora drag två metoder för insamling av konsumentpreferenser. Dessa 

är explicita och implicita (Aguirre et al. 2015). När företag använder sig av explicita, 

öppna, insamlingsmetoder vet konsumenterna att deras data samlas in (Sundar & 

Marathe 2010), eftersom företaget har gjort en medveten insats för att informera dem 

(Aguirre et al. 2015). Det underliggande antagandet är att fortsatt användning av 

tjänsterna, efter att konsumenterna har blivit upplysta om detta, skapar ett ad hoc-

samtycke till datainsamlingen (Aguirre et al. 2015). Explicita metoder kan till exempel 

fråga konsumenterna direkt om deras preferenser, till exempel via frågeformulär (Li & 

Karahanna 2015), eller genom att meddela på webbplatsen att data samlas in om 

användaren (Aguirre et al 2015). Integritetsförespråkare betonar vikten av transparens 

och samtycke i datainsamling, men det har även påpekats att dessa meddelanden kan 

vara irriterande för användarna (Aguirre et al 2015). 

Implicita metoder, däremot, samlar in preferenserna ”i smyg” genom att övervaka 

konsumenternas beteende (Montgomery & Smith 2009). I det senare fallet 

tillhandahåller konsumenterna inte proaktivt information och detta används i regel i e-

handelsplatser (Li & Karahanna 2015). Denna diskreta form av datainsamling hjälper 

företaget att få mer opartisk data och därmed en rikare kundförståelse som det kan 

använda för att skräddarsy sina tjänster (Verhoef, Venkatesan, McAlister, Malthouse, 

Krafft & Ganesan 2010). Det gynnar också konsumenterna, genom att inte störa deras 

surfupplevelse (Aguirre et al. 2015). Eftersom konsumenterna inte är informerade om 

varje diskret insats av informationsinsamling gäller inte ad hoc-samtycket som antogs i 

explicita insamlingsmetoderna (John, Acquisti & Loewenstein 2011). Konsumenternas 

krav på öppenhet är därmed en utmaning för företag som föredrar att fortsätta att utöva 

insamling i smyg. 
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System som använder sig av implicit datainsamling för att uppskatta 

konsumentpreferenser brukar vara beroende av tre åtgärder för att derivera fram 

preferenser. Den första är klickströmsdata från en konsument, givet att om en 

konsument klickar på en produkt måste hen vara intresserad av den. Den andra är 

mätandet av tiden som en konsument tillbringar på en produktsida baserat på 

antagandet att en konsument som tillbringar lång tid för att betrakta och granska en 

produkt tyder på att hen är intresserad av produkten. Den sista åtgärden är 

analyserandet av andra konsumenters (t.ex. vänners) information baserat på antagandet 

att konsumentens preferenser kan påverkas av eller liknar de hos hens vänner. (Li & 

Karahanna 2015) 

Företag kan även köpa tredjepartsdata om sina konsumenter (Duhigg 2012). 

Tredjepartsdata är all information som samlas in av en aktör som varken är direkt 

kontrollerad av säljaren (första parten) eller konsumenten (andra parten) i 

affärsförhållandet. Ofta genereras tredjepartsdata på en mängd olika webbplatser och 

plattformar och hopas sedan samman av en tredjeparts dataleverantör. Genom att samla 

data från en mängd olika webbplatser kan dataleverantörerna skapa omfattande 

publikprofiler (profiler på hurudan den potentiella konsumenten är). Dessa profiler 

innehåller information om användarnas onlinebeteende som sedan används för att 

kategorisera användare i specifika segment, till exempel hundälskare eller sportfans. 

Dataleverantörer säljer sedan denna aggregerade, anonymiserade data till företag för att 

underlätta riktad marknadsföring. Det vill säga rikta och skräddarsy rekommendationer 

för att effektivt engagera sig för specifika publikgrupper. Uppgifterna kan säljas till 

företag som antingen inte har någon förstapartsdata eller för att förstärka den med 

kompletterande publikinformation. (Shi, Yang, Arthanari, Liu & Cheng 2016) Duhigg 

(2012) skriver att företag till exempel kan köpa data om ”din etnicitet, jobbhistoria, 

tidningarna som du läser, om du någonsin har försatts i konkurs eller skilt dig, året du 

köpte (eller förlorade) ditt hus, var du gick på college, vilka ämnen du pratar om online, 

om du föredrar vissa märken av kaffe, pappershanddukar, flingor eller äppelmos, dina 

politiska åsikter, läsvanor, vad du ger till välgörenhet och antalet bilar du äger” [egen 

översättning]. Duhigg (2012) påpekar dock att all denna information är meningslös om 

ingen analyserar och ger mening om den. 

Upptäckandet av meningsfulla insikter genom att kombinera första- och tredjepartsdata 

för att skapa individuella konsumentprofiler är dock lättare sagt än gjort (Ariker et al. 

2015). Dessa individuella konsumentprofiler består alltså av demografisk data, 
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intressen, märkespreferenser, köpteende, beteende online med mera. Med tanke på 

komplexiteten i att skapa betydelse ur ett såpass brett spektrum av data, tenderar 

företagen att begränsa den data de använder, i allmänhet med fokus på den data som är 

enklast att få tag på (Li & Karahanna 2015). Dessutom har traditionella CRM-system, 

(från engelskans Customer Relationship Management-system, på svenska 

kundvårdssystem) som är byggda på mer stela relationsdatabaser, sällan flexibilitet eller 

skalbarhet för att hantera stora mängder av strukturerad och ostrukturerad data. Vad 

företag behöver är system som kan köra avancerade analyser för att upptäcka 

användbara och praktiska insikter och sedan utlösa sändning av lämpliga budskap, till 

exempel om kunden "A" gör åtgärd "B", skicka meddelande "C." Ett framväxande svar 

på denna fråga är kunddataplattformen, även känt som CDP (från engelskans customer 

data platform), som är den moderna versionen av ett kunddatalager, dock mycket mer 

flexibel och sammankopplad. CDP:er integrerar förstapartsdata, inklusive data försedd 

av kunden samt hens inköpshistorik, webbside- eller appbeteende och 

engagemangsinformation, med tredjepartsdata om konsumentintressen och 

shoppingbeteende, för att förbättra inriktningen på individuella i form av 

individanpassande budskap och rekommendationer. (Ariker et al. 2015) 

2.1.2 Levererandet av rekommendationer 

Naturligtvis är det inte tillräckligt att endast samla insikter, även om detta görs i stor 

skala. Organisationen måste även kunna agera smart baserat på dessa insikter och 

leverera relevanta individanpassade rekommendationer. Matchmaking är det första 

steget i att leverera individanpassade rekommendationer till konsumenter (Adomavicius 

& Tuzhilin 2005). Fokusfrågan att undersöka i matchmaking är hur vi exakt kan 

identifiera de produkter och tjänster som matchar med konsumenternas profiler som 

skapades i det föregående skedet. I stora drag finns det fyra typer av matchmaking. Varje 

tillvägagångssätt kan använda explicita metoder, implicita metoder eller en kombination 

av båda metoderna för att samla information om konsumenten. Den matchningsmetod 

som används är dock kraftigt kopplad till den typ av information som 

rekommendationssystemet använder för att konstruera konsumentprofilerna. (Li & 

Karahanna 2015) I följande stycken förklaras dessa tillvägagångssätt kortfattat för att ge 

en ytlig bild av hur de fungerar i praktiken i e-handelskontexten.  

Det innehållsbaserade tillvägagångssättet används för att rekommendera tjänster eller 

produkter som liknar de som konsumenten har föredragit tidigare (Adomavicius & 

Tuzhilin 2005). Det innehållsbaserade tillvägagångssättet bygger kraftigt på 
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konsumenternas tidigare beteende; tidigare inköp, värderingar av produkter och 

tjänster, och annat beteende som till exempel tiden som en konsument tillbringat på en 

viss produktsida. Eftersom konsumenternas transaktionsinformation är lätt att samla in 

och använda är den här typen av matchmaking den mest vedertagna idag. (Li & 

Karahanna 2015) Amazon ger sina användare chansen att förbättra 

rekommendationerna de får som är baserade på det innehållsbaserade 

tillvägagångssättet genom att låta dem värdera hur mycket enskilda tidigare köpta 

produkter och tjänster skall påverka på kommande rekommendationer (se figur 1 

nedan). 

 

Figur 1 Hur Amazon ger sina användare chansen att förbättra kommande 
rekommendationer 

Medan det innehållsbaserade tillvägagångssättet används för att rekommendera tjänster 

eller produkter som liknar de som användaren i fråga har föredragit tidigare, används 

samarbetstillvägagångssättet, även känd som samarbetsfiltrering, för att rekommendera 

artiklar personer med liknande smak och preferenser har gillat tidigare (Adomavicius & 

Tuzhilin 2005; Montgomery & Smith 2009).   

Som redan nämndes kan konsumentprofiler konstrueras genom att använda 

information från konsumentens sociala nätverk – det vill säga vänners preferenser – som 

data. Informationen i dessa sociala nätverk består av bland annat styrkan på förhållandet 

mellan konsumenten och hens förhållande till andra, samt preferenser av konsumenter 

med hög homogenitet. På grund av spridningen av information från sociala nätverk via 

sociala media kan rekommendationssystem använda sig av detta som informationskälla 

även för matchmaking. De facto har Amazon infört program som ger rekommendationer 
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baserat på vad ens vänner på Facebook har köpt. (Li & Karahanna 2015) Detta 

matchmaking-tillvägagångssätt baserar sig alltså på antagandet att konsumenterna har 

liknande preferenser som sina vänner på grund av sociala influenser bland 

konsumenterna.  

Hybridtillvägagångssättet kombinerar två eller flera av de ovannämnda 

matchningsmetoderna. Till exempel Amazon använder sig av en kombination av de tre 

ovannämnda tillvägagångssätten. Eftersom hybridtillvägagångssättet kombinerar flera 

tillvägagångssätt kräver det mer ansträngning och en större informationsbas för att 

stödja det. Därmed skulle e-leverantörer behöva veta om hybridtillvägagångssättet 

verkligen kan fungera bättre (t.ex. vad gäller bättre användarvänlighet, högre 

rekommendationsnoggrannhet eller mindre konsumentkognitiv ansträngning) än 

någon av de enskilda matchmaking tillvägagångssättet men detta har inte undersökts. 

Detta är något som även gäller de tre andra tillvägagångssätten. Med tanke på att det 

kräver stora monetära investeringar för att implementera dessa system så vore det viktigt 

för företag att veta att vilken av dessa fungerar bäst i vilken kontext, men detta är 

fortfarande en öppen fråga i den akademiska litteraturen om rekommendationssystem. 

(Li & Karahanna 2015) 

När rekommendationer har skapats baserat på matchmaking är nästa steg i processen 

att presentera dessa rekommendationer för konsumenterna (Adomavicius & Tuzhilin 

2005). Centralt för detta steg är att utforma ett bra systemgränssnitt för att presentera 

rekommendationerna. Utan noggrann gränssnittsdesign kan konsumenterna förbise de 

individanpassade rekommendationerna, använda mycket tid att förstå vad som 

rekommenderas, eller inte överhuvudtaget uppfatta dem som individanpassade 

rekommendationer. Således är ett av huvudmålen för rekommendationssystemens 

gränssnittsdesign att övertyga konsumenterna att använda sig av de individanpassade 

rekommendationerna för att underlätta deras beslutsprocess. Med andra ord genom att 

göra det enklare och mindre ansträngande att identifiera och välja produkter eller 

tjänster som matchar ens preferenser. (Li & Karhanna 2015) Det är klart att 

rekommendationer inte hjälper beslutsfattandet om konsumenterna inte uppfattar 

rekommendationerna som bra, värda att överväga och kanske till och med använda sig 

av. För att presentera individanpassade rekommendationer på ett optimalt sätt bör ett 

gränssnitt för ett rekommendationssystem därmed vara enkelt att använda, presentera 

rekommendationerna på ett sätt som lockar uppmärksamhet, öka förtroendet för 
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rekommendationerna samt hjälpa konsumenten att fatta bättre köpbeslut. (Ariker et al. 

2015) 

I figur 2 kan man observera hur Amazon presenterar rekommendationer som är 

baserade på det innehållsbaserade tillvägagångssättet. Funktioner som "konsumenten 

som köpte denna artikeln köpte även" och ”konsumenten som tittade på denna artikel 

tittade även på” på Amazon (se figur 3) skall dock inte förväxlas med individanpassade 

rekommendationer skapade med samarbetstillvägagångssättet, fastän de bygger sig på 

andra konsumenters tidigare beteenden. Dessa rekommendationerna är oberoende av 

konsumenternas likhet av preferenser och är inte anpassade till enskilda individer. 

 

 

Figur 2 Exempel på individanpassade rekommendationer på Amazon baserade på 
konsumentens tidigare inköp och beteende på sidan 

 

 

Figur 3 Icke-individanpassade rekommendationer baserat på andra konsumenters tidigare 
beteenden  
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2.2 DSF:s inverkan på företags användande av personuppgifter 

Innan DSF började gälla i maj 2018 var lagstiftning om dataskydd splittrad inom EU. 

Vissa länder lade klausuler till de grundläggande principerna i dataskyddsdirektivet från 

1995 som krävde anmälan om dataöverträdelser skedde och sanktioner varierade i stor 

uträckning bland de olika medlemsstaterna, vilket ledde till att företag gjorde på olika 

sätt inom EU:s enskilda medlemsstater. Orsaken till att lagstiftningen var såpass 

splittrad bland länderna berodde mycket på att det tidigare dataskyddsdirektivet var från 

1995, en tid som nu ser ut som en annan teknologisk era. På den tiden använde endast 

1% av världens befolkning Internet, men idag är det nästan allestädes närvarande i hela 

EU. Datamoln eller sociala media var inte kända då, inte heller smarttelefoner eller 

surfplattor. I dag produceras och konsumeras en stor del av information elektroniskt, 

vilket gör det svårare att skydda. (Krystlik 2017)  

Dataskydd är dock inte längre ett valfritt extra, utan ingår numera i EU:s stadgar om de 

grundläggande rättigheterna. Grundtanken i förordningen är att varje person skall ha 

bestämmanderätt över sina personuppgifter. Därmed favoriseras individens rättigheter 

och intressen över företags- eller affärsmål, hur rimliga och legitima dessa än är. 

Dessutom främjar förordningen en hållbar databehandling genom att säkerställa att 

ansvaret för att bedöma lagligheten och rättvisan i den komplexa databehandlingen 

faller i första hand på kontrollanter och tillsynsmyndigheter, inte på den enskilda 

personen. (Buttarelli 2016) Dessutom har definitionen av personuppgifter utökats. 

Förordningen fastställer att personuppgifter innehåller information från vilken en 

person kan identifieras, antingen direkt eller indirekt. (Europeiska unionens officiella 

tidning 2016) 

Enligt den nya definitionen inkluderas identifierare som IP-adresser och cookies under 

personuppgifter. Personuppgifter är all information som tillhör en identifierad eller 

identifierbar levande individ. Olika uppgifter som tillsammans insamlade kan leda till 

identifiering av en viss person, utgör också personuppgifter. Personuppgifter som har 

blivit oidentifierade, krypterade eller pseudonymiserade men som kan användas för att 

identifiera en person, förblir personuppgifter och omfattas av lagen. Information som 

har gjorts anonym på ett sådant sätt att individen inte är eller inte längre kan identifieras, 

anses inte längre som personuppgifter. För att data ska kunna anonymiseras, måste 

anonymiseringen vara irreversibel. DSF skyddar personuppgifter oberoende av vilken 

teknik som används för att bearbeta dem. Den är teknologisk neutral och gäller både 

automatisk och manuell bearbetning, förutsatt att uppgifterna är organiserade i enlighet 
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med fördefinierade kriterier (till exempel alfabetisk ordning). Det spelar ingen roll hur 

data lagras - i ett IT-system, genom videoövervakning eller på papper - i samtliga fall 

omfattas personuppgifter av de bestämmelser som anges i DSF. (Europeiska unionens 

officiella tidning 2016) 

Den nya förordningen syftar även till att binda all data under en lag oavsett läge (Krystlik 

2017). DSF utökar vidden av dataskydd så att någon eller någon organisation som samlar 

in och behandlar information som rör EU-medborgare måste följa den, oavsett var de är 

baserade eller var data lagras (Tikkinen-Piri, Rohunen & Markkula 2018). Denna nya 

förordning står juridiskt över ett specifikts lands egna lagar. Detta innebär åtminstone 

teoretiskt sett att den fysiska platsen för var data är lagrad inte längre är relevant. Oavsett 

om det är i ett datacentrum i USA eller Indien eller i London, är den juridiska 

begränsningen densamma i teorin. (Krystlik 2017) Detta gäller även molnlagring 

(Tikkinen-Piri, Rohunen & Markkula 2018). 

Tikkinen-Piri, Rohunen och Markkula (2018) presenterar även hur de följande sju 

grundprinciperna i dataskyddsförordningen påverkar företagens verksamhet: 

• Laglig, rättvis och transparent användning av data; de företag som använder 

personuppgifter uppmanas att använda dem på ett lagligt, rättvist och öppet sätt; 

det vill säga all användning bör baseras på ett legitimt syfte, företagen tar ansvar 

och använder inte uppgifter för något annat syfte än de legitima syftet och 

företagen måste informera de registrerade om användningen av deras 

personuppgifter. 

• De registrerades rättigheter; de registrerade har rätt att fråga företaget vilken 

information det har om dem och vad företaget gör med denna information. 

Dessutom har en registrerad rätt att begära korrigering, motsätta sig behandling, 

lämna in ett klagomål eller till och med begära att radera eller överföra sina 

personuppgifter. 

• Begränsning av syfte, data och lagring; företagen förväntas begränsa 

användningen, samla endast de uppgifter som är nödvändiga, och inte behålla 

personuppgifter när ändamålet av användningen är uppnått. 

• Samtycke; när företaget avser att använda personuppgifter utöver det legitima 

syftet för vilket uppgifterna samlades in, måste ett klart och tydligt samtycke från 
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den registrerade fås. Samtycke måste dokumenteras och den registrerade får när 

som helst återkalla sitt samtycke. 

• Dataskyddsansvarig; när det finns betydande användning av personuppgifter i 

en organisation, skall företaget utse en dataskyddsansvarig. Denna person har 

ansvaret att ge företaget råd om hur man följer DSF-krav. Flera företag får 

använda sig av samma dataskyddsansvarig.  

• Konsekvensbedömning av dataskydd; datakonsekvensbedömningar krävs om 

användning av data anses vara av hög risk för de berörda registrerades rättigheter 

och friheter. En sådan bedömning måste beskriva de skydds- och 

säkerhetsåtgärder som finns för att hantera risker och säkerställa DSF-

följsamhet. 

• Överträdelser av personuppgifter; organisationerna måste upprätthålla ett 

personuppgiftsbrottsregister och beroende på allvarlighetsgraden, bör 

myndigheter och den registrerade informeras inom 72 timmar efter att 

överträdelsen har blivit identifierad.  

Detta leder till att de implicita datainsamlingsmetoderna – det vill säga metoderna som 

är osynliga för användarna av webbplatsen – som diskuterades i kapitel 2.1.1.1. – inte 

längre kan existera i teorin eftersom användarna måste notifieras om att data om dem 

samlas in. De flesta av oss idag är säkert bekanta med små ”pop-up” meddelanden som 

poppar upp när vi öppnar en ny webbplats som meddelar att sidan använder sig av 

cookies för att samla in data om användaren. Som det dock redan har påpekats så kan 

användare anse att dessa är irriterande (Aguirre et al. 2015) och det har dessutom visat 

sig att majoriteten av användarna inte läser vad som står i dessa meddelanden utan ger 

sitt samtycke till denna informationsinsamling utan att ägna en längre tanke åt detta 

(Obar & Oeldorf-Hirsch 2018). Detta kan leda till att fastän webbplatser meddelar 

användarna att data samlas in, så håller användarna inte detta i åtanke och därmed kan 

datainsamling ändå ske en aning ”i smyg”. 

Allt detta har lett till att många företag – framförallt företag med betydande verksamhet 

inom databearbetning, det vill säga sådana som Amazon – efter att förordningen antogs 

i 2016 var oroliga om dess inverkan på deras verksamhet och om att hur de skall adaptera 

verksamheten enligt förordningen (Tikkinen-Piri, Rohunen & Markkula 2018). En av 

huvudorsakerna till detta är att DSF huvudsakligen är ett juridiskt dokument, vilket ger 
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liten, om någon, teknisk vägledning till de enheter som är skyldiga att implementera det 

till sin verksamhet. Även om detta var ett avsiktligt val eftersom EU inte ville binda DSF 

till någon explicit teknik som skulle gynna specifika plattformar och lösningar, kan detta 

tillvägagångssätt leda till oförutsedda komplikationer för företag som försöker anpassa 

sina interna processer till DSF:s bestämmelser. (Politou, Alepis & Patsakis 2018) 

Dessa bestämmelser som DSF omfattar var dock mestadels välkomna, men två av dessa 

orsakade långvarig kontrovers; nämligen rätten till återkallande av samtycke och rätten 

att bli glömda. Såväl forskare, människorättsförespråkare och näringslivsrepresentanter 

deltog i diskussionen på grund av hur väsentligt dessa två bestämmelser skulle påverka 

sättet personuppgifter hanteras under de nya lagbestämmelserna, och de drastiska 

följder av att tillämpa dessa nya krav skulle leda till i denna tid med stordata och sakernas 

internet. (Politou, Alepis & Patsakis 2018) Det har rentav argumenterats att DSF:s 

bestämmelser är oförenliga med den datormiljö som tillgången till stordata genererar 

vilket kunde leda till att många av DSF:s bestämmelser snabbt blir irrelevanta. 

Alternativt kan DSF väsentligt förändra hur stor stordataanalys utförs och ändra det till 

suboptimalt och ineffektivt. Samtidigt skulle det fördröja innovationen i Europa och 

begränsa nyttan av innovationskraften för europeiska medborgare, samtidigt som det 

inte nödvändigtvis ger medborgare ett bättre skydd för privatlivet. Vissa företag kunde 

till och med bestämma att det inte längre är lönsamt att vara aktiv inom EU. (Bambauer 

& Zarsky 2018) Det har dock påpekats att det inte är omöjligt att uppfylla de praktiska 

tekniska kraven för implementering och effektiv integration av de nya kraven i 

nuvarande datainfrastruktur, förutsatt att genomförandebestämmelser och 

affärsspecifikationer på låg nivå inrättas på ett tydligt och interplattformigt sätt för att 

tillgodose alla möjliga undantag och komplexiteter (Politou, Alepis & Patsakis 2018). 

Dessa krav kommer dock att öka kostnaden för företagen att följa bestämmelserna. 

Det är dock anmärkningsvärt hur viktigt det är från ett företags synvinkel att dessa nya 

krav implementeras på grund av att ovilja mot att följa bestämmelserna inte tolereras 

och bötfälls kraftigt. För en mindre överträdelse kan företag bötas upp till 2% av sin 

globala omsättning eller 10 miljoner euro, beroende på vilket som är högre. För ett första 

brott kan en varning utfärdas. För allvarligare överträdelser kan företag bötas upp till 4% 

av sin globala omsättning eller 20 miljoner euro, beroende på vilket som är högre. Det är 

anmärkningsvärt hur kraftiga dessa sanktioner är, eftersom även om den bara kan 

tillämpas på ett visst geografiskt område kommer dess inverkan att kännas globalt. 

Framförallt har denna särskilda sanktion uppmärksammats från olika håll, särskilt av 
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amerikanska företag som Amazon som har närvaro i EU. Trots att DSF är en europeisk 

förordning kan företag behöva punga upp bötesbelopp som beräknas utifrån företagets 

globala omsättning, som därmed även kan kännas i moderbolagets kassa på andra sidan 

Atlanten. (Krystlik 2017) Flera företag har därmed insett att det är enklare att utvidga 

DSF-skyddet till alla sina konsumenter, snarare än att ha en policy för EU-medborgarna 

och en annan för resten av världen (Buttarelli 2016; Goddard 2017).  
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3 INTEGRITETSBERÄKNING INOM E-HANDEL 

Denna förmåga att införliva användarnas förflutna beteenden samt preferenser gör det 

möjligt för onlineföretag att anpassa tjänsterna mer exakt vilket leder till nyttor för både 

företagen och deras konsumenter. Därmed har det idag en allt större roll i utvecklandet 

av kundförhållanden. (Aguirre et al. 2015) Ökad individanpassning ökar oftast 

servicerelevansen och kunders köp av tjänsten (Aguirre et al. 2015) vilket även syns i 

Accentures (2018) Personalization Pulse Check rapport som hävdar att 91% av 

konsumenterna är mer benägna att handla från företag som känner igen och minns en 

samt ger relevanta erbjudanden och rekommendationer. Styrkan i denna strategi är att 

den kräver ett minimum av ansträngning från kunden, som förlitar sig på 

marknadsföraren för att identifiera och möta hens behov (Montgomery & Smith 2009). 

Denna centrala aspekt av individanpassning ger en skarp kontrast till anpassning (eng. 

customization), som inträffar när konsumenten specificerar elementen i hans eller 

hennes föredragna marknadsföringsmix (Arora, Dreze, Ghose, Hess, Iyengar, Jing, 

Joshi, Kumar, Lurie, Neslin, Sajeesh, Su, Syam, Thomas & Zhang 2008). Kortfattat så 

kan företag betjäna sina konsumenter bättre eftersom konsumenter får nytta i form av 

rekommendationer av mer relevanta produkter och tjänster (Vesanen 2007), minskad 

kognitiv belastning för att hitta dessa, samt bekvämlighet (Ansari & Mela 2003) och en 

övergripande kundtillfredsställelse (Rust & Chung 2006).  

Som det framkom i förra kapitlet så kräver detta att företag förvärvar och bearbetar 

information som deras kunder har lämnat ut. Företag använder denna konsumentdata 

såpass mycket att vissa myndigheter hävdar att det har blivit livsnerven för handel 

(National Retail Federation u.å.). Detta syns i att en betydande andel av marknadsförare 

anser att personlig integritet är ett föråldrat koncept (Aguirre et al. 2015). Detta syns 

även i Accentures (2018) rapport som visade att nästan två tredjedelar av 

konsumenterna som ansåg att en varumärkesupplevelse hade varit för personlig eller 

inkräktande, tyckte det eftersom varumärket hade information om konsumenten som 

konsumenten inte delat medvetet eller direkt, såsom en rekommendation baserad på ett 

köp de gjort i en annan affär. Denna typ av intrång på personlig integritet är något som 

konsumenter föraktar och är orsaken varför konsumenter är oroade när de lämnar ut 

information om sig själva till företag (Baruh, Secinti & Cemalcilar 2017). Användare som 

är oroade över sin personliga integritet är mindre benägna att använda onlinetjänster 

och dela information om sig, och är mer benägna att använda skyddsåtgärder som 

radering av cookies och radering av sina personuppgifter från kommersiella databaser 
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(Dienlin & Trepte 2015). Denna oro kan till och med förorsaka att konsumenten slutar 

att använda tjänsten (Wirtz, Lwin & Williams 2007). 

E-handelsplatser måste därmed visa sina konsumenter att användning av 

rekommendationssystem åstadkommer mer nytta än den potentiella kostnaden som 

orsakas av integritetskränkningar (Wang, Duong & Chen 2016). Detta eftersom 

konsumenter engagerar sig i integritetsberäkningar. Integritetsberäkningen fungerar 

som en funktion av konsumenternas förväntningar på positiva och negativa resultat av 

informationsutlämning innan de bestämmer sig för vad och hur mycket information de 

kommer att lämna till företaget i fråga (Li 2012). Xu et al. (2011) undersökte hur villiga 

mobiltelefonanvändare är för informationsutlämning om de får nytta av detta i form av 

individanpassad platsmedveten marknadsföring. I deras teoretiska modell väger 

mobiltelefonanvändarna den uppfattade nyttorna de får av informationsutlämning 

gentemot de uppfattade riskerna av informationsutlämning och summan av detta blir 

det uppfattade värdet av informationsutlämning. Detta uppfattade värde påverkar 

mobiltelefonanvändarnas villighet till informationsutlämning och som en följd även 

köpavsikt. Om det uppfattade värdet är negativt, det vill säga uppfattade nyttan är 

mindre än uppfattade risken, så är konsumenterna inte villiga för 

informationsutlämning. I Xu et als. (2011) undersökning, och även i andras (Lee & Rha 

2016; Wang, Duong & Chen 2016), har det även påpekats att interpersonella egenskaper 

kan påverka integritetsberäkningen. 

Liknande till Xu et als. (2011) tillvägagångssätt kommer denna studie att undersöka hur 

användare av e-handelsplatsers rekommendationssystem evaluerar dessa system med 

integritetsberäkningar för att bestämma hur mycket information de kommer att lämna 

till systemet i fråga. Därmed kommer denna studies teoretiska ramverk basera sig 

mycket på Xu et als. (2011) motsvarande och bli anpassad till e-handelskontexten. Xu et 

als. (2011) teoretiska modell kan dock inte användas i denna studie på grund av de olika 

kontexterna undersökningarna dessa görs i. Därmed kommer även fynd från annan 

relevant existerande forskning om integritetsberäkning, individanpassning, personlig 

integritet och e-handel att införlivas i denna studies teoretiska ramverk. Personalization-

privacy paradoxen inom rekommendationssystem i e-handel kommer således att 

diskuteras genom integritetsberäkningssynvinkeln. Varje dimension av detta 

tillsammans med de relaterade faktorerna och hypoteserna diskuteras innan det 

teoretiska ramverket för denna studie presenteras.  



25 
  

3.1 Följder av informationsutlämning  

Som det redan har diskuterats flera gånger i denna avhandling så grundar sig 

individanpassning av alla sorter på informationsutlämning och företags förmåga att 

analysera denna information för att individanpassa tjänster och produkter enligt 

enskilda konsumenters individuella preferenser. Som det kom fram i kapitel 2 så består 

denna information av demografisk data, intressen, märkespreferenser, köpteende, 

onlinebeteende med mera. Integritetsberäkning har presenterats som ett koncept i 

vilken denna information lämnas i utbyte mot den uppfattade nyttan i form av bättre 

service (Xu et al. 2011). Individanpassning av tjänster kan alltså leda till ökad uppfattad 

nytta (Xu et al. 2011; Wang, Duong & Chen 2016), till exempel i form av ökad 

användbarhet (Xu et al. 2011), en bättre preferensmatch (Vesanen 2007), minskad 

kognitiv belastning och bekvämlighet (Ansari & Mela 2003). 

Som det även har påpekats så är individanpassning även möjligt inom e-handel med 

hjälp av rekommendationssystem. Således, när integritetsberäkningskonceptet 

appliceras i kontexten av e-handel och rekommendationssystem så kan 

informationsutlämnande uttolkas som ett utbyte i vilken konsumenter lämnar 

information om sig i utbyte mot ökad uppfattad nytta i form av individanpassade 

rekommendationer baserat på den utlämnade informationen. Dessa individanpassade 

rekommendationer ökar konsumenters uppfattade användbarhet av e-handelsplatsen 

(Liang, Chen, Du, Turban & Li 2012) samt nöjet de får ut av e-handelsplatsen (Chau & 

Ho 2008). Dessutom kan individanpassade rekommendationer avsevärt minska tiden 

och mängden ansträngning konsumenter använder för att söka efter relevanta produkter 

och tjänster (Liang et al. 2012). Omvänt kan konsumenterna inte njuta av 

individanpassade rekommendationer och relaterade nyttor om de inte lämnar 

information till e-handelsplatser. Därmed är denna avhandlings första hypotes:  

H1: Individanpassning av rekommendationer är positivt relaterat till uppfattade 

nyttor av informationsutlämning till e-handelsplatser. 

Dock har integritetsberäkningen inom e-handelskontexten och 

rekommendationssystem även sin andra sida. Teknik som gör det möjligt för företag att 

enkelt samla stora mängder data från sina kunder har väckt vissa bekymmer över 

privatpersoners rätt till personlig integritet (Aloysius, Hoehle, Goodarzi & Venkatesh 

2018). Tidigare forskning om privatpersoners rätt till personlig integritet har allmänt 

framhävt tre aspekter i hur nya tjänster eller tekniker skulle kunna äventyra användarnas 
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personliga integritet; obehörig åtkomst, sekundär användning samt insamling. Obehörig 

åtkomst definieras som i vilken utsträckning en individ är oroad över att hens 

information blir lättillgänglig för obehöriga. Sekundär användning definieras som 

graden till vilken en individ är oroad över den omotiverade användningen av hens 

information för andra ändamål än för vilka de ursprungligen insamlades.  Insamling 

hänvisar till i vilken utsträckning en individ är orolig för mängden av information som 

samlas in om hen av datainsamlingsenheten. (Aloysius et al. 2018) 

Som det dock framkom när det diskuterades om DSF:s inverkan på företags användande 

av personuppgifter, så är det inte tillåtet att obehöriga har tillgång till privatpersoners 

personuppgifter. Datainsamlingsenheter förväntas begränsa användningen och 

insamlingen av data endast till att uppnå ett legitimt ändamål. Ovilja att följa dessa 

bestämmelser kan bötfälls kraftigt men detta betyder dock inte att privatpersoner skulle 

sluta vara oroliga över risken att datainsamlingsenheter skulle strunta i att följa dessa 

bestämmelser. Bekymmer över obehörig åtkomst, sekundär användning och insamling 

är alltså oro om det potentiella kränkandet av personlig integritet (Xu et al. 2011). 

Felaktig hantering av konsumentdata och personuppgifter kan resultera i upptäckande 

och spårande av konsumentidentitet och beteende, något som människor kan anse är 

otäckt (Xu et al. 2011). 

Så trots det mervärde som tillhandahålls av individanpassade tjänster är konsumenterna 

oroade över den information om dem som samlas in och används för att utföra 

individanpassning. Individanpassning har med andra ord visat sig vara positivt relaterat 

till uppfattade risker för informationsutlämning (Xu et al. 2011; Lee & Rha 2016). 

Omvänt kan konsumenterna inte njuta av individanpassade rekommendationer och 

relaterade nyttor om de inte utlämnar information om sig själva till e-handelsplatser, 

men behöver inte heller vara oroade över riskerna som detta informationsutlämnande 

har. Detta undersöktes dock inom andra kontexter än e-handel och 

rekommendationssystem. Det har dock framhävts att dessa bekymmer och problem inte 

är bundna till vissa kontexter utan förekommer allmänt inom informationsutlämning 

(Baruh, Secinti & Cemalcilar 2017; Pappas 2018; Zhao, Yu, Li, Han & Du 2019). Därmed 

kunde dessa uppfattade risker av informationsutlämning även kunna påverka hur 

konsumenter bedömer individanpassning av rekommendationer genom 

integritetsberäkningssynvinkeln. Därmed är denna avhandlings andra hypotes: 

H2: Individanpassning av rekommendationer är positivt relaterat till uppfattade 

risker av informationsutlämning till e-handelsplatser. 
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3.2 Konsekvenser av integritetsberäkningen 

Existerande forskning om konceptet integritetsberäkning inom individanpassning 

hävdar att en konsument är villig att utlämna information om sig i utbyte mot nyttor – 

såsom bekvämlighet – som fås från användningen av individanpassade produkter och 

tjänster (Xu et al 2011). Med konceptet integritetsberäkning antyder man att 

konsumenterna, när de är tillfrågade att utlämna information om sig till företag, skulle 

utföra en risk/nytto-analys som redovisar drivkrafter och hämmare för 

informationsutlämning (Wang, Duong & Chen 2016). Resultatet av en sådan kalkyl anses 

vara den kumulativa effekten av uppfattade risker och nyttor, vilket motsvarar begreppet 

uppfattat värde (Xu et al 2011). Det uppfattade värdet är alltså konsumentens 

övergripande bedömning av värdet av en produkt baserat på uppfattningar om vad som 

fås och vad som ges (Zeithaml 1988). 

När detta appliceras till det aktuella forskningsområdet definieras uppfattade värdet av 

informationsutlämning som individens övergripande bedömning av värdet av 

informationsutlämning baserat på uppfattningar om integritetsrisker (t.ex. obehörig 

åtkomst och sekundär användning) och uppnådda nyttor (t.ex. bättre preferensmatch 

och bekvämlighet). Litteratur i marknadsföring skulle klassificera denna typ av utbyte av 

preferensinformation för förmåner från individanpassning som ett exempel på ett socialt 

utbyte som innefattar överföring av immateriella element. Det har vidare hävdats att 

personer endast deltar i sådana sociala utbyten när deras uppfattade nyttor uppväger 

eller åtminstone kompenserar deltagandets nackdelar. (Blau 1964) I linje med detta 

hävdas det att onlinekonsumenter deltar i utbytet av personlig formation för 

individanpassningsnyttor om det kvantifierade värdet av individanpassade tjänster 

överväger kvantifierade integritetsrisker (Lee & Rha 2016). Sammanfattningsvis så 

lämnar individer information om sig i utbyte mot potentiella nyttor sammankopplade 

med denna informationsutlämning, i den utsträckning att förväntan på nyttorna ger 

riktning mot valbeteende genom att öka det uppfattade värdet av diverse utfall. Därmed 

bör en högre förväntan på värde förstärka den övergripande bedömningen av 

utvärdering av informationsutlämning. Därmed är denna avhandlings tredje hypotes: 

H3: Uppfattade nyttor av informationsutlämning till e-handelsplatser är positivt 

relaterat till uppfattat värde. 

Som det redan har framkommit så har konsumenter omfattande oro över 

integritetsrisker när de använder av e-handelstjänster. Dessa uppfattade 
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integritetsrisker har visat sig i andra online kontexter ha kraftiga negativa effekter på 

uppfattat värde (Yang, Liu, Li & Yu 2015). I en stor del av affärsverksamhetslitteraturen 

argumenteras att risk är positivt relaterat till värde. Detta är dock oftast skrivet från ett 

företagsledningsperspektiv och baserar sig på litteratur om risk och avkastning vilket 

hävdar att aktiviteter med högre risk kompenseras med högre avkastning (Xu et al. 

2011). Det motsatta gäller dock konsumenter som använder sig av 

rekommendationssystem inom e-handel. Som det redan diskuteras så känner 

konsumenter online oro över obehörig åtkomst, sekundär användning och insamling så 

känner människor oro även över det potentiella kränkandet av personlig integritet. 

Felaktig hantering av personuppgifter och annan information om konsumenterna kan 

resultera i upptäckande och spårande av konsumentidentitet och beteende, något som 

människor kan anse vara otäckt. Följaktligen kommer konsumenternas bedömningar av 

värdet av informationsutlämnande till e-handelsplatser att vara lågt om de anser att 

konsekvensen av detta är hög risk för integritetsproblem. Därmed är denna avhandlings 

fjärde hypotes: 

H4: Uppfattade risker av informationsutlämning till e-handelsplatser är negativt 

relaterat till uppfattat värde. 

Attityd är ett annat viktigt begrepp inom forskning kring teknologiacceptans (Xu, Oh & 

Teo 2009). Attityd formas av internalisering av värde som bildas genom affektiva och 

kognitiva utvärderingar (Perloff 1993). Det uppfattade värdet är konsumentens 

övergripande bedömning av nyttan av en produkt baserat på uppfattningar om vad som 

fås och vad som ges och när det har internaliserats blir det ett kriterium för att utveckla 

och upprätthålla en attityd gentemot relevanta objekt och situationer (Oskamp 1991). 

Annan forskning bekräftar att den kognitiva aspekten av en persons attityder i stor 

utsträckning kan bestå av förväntningar om hur hennes värderingar betjänas genom 

attitydobjektet (Tolman 1951, citerad i Xu, Oh & Teo 2009). När detta kombineras med 

den ekonomiska teorin om värde – som hävdar att konsumenter försöker uppnå 

maximal nytta och tillfredsställelse (Fishburn 1970) – och appliceras till denna 

avhandlings forskningsområde kan avhandlingens femte hypotes härledas; 

H5: Uppfattat värde av informationsutlämning till e-handelsplatser är positivt 

relaterat till attityd gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser. 

Attityd har visat sig påverka konsumentens avsikt för att använda teknologin. 

Existerande litteratur om teknologisk adoption i linje med teorin om överlagt beteende 
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(eng. theory of reasoned action) (Fishbein & Ajzen 1975) hävdar omfattande att en 

användares positiva attityder mot en teknologi kommer att öka hens avsikter att använda 

teknologin (Pedersen 2005). Det har även visats att när konsumenter uppfattar att 

rekommendationssystem är användbara och har positiva attityder mot det, är de mer 

benägna att använda det (Thongpapanl & Ashraf 2011). Därmed är denna avhandlings 

sjätte hypotes: 

H6: Attityd gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser är positivt 

relaterat till användningsavsikten av e-handelsplatser. 

3.3 Påverkan av tidigare erfarenheter och interpersonella skillnader 

En individs tidigare erfarenheter av integritetskränkanden kan påverka hens attityd till 

informationsutlämning (Awad & Krishnan 2006). När konsumenter utlämnar 

information om sig till e-handelsplatser skapas ett psykologiskt kontrakt (Bansal, Zahedi 

& Gefen 2016). Detta kontrakt medför en försäkran om att e-handelsplatsen ansvarar för 

att hantera konsumentens personuppgifter på tillämpligt sätt (Phelps, Nowak & Ferrell 

2000). Konsumenterna kan anse att ett sådant underförstått psykologiskt kontrakt bryts 

om de tycker att deras rätt till personlig integritet har kränkts (Awad & Krishnan 2006). 

Existerande forskning har visat att för en enskild konsument kan en e-handelsplats 

kontraktsöverträdelse uppfattas som en kontraktsöverträdelse av hela gruppen av e-

handelsplatser (Pavlou & Gefen 2005). Det har även hävdats att tidigare 

sammandrabbningar av integritetskränkande kunde påverka individers integritetsoro 

(Bansal, Zahedi & Gefen 2016). Även tidigare negativa sammandrabbningar som skett åt 

andra kan påverka en individs oro (Xu et al. 2011). Individer som baserat på egna eller 

andras erfarenheter är medvetna om de negativa konsekvenser informationsutlämning 

kan medföra torde därmed anse att de uppfattade riskerna av informationsutlämning är 

mer avsevärda. Därmed är denna avhandlings sjunde hypotes: 

H7: Tidigare upplevda överträdelser av rätt till personlig integritet är positivt 

relaterat till uppfattade risker av informationsutlämning till e-handelsplatser. 

Tre interpersonella egenskaper, som länge har granskats i forskningen om 

integritetsbekymmer samt i upptagningen av teknologi, undersöks i denna avhandling. 

Användningen av ett högteknologiskt medium som Internet kräver kunskap och 

färdigheter. Forskning visar att personer med högre självförmåga är mer övertygade om 

deras förmåga att uppnå olika mål på Internet och de ser sig också som mer kompetenta 

att lösa problem som kan uppstå vid användning av Internet (Dienlin & Metzger 2016). 
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Självförmåga (eng. self-efficacy), det vill säga en individs tro på sin naturliga förmåga att 

uppnå mål och utföra uppgifter (Bandura 1982), i kontexten av personlig integritet 

online är uppfattningen om en individs förmåga att skydda sin rätt till personlig 

integritet online (Chen & Chen 2015). Konsekvent med integritetsberäkningskonceptet 

har vissa studier visat att högre självförmåga ökar konsumenters attityd gentemot 

utlämningen av information om sig för användning av individanpassade tjänster (Turow 

& Hennessy 2007; Cheung, Lee & Chan 2015; Zlatolas, Welzer, Heričko & Hölbl 2015). 

Det argumenteras att självförmåga är en förutsägelse för konsumentattityder gällande 

acceptans och tillämpning av teknologi, eftersom konsumenter med högre självförmåga 

bättre kan kontrollera teknologi och därmed bättre förutsäga konsekvenserna av vad de 

gör (Sundar & Marathe 2010). Det innebär att högre självförmåga möjliggör för 

konsumenterna att motverka de potentiellt negativa resultaten av teknologianvändning 

(Lee & Rha 2016).  

Även tillit spelar en central roll i onlinetjänster och har en nyckelroll i de flesta 

ekonomiska transaktioner (Riquelme & Román 2014) samt i individanpassade 

onlinetjänster (Bleier & Eisenbeiss 2015). I miljöer som e-handel med höga nivåer av 

osäkerhet påverkar e-handelsplatsernas pålitlighet konsumenters attityd gentemot att 

delta i transaktioner (Culnan & Bies 2003) och konsumenters attityder gentemot 

rekommendationssystem (Komiak & Benbasat 2006). Hög tillit gentemot e-

handelsplatsen innebär att konsumenterna tror att den erbjudna tjänsten är ärlig och 

sanningsenlig samt utgår från konsumenternas personliga behov (Ray, Ow & Kim 2011), 

samt att integritetsriskerna gällande användningen av tjänsten är lägre (Liao, Liu & Chen 

2011). Det har även visats att uppfattningar om att onlinetjänsten är ärlig uppmuntrar 

konsumenterna att dela information, eftersom det ökar deras tillit gentemot tjänsten 

(McKnight, Choudhury & Kacmar 2002). När detta appliceras till denna avhandlings 

forskningsområde skulle det innebära att om en e-handelsplats användare litar på 

handelsplatsen så ökar tilliten till förhållandet eftersom användaren vet att hen kan lita 

på att e-handelsplatsen bryr sig om användaren och hens välbefinnande (Bansal, Zahedi 

& Gefen 2016). 

Parasuraman (2000) definierade konsumenters benägenhet att omfamna, anta och 

använda ny teknologi i någon aspekt av sina liv med begreppet teknologisk benägenhet. 

Fastän teknologi har ändrats mycket under dessa två decennier så används 

Parasuramans definition ännu aktivt när adoption av ny teknologi och interaktion 

mellan människor och teknologier forskas (t.ex. van Doorn, Mende, Noble, Hulland, 
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Ostrom, Grewal & Petersen 2017; Wang, So & Sparks 2017; Chen & Lin 2018). Den 

existerande litteraturen om detta menar att konsumenterna samtidigt har gynnsamma 

och ogynnsamma åsikter om teknologibaserade produkter (Lee & Rha 2016). Även om 

både positiva och negativa känslor om teknologi kan samexistera så är det sannolikt att 

den relativa dominansen av de två känslorna varierar mellan individer (Parasuraman 

2000) och därmed kan teknologisk benägenhet förklaras som en sinnesstämning. Den 

mäts som summan av fyra faktorer; optimism, innovationsvilja, obekvämlighet och 

osäkerhet, varav de två första har en positiv påverkan på summan och de två senare en 

negativ. Dessa bestämmer kollektivt individens attityd gentemot en teknologi. (Wang & 

Sparks 2014) Teknologisk benägenhet har även hävdats påverka attityder acceptera 

individanpassade tjänster (Solano-Lorente, Martínez-Caro & Cegarra-Navarro 2013). 

När dessa tre interpersonella egenskaper appliceras till denna avhandlings 

forskningsområde kan avhandlingens sista hypoteser härledas; 

H8a: Självförmåga är positivt relaterat med attityd gentemot att ha information om 

sig använd av e-handelsplatser. 

H8b: Tillit gentemot e-handelsplatsen är positivt relaterat med attityd gentemot att ha 

information om sig använd av den. 

H8c: Teknologisk benägenhet är positivt relaterat med attityd gentemot att ha 

information om sig använd av e-handelsplatser. 

3.4 Det teoretiska ramverket för studien 

Således presenteras i figur 4 det teoretiska ramverket för undersökningen av samspelet 

mellan individanpassade rekommendationer och personlig integritet som sker som en 

följd av informationsutlämning inom e-handel. Ramverket liknar den teoretiska 

modellen av Xu et al. (2011) i vilken konsumenter väger på nyttorna och riskerna av 

informationsutlämning genom en integritetsberäkningssynvinkel varpå 

informationsutlämningens värde beräknas och attityder gentemot 

informationsutlämning bestäms.  

Xu et al. (2011) undersökte hur konsumenter förhåller sig till platsmedveten 

marknadsföring men påpekade att deras modell kan även användas i andra kontexter. 

Dock måste den bli anpassad en aning för att passa den nya undersökningskontexten. De 

interpersonella skillnaderna den ursprungliga modellen infattade, handlade mera om 

hur konsumenter reagerar på reklam och därmed var de inte så lämpliga för 
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undersökningskontexten i denna avhandling. Således användes istället interpersonella 

skillnader som härrör sig till adoption av teknologier. Likt den ursprungliga modellen 

undersöks även hur konsumenters tidigare negativa integritetsupplevelser påverkar 

deras uppfattade risk av informationsutlämning. Till skillnad från den ursprungliga 

modellen undersöks allt detta endast i en individanpassningstillvägagångssätt (se covert 

vs. overt i ursprungliga modellen). 

 

Figur 4 Det teoretiska ramverket (anpassad från Xu et al. 2011). 
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4 FORSKNINGSMETODIK 

I det följande kapitlet förklaras de metodologiska valen för genomföringen av den 

empiriska forskningen. Både forskningsmetod och datainsamling diskuteras 

tillsammans med de föreslagna tillvägagångssätten och dataanalysteknikerna. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om hur forskningens kvalitet bedöms. 

4.1 Val av forskningsmetod 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) finns det två huvudforskningsmetoder som 

måste beaktas; deduktiva och induktiva. Deduktiva tillvägagångssätt används för 

teoritestning. I dessa utvecklar forskaren teorier eller hypoteser som sedan testas med 

empirisk data. Däremot används induktiva metoder för att skapa teorier. Antagandet av 

ett induktivt tillvägagångssätt kräver att en forskare samlar in data och sedan bygger 

teorier utifrån de insamlade uppgifterna. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

Följaktligen betraktades ett deduktivt tillvägagångssätt lämplig i denna studie eftersom 

avhandlingen har grundats på existerande litteratur om individanpassning och 

integritetsberäkning.  

Avhandlingen är till sin natur mestadels en förklarande studie genom att den förutser 

orsakssambandet mellan variabler (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). För att vara 

specifik, och som det tidigare presenterades, syftar avhandlingen främst till att 

undersöka effekterna av informationsutlämning till e-handelsplatser samt hur 

interpersonella skillnader påverkar detta. De förutsagda orsakssambanden kan 

vanligtvis besvaras med kvantitativa metoder (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Kvantitativa metoder har använts i stor utsträckning i tidigare forskning gällande 

effekterna av personalization-privacy paradoxen (t.ex. Awad & Krishnan 2006; Sheng, 

Nah & Siau 2008; Xu et al. 2011; Aguirre et al. 2016; Lee & Rha 2016). En praxis som 

ytterligare stöder lämpligheten för kvantitativa metoder i detta tema. 

Sammanfattningsvis så bygger denna avhandling på en kvantitativ forskningsmetod som 

bygger på teoretiska koncept och tillvägagångssätt tillgängliga i tidigare forskning. Enligt 

detta deduktiva angreppssätt används insikter från litteraturgranskningen för att bilda 

relevanta teman och konceptuella konstruktioner för undersökningen. Baserat på den 

existerande litteraturen har åtta hypoteser skapats och testas med empiriska data. En 

kvantitativ metod används för att testa hypoteserna eftersom statistiska metoder passar 

bättre än kvalitativa metoder för att svara på de specifika forskningsfrågorna i denna 

avhandling eftersom de möjliggör beskrivning, mätning och jämförelse av relationer 
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mellan variabler. Den empiriska datan samlas in med en online-enkät som kommer att 

ge nödvändiga datasetet för vidare analys. Det vill säga att identifiera relationer mellan 

de valda koncepten för att göra statistiska slutsatser angående effekterna av 

personalization-privacy paradoxen inom e-handeln. Studien syftar alltså att undersöka 

förhållandena mellan tidigare identifierade konceptuella konstruktioner samtidigt som 

resultaten generaliseras till en specifik population. 

4.1.1 Datainsamling 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) krävs ett tillräckligt representativt 

stickprov för att göra tillförlitliga generaliseringar om populationen. Därmed hade 

datainsamlingen som mål en minimimängd på minst 100 respondenter. För detta 

användes en online-enkät som används i denna typens tvärsnittsstudier. Denna 

möjliggjorde en lämplig datainsamling från en målpopulation av klassen som används i 

denna studie. Stickprovsstorlekens mål bestämdes enligt riktlinjerna av Hair, Black, 

Babin och Anderson (2010), som klargör att denna beror på mängden av oberoende 

variabler. Detta förklaras mer i kapitel 5.5.1. 

Även om vissa personalization-privacy paradox-undersökningar har utförts som 

försöksplanering med simulerade personalization-privacy paradox-scenarier (t.ex. 

Sheng, Nah & Siau 2008; Xu et al. 2011) så har andra undersökningar även använt sig av 

traditionella enkäter som redskap för datainsamling (t.ex. Lee & Rha 2016). Medan de 

förstnämnda artificiella experimenten ger hög precision kan utformning av dem för ett 

större stickprov bli dyrt, och de utförs ofta i en laboratoriemiljö som osannolikt är 

relaterad till den verkliga världen. Däremot ger återkallelsebaserade enkäter ett mer 

kostnadseffektivt sätt att samla in kvantitativ data i ett naturligt sammanhang, som 

samtidigt möjliggör att forskaren statistiskt kan analysera specifika relationer mellan 

variabler. Således ansågs en enkät vara den lämpliga datainsamlingsmetoden för syftet 

med undersökningen. Men dess begränsningar när det gäller att beskriva verkliga 

beteenden bör också vidkännas. Exempelvis kan respondenten uppleva brist på minne 

eller kunskap om en viss händelse, medan tolkningsförspänning också kan uppstå vid 

besvarandet av enkäten. Dessutom är en enkäts förmåga att förstå ett specifikt 

sammanhang alltid begränsat av antalet variabler i studien. Därför kan en enkätbaserad 

undersökning i jämförelse med direkt observation av de undersökta endast ge en 

uppskattning av det rapporterade beteendet. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 
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Som det redan har framkommit så är Amazons tyska konsumenter målpopulationen för 

studien. För att få tillgång till data om målpopulationen bestämdes det att dra stickprovet 

ur ett socialt medium online. Eftersom populationen inte är begränsad till en specifik 

åldersgrupp valdes Facebook som den lämpligaste plattformen för att sprida enkäten. 

Facebook är Tysklands största sociala nätverk och används av en tredjedel av tyskarna 

minst en gång per vecka, varav de flesta av dessa dagligen. Därmed har det 

argumenterats att Facebook är bästa valet för att nå en publik, oavsett ålder (Röckel 

2018). Användning av Facebook för att sprida enkäten möjliggör även att stickprovets 

geografiska spridning motsvarar den totala populationens motsvarande tack vare 

snöbollseffekten som den möjliggör. De främsta fördelarna med att använda Facebook 

för spridningen av enkäter är rampopulationens storlek samt dess geografiska 

omfattning som kan nås kostnads- och tidseffektivt. (Baltar & Brunet 2012) 

Därmed ombads sju tyskar publicera en direktlänk till enkäten och ett 

inläggsmeddelande på sina egna Facebookprofiler samt i olika grupper de var 

medlemmar i den 26 april 2019. I inläggen skrevs att enkäten får spridas vidare. 

Frågeformuläret var tillgängligt online i en vecka tills minsta stickprovsstorleken (N = 

100) uppnåddes. Eftersom de svarande själva bestämde om de ville svara på enkäten 

eller inte, bildades ett självselektivt stickprov (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Slutligen stängdes enkäten den 3 maj 2019. Efter att ha filtrerat ut de obehöriga 

respondenterna (se 4.1.2 för filterfrågorna) var den slutliga stickprovstorleken 104. 

4.1.2 Konstruerandet av enkäten 

De konceptuella konstruktionerna som användes i studien anpassades från existerande 

studier för att säkerställa tillräcklig validitet. Därför sammanställdes en tvärsnittsstudies 

online-enkät (se bilaga 1) med hjälp av relevanta konstruktioner som tidigare 

identifierades i den teoretiska bakgrunden. Enkäten innehöll påståenden baserat på de 

konceptuella konstruktioner i den föreslagna teoretiska referensramen. Dessutom 

insamlades demografiska uppgifter tillsammans med en del allmän data om 

respondenternas användning av Amazon. 

Båda av de ovan nämnda kontextuella faktorerna utgjorde frågorna i den första 

sektionen av enkäten (frågorna 1–5, se bilaga 1) innan enkäten fortsatte med påståenden 

som berör de teoretiska konstruktionerna. Den första sektionen bestod alltså av 

allmänna frågor om respondenternas ålder (alternativen tagna från Xu et al. (2011)), 

kön, nationalitet och hur aktiva användare av Amazon de är. De tre filterfrågorna som 
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användes i frågeformuläret var respondentens nationalitet (fråga 3) samt om de har ett 

Amazon användarkonto (fråga 4) och när de har senast varit aktiv på Amazon (fråga 5), 

det vill säga köpt något eller tittat på produkter, för att vara säker att respondenten 

faktiskt är en tysk amazonkonsument. De följande åtta sektionerna och de relaterade 29 

påståendena i frågeformuläret ordnades enligt huvudkonstruktionerna. Med andra ord 

bestod varje enskild sektion av ett antal påståenden mätt med Likert-skalor med värden 

från ett till sju. I början av sektionen om individanpassning av rekommendationer 

(d.v.s. sektion 2, frågorna 6–8) definierades individanpassade rekommendationer och 

förklarades att funktioner som "konsumenten som köpte denna artikeln köpte även" och 

”konsumenten som tittade på denna artikeln tittade även på” inte är individanpassade 

rekommendationer. Sektionerna 3–9 bestod endast av påståenden.  

Enkäten består av ett antal återkallelsebaserade påståenden och detta tillvägagångssätt 

har även använts i liknande enkätsbaserade individanpassningsundersökningar (t.ex. 

Lee och Rha 2016; Wang, Duong & Chen 2016). Detta specifika synsätt kan även 

emellertid kritiseras eftersom det är högt beroende av respondentens minne (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009). Därför kan ett svagt minne om en specifik händelse snedvrida 

resultaten. Ett annat tillvägagångssätt som har använts i individanpassningsstudier är 

simulerade scenarier (t.ex. Xu et al. 2011), i vilket ett experiment vanligtvis skapas för att 

kontrollera effekten av olika variabler i en laboratoriemiljö. Ett sådant tillvägagångssätt 

är emellertid resursintensivt och mera krävande eftersom forskaren själv måste skapa 

hypotetiska scenarier för experimentet, vilket ökar sannolikheten för experimentell bias. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Därför uppfattades att en självrapporterings och 

återkallelsebaserad enkät som möjliggör kostnadseffektiv datainsamling i ett naturligt 

sammanhang som det mest genomförbara datainsamlingsverktyget för denna 

avhandling. Samtidigt, för att motverka snedvridningen av resultaten som sker på grund 

av svaga minnen filtreras bort alla respondenten som inte varit aktiva under det senaste 

halva året.  

4.1.3 Konstruerandet av påståenden 

Baserat på det föreslagna teoretiska ramverket undersöktes orsakssambanden mellan de 

konceptuella konstruktionerna som listas nedan (se tabell 1). Alla konstruktioner 

hämtades från existerande studier och anpassades för att passa den specifika kontexten 

i denna studie och bestod av påståenden som mättes på Likert-skalor. 

Individanpassning av rekommendationer (IND) bestod av tre påståenden anpassade 

från Xu et als. (2011) undersökning som reflekterar hur mycket Amazons 
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rekommendationer är individanpassade enligt preferenser och aktiviteter. Uppfattad 

nytta av informationsutlämning (NYT) bestod av fyra påståenden tagna från Xu et al. 

(2011) och Lee och Rha (2016) om nyttorna med individanpassade rekommendationer 

som konsumenterna eventuellt får från informationsutlämning till Amazon. Fyra 

påståenden om uppfattad risk av informationsutlämning (RISK) anpassade från Xu et 

al. (2011) och Lee och Rha (2016) mätte uppfattade risker från att utlämna information 

om sig för att bli använda av e-handelsplatser. Uppfattad värde av 

informationsutlämning (VÄRD) bedömdes baserat på tre påståenden som tagits från Xu 

et al. (2011). Attityd gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser 

(ATT) bedömdes utifrån två påståenden anpassade från Xu et al. (2011) medan 

användningsavsikt (AND) bestod av tre påståenden tagna från Teo (2010) om 

sannolikheten att respondenten skulle använda Amazon igen. Tidigare negativa 

integritetsupplevelser (TNI) bestod av två påståenden anpassade från Xu et al. (2011). 

Påståenden om interpersonella skillnader anpassades från Lee och Rha (2016). Både 

självförmåga (SF) och tillit (TIL) bedömdes med två påståenden var medan teknologisk 

benägenhet (TB) bestod av fyra påståenden, en var för optimism, innovationsvilja, 

obekvämlighet och osäkerhet.  

Alla 29 påståenden mättes på en 7-punkts Likert-skala (Instämmer inte alls–Instämmer 

totalt), vilket möjliggjorde mer varians bland svaren än till exempel 5- eller 6-punkts 

skalor. En av de anpassade påståenden utnyttjade en omvänd skala. Samtliga anpassade 

påståenden och deras respektive testinstrument är sammanfattade i tabell 1 medan 

slutliga versionen av enkäten kan observeras i bilaga 1. 
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Tabell 1  Sammanfattning av datainsamlingens använda påståenden  

Konceptuella konstruktion Frågeformulering Testinstrument Källa

Individanpassning av rekommendationer (IND) Amazon’s personalized recommendations for me provide 

me with personalized deals/products tailored to my activity 

context.

IND1 Xu et al. (2011)

Amazon’s personalized recommendations for me provide 

me with more relevant deals/products tailored to my 

preferences or personal interests.

IND2

Amazon’s personalized recommendations for me provide 

me with the kind of deals/products that I might like.

IND3

Uppfattad nytta av informationsutlämning (NYT) Amazon’s personalized recommendations for me reduces 

my searching time to find the products that I am looking 

for.

NYT1 Xu et al. (2011); Lee & Rha (2016)

Amazon’s personalized recommendations for me makes it 

easy and convenient for me to find what I’m looking for.

NYT2

Amazon’s personalized recommendations for me gives me 

pleasure by offering me personalized information and deals.

NYT3

Overall, I feel that Amazon’s personalized 

recommendations for me are beneficial.

NYT4

Uppfattad risk av informationsutlämning (RISK) By using Amazon, Xu et al. (2011); Lee & Rha (2016)

I am at the risk of infringement of my privacy. RISK1

I am at the risk of my personal information being 

excessively collected. 

RISK2

My personal information is at the risk of being accessed by 

unauthorized people.

RISK3

My actions are at the risk of being tracked and monitored.  RISK4

Uppfattad värde av informationsutlämning (VÄRD) I think my benefits gained from the Amazon’s personalized 

recommendations for me can offset the risks of my 

information disclosure.

VÄRD1 Xu et al. (2011)

The value I gain from Amazon’s personalized 

recommendations for me is worth the information I give 

away.

VÄRD2

I think the risks of my information disclosure will be 

greater than the benefits gained from of Amazon’s 

personalized recommendations for me. (omvänd skala) 

VÄRD3

Attityd gentemot att ha information om sig använd 

av e-handelsplatser (ATT)

I am interested in having my personal information 

(including my shopping behavior and personal interests) 

used in Amazon’s personalized recommendations for me.

ATT1 Xu et al. (2011)

It is likely that I would provide my personal information 

(including my shopping behavior and personal interests) to 

get Amazon’s recommendations more personalized for me.

ATT2

Användningsavsikt (AND) I intend to continue to use Amazon in the future. AND1 Teo (2011)

I expect that I would use Amazon in the future. AND2

I plan to use Amazon in the future. AND3

Tidigare negativa integritetsupplevelser (TNI) I have personally often been victim of what I felt as an 

invasion of privacy.

TNI1 Xu et al. (2011)

I have heard or read a lot during the last year about the use 

and potential misuse of personal information about 

consumers.

TNI2

Självförmåga (SF) I can take steps to protect my privacy when using websites 

which collects data of me.

SF1 Lee & Rha (2016)

I can control how my personal information will be 

collected and used by websites.

SF2

Tillit (TIL) Online vendors treat my personal information fairly and 

honestly.

TIL1 Lee & Rha (2016)

I trust that online vendors have my best interests in mind 

when dealing with my information.

TIL2

Teknologisk benägenhet (TB) Lee & Rha (2016)

      Optimism I find new technologies to be mentally stimulating. TB1

      Innovativitet In general, I am among the first in my circle of friends to 

acquire a new technology when it appears.

TB2

      Obekvämlighet When I get technical support from a provider of a high-

tech product or service, I sometimes feel as if I am being 

taken advantage of by someone who knows more than I 

do. 

TB3

      Osäkerhet If I provide information to a machine or over the Internet, 

I can never be sure if it really reached the right place. 

TB4
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4.1.4 Pilottestning och översättande av enkäten  

I slutföringsprocessen av enkäten genomfördes pilottest bland ett litet 

bekvämlighetsurval på 10 universitetsstuderande för att se om innehållet i enkäten var 

tillräckligt begripligt. Flera testrundor utfördes på ett iterativt sätt och skriftlig 

återkoppling samlades varje gång för att förbättra enkätens flöde och klarhet. 

Återkopplingen var huvudsakligen inriktad på ordningen i vilken påståendena 

presenterades. Enkäten delades således in i egna sektioner enligt individuella 

konstruktioner, så att respondenternas uppmärksamhet kunde riktas på ett enskilt ämne 

i taget, något som har visats vara viktigt för enkäters klarhet (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009). 

Enkätens språk leder dock till ett dilemma eftersom originalet är på engelska och denna 

avhandling undersöker tyska konsumenter. Om enkäten skulle spridas på engelska 

skulle det vara nära originalet men även leda till nackdelen att detta inte är 

respondenternas första språk vilket kunde leda till missuppfattningar om 

respondenterna inte är flytande i engelska. Om enkäten i stället skulle översättas och 

spridas på tyska skulle fördelen vara att respondenterna inte skulle ha svårigheter att 

förstå den, medan nackdelen skulle vara om översättningen faktiskt motsvarar 

originalet, det vill säga uppfattar respondenterna påståendena på samma sätt som de 

ursprungliga engelskspråkiga påståendena skulle uppfattas. Därmed bestämdes det att 

sprida enkäten på engelska så att den övergripande betydelsen av varje påstående skulle 

hållas så nära originalet som möjligt men att även tillfoga tyska översättningar inom 

parentes under varje påstående. I introduktionen av enkäten instruerades 

respondenterna att påståenden primärt skulle försökas besvaras med de engelskspråkiga 

påståendena, men om respondenten är osäker på om hen förstår originalet, skall hen 

använda översättningen för att besvara påståendet. Behr och Scholz (2011) argumenterar 

att detta är ett sätt genom vilket man kan minska på dilemmats båda sidors svagheter. 

Detta kräver ändå att översättningen är välgjord och därmed genomfördes 

översättningsprocessen enligt Douglas och Craigs (2007) instruktioner. 

Översättningsprocessen genomfördes av tre tyska magisterstuderande med engelska 

som huvudämne på ett iterativt sätt, där källinnehållet (påståenden på engelska) och 

målinnehållet (påståenden på engelska) jämfördes sida vid sida, översattes, testades och 

sedan förbättrats för att uppnå tillräcklig intern ekvivalens. Översättningarna 

evaluerades sedan av en andra runda av pilottest, dock med ett bekvämlighetsurval 

bestående av andra respondenter än första rundan. Översättningarna slipades sedan en 
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sista gång baserat på återkopplingen som ficks av andra rundan av pilottest. Merparten 

av återkopplingen bestod av att användningen av konsekvent terminologi i hela enkäten. 

4.2 Dataanalys 

Enkätdatan analyserades statistiskt med SmartPLS 3.0 och SPSS 25 programmen. För 

att studera relationen mellan enskilda konstruktioner och deras förmåga att förutsäga 

andra konstruktioner tillämpades i denna forskning en dataanalysteknik som används i 

stor utsträckning (Ahrholdt, Gudergan & Ringle 2016) och som även används i Xu et als. 

(2011) studie; partiell minsta kvadrater strukturell ekvationsmodellering (eng. partial 

least squares structural equation modeling eller PLS-SEM), en andra generationens 

kausala modelleringsstatistikteknik. Ahrholdt, Gudergan och Ringle (2016) hävdar att 

PLS-SEM kan hantera komplexa modellstrukturer och att den stöder 

prediktionsinriktad forskning (t.ex. förutsägelser av användningsavsikt) och underlättar 

det obegränsade genomförandet av reflektiva mätmodeller. Dessutom påpekar de att 

tekniken kan hantera ett stort antal indikatorer, även om den kräver en jämförelsevis 

liten stickprovstorlek och inte kräver normalt distribuerad data. Kim och Benbasat 

(2006) instämmer i att PLS-SEM är bäst lämpad för att testa komplexa relationer 

eftersom den undviker oantagliga lösningar och faktorobestämbarhet. Detta gör PLS-

SEM lämplig för att tillgodose de förhållandevis komplexa relationerna mellan olika 

konstruktionerna i denna undersökning. Den applicerade metoden är således i linje med 

syftet av studien.  

4.3 Bedömning av forskningens kvalitet 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) förklarar att det är viktigt att reflektera över 

forskningsmetodikens reliabilitet och validitet när man utför eller bedömer forskning. 

Reliabilitet definieras av dem som utsträckningen ett forskningsinstrument konsekvent 

har samma resultat om det används i samma situation vid upprepade tillfällen. Det är 

karaktärsdrag för en uppsättning av experimentresultat som avser mängden 

slumpmässiga fel från mätprocessen som kan vara inbäddade i resultaten. Resultat som 

har hög reliabilitet är korrekta, reproducerbara och konsekventa från ett experiment till 

ett annat. Det vill säga om experimentsprocessen upprepades med en annan grupp 

experimentstagare skulle i huvudsak samma resultat erhållas. (Wikström 2013) För att 

förbättra studiens repeterbarhet, det vill säga för att öka dess totala reliabilitet, gjordes 

sticksprovtagningen, datainsamlingsprocessen och konstruerandet av påståenden så 

transparenta som möjligt.  
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Det fanns dock inneboende faktorer i datainsamlingsprocessen som påverkar 

forskningens övergripande kvalitet. Den slutliga stickprovstorleken på 104 respondenter 

kan anses vara tillräcklig för meningsfull statistisk analys, men kan möjligtvis inte ge 

tillräckliga skäl för att göra pålitliga generaliseringar heller. I kapitel 5.5.1 undersöks hur 

väl generaliseringar kan göras med denna mängd respondenter samt mängden 

oberoende variabler som används i undersökningen. När det gäller datakvalitet är det ett 

problem att länken till enkäten var allmänt tillgänglig i Facebook. Således kunde den ha 

blivit besvarad flera gånger av samma respondent vilket skapar en möjlighet för dubbla 

svar bland datasetet. Problemet kunde ha undvikits genom att distribuera enkäten direkt 

via en spårbar e-postlänk, men på grund av begränsningar med dataåtkomst var det inte 

ett rimligt alternativ. 

Eftersom enkäten var baserad på respondenternas självrapportering, bör den potentiellt 

underliggande responssnedvridningen också tas i beaktan för att minska på 

stickprovsfel. Detta samtidigt som den externa validiteten – det vill säga 

forskningsnoggrannheten i generaliseringen av resultaten – ökas. Existerande litteratur 

föreslår olika sätt att bedöma detta problem, till exempel analys av bortfallsfel. 

Bortfallsfel kan inträffa när en specifik grupp av potentiella respondenter inte vill ge svar. 

(Lindner, Murphy & Briers 2001) Detta fenomen skapar en misstanke om huruvida de 

personer som svarade skiljer sig avsevärt från dem som inte gjorde det. Eftersom 

snöbollseffekten troligtvis skedde i enkätspridningen är det omöjligt att veta hur många 

enkäten var tillgänglig för, men med 104 respondenter kan det dock antas att det var en 

låg procent som besvarade enkäten. Med enkätens låga svarsfrekvens, om det verkligen 

fanns ett stort gap mellan de två grupperna, skulle resultaten inte direkt återspegla hur 

hela rampopulationen skulle ha besvarat på enkäten (Armstrong & Overton 1977). För 

att minska på det planerades och pilottestades enkäten noggrant på förhand samt sågs 

det till att respondenterna var medvetna om att all information som gavs var anonym, 

vilket torde öka på enkätens svarsfrekvens. Dock är det i praktiken nästan omöjligt att 

totalt eliminera bortfallsfel och därmed är det viktigt att bedöma effekten av potentiell 

skevhet (Fowler 2009). Detta görs i kapitel 5.2.  

Validitet definieras som graden som forskningsmetodiken mäter vad det hävdar att 

mäta. Ofta brukar man skilja mellan tre olika typer av validitet; innehållsvaliditet, 

kriterievaliditet och begreppsvaliditet (Wikström 2013). Eftersom konstruktionerna är 

baserade på påståenden som antagits från tidigare forskning har de testats och validerats 

minst en gång, vilket garanterar tillräcklig innehålls- och kriterievaliditet (Venkatesh, 
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Morris, Davis & Davis 2003). Dock måste ännu graden av begreppsvaliditet testas och 

dess påverkan på undersökningen bedömas (Hair, Risher, Sarstedt & Ringles 2018) 

vilket görs i kapitel 5.4. När PLS-SEM används är det även viktigt att undersöka de 

använda påståendenas reliabilitet samt konstruktionernas interna konsistensreliabilitet 

(Hair et al. 2018), vilket även görs i kapitel 5.4. Om något tyder på att ett påstående eller 

konstruktion inte har tillräcklig hög validitet/reliabilitet exkluderas det från 

undersökningen (Pallant 2010). Dessa steg säkerställer att mätmodellen består av 

tillräcklig validitet och reliabilitet. Slutligen undersöks de specifika antagandena 

relaterade till statistiska tillämpningar av regressionsanalys. Detta görs för att 

säkerställa att även strukturmodellen består av tillräcklig validitet och reliabilitet vilket 

i sin tur garanterar att modellen ger grund för giltiga tolkningar (Hair et al. 2018). 
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5 DATAANALYS OCH RESULTAT 

I följande kapitel undersöks resultaten av den empiriska undersökningen. Den 

beskrivande statistiken diskuteras först och följs av en diskussion av resultatens 

generaliserbarhet till hela målpopulationen. Därefter granskas effekten av common 

method bias varefter mätmodellen evalueras. Slutligen används PLS-SEM analys för att 

undersöka de linjära sambanden mellan variablerna för att besvara studiens 

forskningsfrågor. 

5.1 Beskrivande statistik 

Detta delkapitel inleds med att beskriva screeningen av datasetet varefter grundläggande 

statistiska antaganden testas. Därefter presenteras stickprovets karaktäristik. 

5.1.1 Datascreening 

Det har rekommenderats att innan den statistiska analysen inleds screenas datasetet för 

eventuella fel och förbereds för ytterligare inspektion (Pallant 2010). Som 

rekommenderas i metodlitteratur bör datascreening utföras för att bekräfta att datan har 

reliabilitet och validitet för testteori (Hair et al. 2010). 

Först kontrollerades att alla variabler i datasetet för eventuella fel, till exempel för 

saknade värden eller för värden utanför skalan. Inga fel hittades. För det andra 

screenades respondenterna för behörighet, för att se till att alla respondenter i datasetet 

ger meningsfull insikt. Av de 118 personer som besvarade enkäten var 104 respondenter 

kvalificerade enligt de förutbestämda stickprovskriterierna som mättes med tre 

filterfrågor i enkäten. Den första filterfrågan (fråga 3) gällde respondenternas 

nationalitet och vid screenandet av datasetet framkom det att två av respondenterna inte 

var tyska. Det andra filterfrågan var att har respondenten ett Amazon användarkonto 

(fråga 4), något som åtta respondenter inte hade. Den sista filterfrågan var att när har 

respondenten senast använt Amazon (fråga 5). Av de återstående respondenterna 

svarade ingen alternativet 6–12 månader, en alternativet 1–2 år sedan och tre över 2 år 

sedan. Som en följd av screeningen raderades 14 ogiltiga respondenter från datasetet 

vilket ledde till en slutlig stickprovstorlek på 104. 

För det tredje inspekterades dubbla fall, eftersom enkäten kunde ha besvarats flera 

gånger av en enskild respondent. Sådana potentiella problematiska fall undersöktes med 

Identifier Duplicate Cases-funktionen i SPSS. Alla 29 påståenden som mättes på Likert-
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skala infördes i analysen för att kontrollera om fullständiga duplikat existerar i datasetet. 

Sådana fall upptäcktes dock inte. 

De negativt formulerade påståendena med omvända skalor kodades slutligen om enligt 

metodiklitteraturs instruktioner (Pallant 2010). Eftersom enkätens flesta påståenden 

var positivt formulerade så lönar det att inkludera även negativt formulerade påståenden 

i enkäten för att förhindra responsfel (Furnham 1986). Därmed var tredje påståendet i 

konstruktionen uppfattad värde av informationsutlämning ursprungligen negativt 

formulerat.  

5.1.2 Grundläggande antaganden 

Vid användandet av statistiska metoder krävs att ett antal antaganden är uppfyllda. Om 

dessa antaganden inte är uppfyllda kan resultaten bli förvrängda (Pallant 2010). Därmed 

granskas de enskilda testinstrumenten med envariabelanalys för att examinera datans 

normalfördelning, kurtosis, skevhet samt potentiella uteliggare. 

I denna studie utvärderades normalfördelningen med alternativet Explore i menyn 

Descriptive statistics i SPSS (Pallant 2010). När testinstrumenten undersöktes med 

detta alternativ granskades värdena för skevhet, kurtosis samt Kolmogorov-Smirnov och 

Shapiro-Wilk testen. Skevhet hänvisar till distributionens symmetri och kurtosis till 

fördelningens topp, medan Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk testen ger 

information om normalfördelningen. Datan är perfekt normalfördelad om skevheten och 

kurtosisen är nära noll och icke-signifikanta (högre än 0,05). (Pallant 2010) 

Enligt Hair et al. (2010) är den föreslagna gränsen för kurtosis- och skevhetsvärden ± 

1,96 (5%:s signifikansnivå). Vid undersökningen av dessa värden i testinstrumenten 

noterades att alla värden låg inom ett acceptabelt intervall av -1,90 och 0,944, vilket 

indikerar att datan har en normalfördelning. Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk 

testen gav blandade resultat om detta. Alla testinstrumenten hade ett p-värde <0,05 i 

Kolmogorov-Smirnov testet och förkastade således nollhypotesen om datans normalitet. 

Å andra sidan hade sju testinstrument (NYT4, RISK2, RISK4, VÄRD2, ATT2, AND2, 

AND3, TB3) ett p-värde <0,05 i Shapiro-Wilk testet. Det har påpekats att även om båda 

statistiska testen är allmänt använda för att utvärdera normalfördelning kan de ge olika 

resultat inom samma prov (Pallant 2010).  

Därmed bör även grafiska diagram användas för att uppskatta om allvarliga avvikelser 

från normalitet uppstår eftersom formen på fördelningen kan avslöja underliggande 
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problem (Hair et al. 2010). Dessutom hävdar Pallant (2010) att inget av de nämnda 

kriterierna bör användas ensamma men bör utvärderas tillsammans för att bilda en 

översikt och bättre förståelse om distributionen av datan är problematisk. Följaktligen 

evaluerades visuell data från histogram och normala QQ-diagram. Varje testinstruments 

histogram visade en fördelning som hade en kurva som relativt bra följde formen av en 

kulle, medan de normala diagrammens data följde en nästan rak linje, vilket tyder på 

normalfördelad data. Avslutningsvis är brist på normalitet en mer pressande fråga i 

mindre stickprovsstorlekar (N<50), medan dess effekter är ovedersägliga i större 

storlekar (Hair et al. 2010). Denna uppfattning stöds även av Field (2009), som hävdar 

att i större stickprovsstorlekar (N>30) kan fördelningen anses normal baserat på den 

centrala gränsvärdessatsen. Med tanke på provstorleken (N = 104) och ovannämnda 

bevis anses datan vara uppskattningsvis normalt fördelad. 

Förutom att bedöma datanormaliteten måste uteliggare upptäckas och tas bort eftersom 

många analystekniker är känsliga för dem. De definieras som fall med värden långt över 

eller långt under majoriteten av andra fall (Pallant 2010). För att identifiera utskott 

inspekterades låddiagram. I låddiagrammen kunde man observera att RISK2 och RISK4 

hade två uteliggare var, AND3 tre medan AND4 hade tre uteliggare och två extrema 

uteliggare. Dessa uteliggare och extrema uteliggare ansågs dock som genuina och inte 

som fel eftersom deras resultat var inom det möjliga intervallet 1–7. De torde därmed 

inte snedvrida datan. Därför bevarades de i datasetet. För att säkerställa att uteliggarna 

inte skulle ha någon betydande påverkan på resultaten utfördes dessutom en jämförelse 

mellan 5% trimmat medelvärde och medelvärde. Den största skillnaden mellan de två 

värdena var 0,02 vilket tyder på att det inte är troligt att uteliggarna har en betydande 

påverkan på medelvärdet och därmed bevarades de i datan. 

5.1.3 Stickprovets karaktäristik 

Som en följd av screeningen var den slutliga stickprovstorleken 104. Förutom 

påståendena mätta på Likert-skalor samlades också kategorisk data för att beskriva 

stickprovsdemografin. Karaktäristik av stickprovets demografi presenteras i tabell 2. 

Som det framkommer i tabellen är uppdelningen mellan åldersgrupperna relativt ojämn. 

Över hälften av respondenterna tillhör den yngsta åldersgruppen vilket även syns i att 

åldersfördelningen har en kraftigt positivt skevhet (1,167) gentemot den yngre delen av 

ålderspektret. Därmed undersöks i kapitel 5.2 om dessa åldersgruppers respondenter i 

medelvärde skiljer sig signifikant jämfört med de andra gruppernas. Orsaken till den 

ojämna fördelningen kan bero på medelåldern av de sju personerna som ursprungligen 
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bads publicera en direktlänk till enkäten och ett inläggsmeddelande på sina egna 

Facebookprofiler samt i olika grupper de är relativt ungt (24 år) vilket kan leda till att 

deras Facebookvänner och medlemmarna i grupperna enkäten publicerades i kan ha en 

liknande skevhet. Till skillnad från detta är spridningen mellan manliga (N=55) och 

kvinnliga (N=49) respondenter relativt jämnt i stickprovet. Inga respondenter valde 

alternativet ”annat” (other). 

Tabell 2 Stickprovets demografi 

 

5.2 Generaliserbarhet av resultaten för hela målpopulationen 

Eftersom denna avhandling skall undersöka tyska Amazonkonsumenter så är det 

nödvändigt att undersöka om stickprovet faktiskt representerar målpopulationen till 

tillräckligt hög grad. Därmed utfördes ett antal ett antal test på den screenade datan för 

att bekräfta generaliserbarheten av undersökningens resultat. Således undersöktes om 

det fanns en möjlig responssnedvridning samt om det fanns skillnader mellan kön eller 

olika åldersgrupper. 

5.2.1 Bortfallsfel 

Responssnedvridning, särskilt dess undertyp bortfallsfel, är en av utmaningarna i 

generaliseringen av studiens resultat (Samani 2016). I statistiska undersökningar 

inträffar bortfallsfel när svar från undersökningens respondenter skiljer sig från de 

potentiella svaren i termer av demografiska eller attitydvariabler från dem som inte 

svarade (Sax, Gilmartin & Bryant 2003). Bortfallsfel kan kategoriseras som obrukbara 

svar och uppstår när potentiella respondenter vägrar att delta. Alla nivåer av enskilda 

potentiella respondenters vägran att besvara kan orsaka bortfallsfel i utvärderingarna av 

undersökningens enkät. Dessutom kan en hög grad av bortfallsfel öka möjligheten för 

systematiska fel vilket i sin tur hindrar generaliseringar av resultaten. (Baruch & Holtom 

2008) Det har påvisats att extrapolation kan användas som metod för att bedöma graden 

av bortfallsfel eftersom respondenter som är mindre villiga att besvara enkäten antas 

Demografi Alternativ Frekvens Procentandel (%)

18-24 57 54,8

25-29 17 16,3

30-39 17 16,3

40-49 6 5,8

50 och över 7 6,7

Kvinna 49 47,1

Man 55 52,9

Ålder

Kön
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vara liknande som bortfall (Armstrong & Overton 1977). Därmed har tidigare studier 

som behandlat bortfallsfel i första hand använt en teknik som delar stickprovet i två 

distinkta delstickprov för att testa om det finns några signifikanta skillnader mellan de 

tidiga och sena respondenterna på vilken variabel som helst (Lindner, Murphy & Briers 

2001).  

Således delades hela datasetet (N = 104) i två grupper: tidiga (N = 52) och sena 

respondenter (N = 52). I det här fallet representerar den senare gruppen de svarande 

som inte besvarade undersökningen men tillhör populationen ändå. Genom att göra t-

test för oberoende grupper med det delade datasetet analyserades de potentiella 

skillnaderna mellan de två grupperna på alla testinstrument skilt för sig. Levenes test för 

homogenitet av varianserna var inte signifikant för någon av testinstrumenten (p>0.05) 

och t-värdena var inte heller statistiskt signifikanta (t<0.05). Inga bevis för betydande 

skillnader mellan tidigare och senare respondenter hittades alltså, vilket tyder på att 

respondenterna representerar populationen väl. 

5.2.2 Effekt av kön 

Därtill undersöktes effekten av kön. Som det framkom är respondenterna relativt jämnt 

delade mellan könen, med 55 män och 49 kvinnor. Dock har det rekommenderats att 

genomföra ett oberoende gruppers t-test för att se om det fanns statistiskt signifikanta 

skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter (Pallant 2010). Alla de enskilda 

testinstrumenten testades. Levenes test för homogenitet av varianserna samt t-värden 

var inte signifikanta för någon av dessa vilket betyder att det inte finns skillnader mellan 

de manliga och kvinnliga respondenternas svar, vilket i sin tur betyder att man inte 

behöver tolka undersökningen skilt för sig mellan könen. 

5.2.3 Effekt av ålder 

Därefter undersöktes om det fanns skillnader mellan åldersgrupperna. Kruskallis-Wallis 

H-test har rekommenderats för analyser med parametrarna i fråga (Pallant 2010). Inga 

signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna upptäcktes. Alla slutsatser som dras från 

bedömningen av dessa uppskattningar bör dock övervägas försiktigt på grund av det 

begränsade antalet respondenter i vissa av åldersgrupperna. Dock är det acceptabelt att 

generalisera datan med avseende till hela målpopulationens åldersspektrum (Pallant 

2010). 
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5.3 Common method bias 

Därefter användes Harmans enfaktortest (Harman 1976) för att ta itu med common 

method bias2 (CMB) som är förknippad med datainsamlingsmetoden. CMB inträffar när 

varianser i svar orsakas av instrumentet snarare än av de faktiska predispositionerna 

respondenterna har som instrumentet försöker detektera. Med andra ord orsakar 

instrumentet en snedvridning i form av varianser som sedan kommer att analyseras. 

Följaktligen är resultaten snedvridna av bruset som härrör från de partiska 

instrumenten. Följande två kriterier har vidtagits i stor utsträckning för att antyda att 

datan troligtvis kommer att drabbas av CMB: (1) en enda faktor framgår i en explorativ 

faktoranalys, och (2) en allmän faktor står för majoriteten av kovariansen mellan 

konstruktionerna. Om ingendera av dessa uppkommer är risken för CMB låg. 

(Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff 2003) Därmed undersöktes datan med en icke 

roterad principalkomponentanalys i vilken det framgick att den första faktorn förklarade 

ungefär 29% av de totala varianserna. Som ett resultat ansågs CMB inte vara ett allvarligt 

problem eftersom mer än en faktor extraherades, och ingen enda faktor stod för mer än 

50% av varianserna (Podsakoff & Organ 1986). 

5.4 Evaluerandet av mätmodellen  

PLS strukturella ekvationsmodell består av två undermodeller: mätmodellen och 

strukturmodellen. Mätmodellen representerar förhållandena mellan den observerade 

datan (testinstrumenten) och de latenta variablerna, medan den strukturella modellen 

representerar förhållandena mellan de latenta variablerna (d.v.s. förhållandena i det 

teoretiska ramverket) (Hair et al. 2018). Därmed bör mätmodellen granskas före 

strukturmodellen, eftersom strukturmodellen är baserat på den. Likt hur Xu et al. (2011) 

har granskat sin egna mätmodell så består utvärderingsprocessen av en reflektiv 

mätmodell i stilen av den som använts i denna undersökning av fyra steg baserat på Hair 

et als. (2018) rekommendationer. SmartPLS användes för dessa. Det är en mjukvara med 

ett grafiskt användargränssnitt för variansbaserad strukturell ekvationsmodellering och 

använder partiella minsta kvadrater-metoden. 

Första av dessa är att undersöka påståendenas reliabilitet. Detta undersöks med 

konfirmativ faktoranalys genom att granska laddningen som varje påstående har på sin 

konstruktion. Laddningar över 0,708 rekommenderas, eftersom de indikerar att 

                                                      
2 Ingen etablerad svenskspråkig översättning på begreppet existerar. Kunde dock översattas till 
gemensam metod bias [egen översättning]. I resten av avhandlingen kommer dock det engelskspråkiga 
begreppet användas eftersom det är det etablerade begreppet inom forskning. 
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konstruktionen förklarar mer än 50 procent av påståendenas varians och tyder därmed 

på påståendenas acceptabla nivå av reliabilitet. (Hair et al. 2018) Tre påståenden 

uppnådde inte kriteriet (se de överstreckade påståendena i bilaga 2) och eliminerades 

därmed från undersökningen. Därefter gjordes igen en konfirmativ faktoranalys med det 

reducerade antalet påståenden, varpå alla påståendens laddningar uppnådde kriteriet 

(se resten av påståendena i bilaga 2).  

Det andra steget i evaluerandet av mätmodellen är utvärderandet av den interna 

konsistensreliabiliteten (Hair et al. 2018). Intern konsistensreliabilitet är ett mått på hur 

väl testinstrumenten mäter samma konstruktion eller idé. Detta mäts genom att jämföra 

om enskilda respondenters svar på testinstrumenten för samma konstruktion får 

liknande poäng. (Henson 2001) Både Cronbachs alfa och Jöreskogs sammansatt 

reliabilitet har använts för att bedöma detta (Hair et al. 2018). Generellt indikerar högre 

värden högre nivåer av reliabilitet. Till exempel anses värden mellan 0,60 och 0,70 vara 

acceptabla i explorativ forskning, medan värden mellan 0,70 och 0,90 sträcker sig från 

tillfredsställande till bra. Värden på 0,95 och högre är problematiska, eftersom de 

indikerar att påståendena är överflödiga och minskar därmed på begreppsvaliditeten 

(Diamantopoulos, Sarstedt, Fuchs, Wilczynski & Kaiser 2012). Det har dock påpekats att 

Cronbachs alfa kan ge för låga värden, medan sammansatt reliabilitet kan ge för höga, 

och konstruktionens verkliga reliabilitet brukar vanligtvis betraktas mellan dessa två 

extrema värden (Hair et al. 2018). Dijkstra och Henseler (2015) föreslog ρA som ett 

alternativ mått på konstinsreliabilitet. Det ligger vanligtvis mellan de två tidigare 

nämnda och kan därmed vara en bra kompromiss. Som det framkommer i tabell 3 ligger 

alla konstruktioners interna konsistensreliabilitet mellan 0,70 och 0,90 och är därmed 

antingen tillfredsställande eller bra. 

Tredje steget i bedömningen av en reflektiv mätmodell behandlar den konvergenta 

validiteten för varje konstruktion (Hair et al. 2018). Konvergent validitet är en undertyp 

av begreppsvaliditet och anger i vilken utsträckning konstruktionen konvergerar för att 

förklara variansen i dess påståenden. Med andra ord; testinstrument som konstruktioner 

består av, och som teoretiskt borde vara relaterade till varandra observeras att faktiskt 

vara det. Mätetalet som används för att utvärdera en konstruktions konvergenta validitet 

är den genomsnittliga extraherade variansen (AVE, från engelskans average variance 

extracted) för alla påståenden för varje konstruktion. För att beräkna AVE måste 

laddningen för konstruktionens varje påstående upphöjas i kvadrat och därefter 

medelvärdet på dessa beräknas. Ett acceptabelt AVE värde är 0,50 eller högre, vilket 
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indikerar att konstruktionen förklarar minst 50 procent av variansen på dess 

testinstrument. (Fornell & Larcker 1981) Varje konstruktions AVE var högre än detta 

kriterium (se tabell 3), vilket stöder mätmodellens konvergenta validitet. 

Det fjärde steget är att bedöma den diskriminativa validiteten, som även är en undertyp 

av begreppsvaliditet. Den beskriver i vilken utsträckning en konstruktion är empiriskt 

åtskild från andra konstruktioner i strukturmodellen. För att ha hög diskriminativ 

validitet skall icke-relaterade konstruktioner korrelera så lite som möjligt med varandra, 

det vill säga vara distinkta från de andra. (Hair et al. 2018) Henseler, Ringle och Sarstedt 

(2015) visar dock att Fornell-Larcker kriteriet som Xu et al. (2011) använder för att 

bedöma detta inte fungerar väl, särskilt när laddningarna på en konstruktion endast 

skiljer sig lite (t.ex. alla laddningar är mellan 0,70 och 0,85). Som ersättare föreslog 

Henseler, Ringle & Sartstedt (2015) korrelationernas heterotrait-monotrait (HTMT) 

förhållande (Voorhees, Brady, Calantone & Ramirez 2016). HTMT definieras som 

medelvärdet för testinstrumentskorrelationerna emellan konstruktioner jämfört med 

det geometriska medelvärdet för de genomsnittliga korrelationerna för de 

testinstrument som mäter samma konstruktion. Problem med diskriminativ validitet 

sker när HTMT-värden är höga och Henseler, Ringle och Sarstedt (2015) föreslår ett 

tröskelvärde på 0,90. Ett värde högre än detta tyder på att diskriminativ validitet inte 

finns. Som det dock framkommer i tabell 3 så finns detta problem inte i denna 

undersökning. 

Tabell 3 Mätmodellens värden 

 

5.5 Evaluerandet av strukturmodellen 

När mätmodellen är tillfredsställande är nästa steg i utvärderingen av PLS-SEM resultat 

att utvärdera strukturmodellen. Standardbedömningskriterier som bör beaktas 

ρA AVE AND ATT IND NYT RISK SF TB TNI TIL VÄRD

AND 0,946 0,887

ATT 0,847 0,866 0,473

IND 0,918 0,782 0,335 0,662

NYT 0,909 0,771 0,351 0,791 0,658

RISK 0,898 0,745 0,161 0,313 0,120 0,174

SF 0,754 0,801 0,306 0,468 0,141 0,437 0,239

TB 0,745 0,775 0,583 0,615 0,247 0,347 0,123 0,340

TNI 0,709 0,732 0,451 0,217 0,309 0,225 0,886 0,292 0,401

TIL 0,852 0,862 0,520 0,552 0,268 0,411 0,275 0,495 0,387 0,175

VÄRD 0,896 0,906 0,244 0,772 0,642 0,757 0,261 0,540 0,219 0,111 0,460

HTMT
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inkluderar bestämningskoefficienten (R2), det korsvaliderade redundansmåttet Q2 och 

regressionskoefficienternas statistiska signifikans och relevans. 

Strukturmodellkoefficienter för förhållandena mellan konstruktionerna härleds genom 

en serie av regressionsekvationer. (Hair et al. 2018) 

Som det redan förklarades i kapitel 4.2 valdes analysmetoden eftersom den är bra för 

prediktionsinriktad forskning, och kan hantera komplexa modellstrukturer med ett stort 

antal indikatorer. Dessutom beskriver och kvantifierar den styrkan i linjära förhållanden 

mellan många oberoende variabler (förklarande variabler) och en beroende variabel 

(responsvariabel), medan den också möjliggör en bedömning av de oberoende 

variablernas relativa betydelse och prediktiva kraft (Hair et al. 2018), och passar därmed 

väl för att forska sambanden mellan konstruktionerna i det teoretiska ramverket för 

denna studie. Som det presenterades i litteraturöversikten är indelningen mellan 

oberoende och beroende variabler baserad på teoretiska överväganden och empiriska 

fynd som framgår i tidigare forskning. 

Utifrån de ursprungliga forskningsfrågorna var syftet med regressionsanalysen att 

identifiera sambanden i samspelet av individanpassade rekommendationer och 

personlig integritet inom e-handel (FF1), studera hur kraftiga dessa samband är (FF2) 

och hur väl dessa förklarar konsumenternas psykologiska samt beteendemässiga 

reaktioner inom kontexten (FF3), samt att utreda att vilka determinanter för nyttor 

respektive risker är för konsumenterna relativt mest betydande när det gäller deras 

utlämning av information om sig till e-handelsplatser (FF4).  

Den första besvaras genom att granska ifall det teoretiska ramverkets hypoteser är 

signifikanta, den andra genom att granska regressionskoefficienterna mellan de 

signifikanta sambanden, den tredje genom att granska hur stor variation i ATT och AND 

svaren förklaras av deras oberoende variabler och den sista genom att granska vilka 

påståenden för NYT och RISK har för sina beroende variabler de största yttre vikterna. 

5.5.1 Undersökning av antaganden för PLS-SEM 

Dock måste antagandena för PLS-SEM-analys bedömas innan de strukturella 

förhållandena utvärderas. Dessa är ett antal underliggande antaganden som ligger till 

grund för PLS-SEM analyser varav ingen av dem kan brytas. Därför var det viktigt att se 

till att alla antaganden uppfylldes innan en regressionsanalys utfördes (Samani 2016). 
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Hair, Sarstedt, Ringle och Mena (2012) förklarar att till skillnad från de flesta andra 

regressionsanalysmetoderna behöver datan inte vara normalfördelad i de flesta fallen i 

vilka PLS-SEM används. Dock så påpekar Hair, Hult, Ringle och Sarstedt (2016) att det 

är anmärkningsvärt att i ett begränsat antal situationer kan icke-normalt fördelad data 

även påverka PLS-SEM resultat och att det därmed är värt att tänka på fördelningen när 

man använder PLS-SEM. Baserat på resultaten från granskandet av de grundläggande 

statiska antaganden ansågs dock datans fördelning inte som ett problem (se kapitel 

5.1.2). 

För det andra, fastän tekniken kräver en jämförelsevis liten stickprovstorlek, finns det 

ändå krav på denna. Hair et al. (2016) föreslår att minimistickprovstorleken påverkas av 

fyra följande faktorer i en strukturell ekvationsmodelldesign: signifikansnivån, 

statistiska styrkan, minsta förklaringsgraden (R2-värden) använd i modellen och 

maximala antalet oberoende variabler för en beroende variabel. En typisk 

marknadsföringsundersökningsstudie använder sig av en signifikansnivå på 5% för att 

förkasta hypoteser och har en statistisk styrka på 80% och R2-värden på minst 0,25 

(Wong 2013). Genom att använda sådana parametrar kan den krävda 

stickprovsstorleken letas upp från de riktlinjer som föreslagits av Cohen (1992) för PLS-

SEM analyser, beroende på det maximala antalet oberoende variabler som pekar på en 

beroende variabel som anges i den strukturella ekvationsmodellen. Som det 

framkommer i kapitel 5.5.2 är denna undersöknings varje R2-värden över 0,25 och det 

maximala antalet oberoende variabler för en beroende variabel är 4. Om även denna 

undersökning har en 80%:s statistisk styrka och använder sig av en signifikansnivå på 

5%, är den minsta krävda stickprovstorleken enligt Cohens (1992) riktlinjer 65 stycken 

respondenter. Därför anses den totala stickprovstorleken efter datascreeningen (N = 

104) vara tillräcklig för att utföra PLS-SEM. 

För det tredje måste multikollineariteten undersökas för att säkerställa att den inte 

förvränger regressionsresultaten. Den hänvisar till förhållandet mellan oberoende 

variabler. Regressionsanalyser tillåter inte kollinearitet. Multikollineariten undersöks 

genom att beräkna de enskilda påståendenas VIF-värden. VIF-värden över 5 är en 

indikation på troliga kollinearitetsproblem. Idealt bör VIF-värdena vara nära 3 eller 

lägre. (Hair et al. 2018) Av de enskilda påståendena hade 18 ett beräknat VIF-värde lägre 

än 3 medan det högsta beräknade värdet var 4,316. Detta tyder på att multikollinaritet 

inte torde vara ett problem i regressionsanalysen. 
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Sammanfattningsvis undersöktes alla antaganden som ligger till grund för PLS-SEM och 

inga av de kränktes. 

5.5.2 Resultat 

Efter att ha fastställt antagandenas giltighet kördes en PLS-analys i SmartPLS för att 

undersöka orsakssambanden mellan de latenta variablerna i strukturmodellen. I 

hypotestest skall sambandens riktning och statistiska signifikans granskas (Xu et al. 

2011). Tabell 4 presenterar resultaten av dessa. I tabellen kan man observera om 

hypotesen stöds, det vill säga om ett statistiskt signifikant samband identifieras med 

korrekt riktning. Som det framkommer i tabellen stöds alla förutom två hypoteser medan 

resten är kraftigt signifikanta (α<0,01). I tabellen framkommer även sambandens styrka 

i form av deras lutningskoefficienter. Dessa lutningskoefficienter anger den 

genomsnittliga förändringen i responsvariabeln som en följd av en enhetsökning i 

förklarande variabeln, ceteris paribus. I tabell 4 kan man observera att de signifikanta 

sambandens lutningskoefficienter varierar från -0,286 till 0,720. Sammanfattningsvis 

kan både forskningsfråga 1 och 2 besvaras utifrån dessa resultat. 

Resultaten indikerar att individanpassning av rekommendationer är positivt relaterat till 

uppfattade nyttor av informationsutlämning till e-handelsplatser (H1 stöds). I resultaten 

framkommer även att sambandets lutningskoefficient är 0,669, vilket betyder att en 

enhets ökning i IND skulle resultera i genomsnitt i en 0,669 enheters ökning i NYT. 

Resultaten för H2 är inte signifikant vilket betyder att en ökning i IND inte leder till en 

ökning i RISK. Både H3 och H4 stöds. Som det framkommer leder i genomsnitt en enhets 

ökning i NYT till en 0,720 enheters ökning i VÄRD, medan en enhets ökning i RISK i 

genomsnitt leder till en 0,286 enheters minskning i VÄRD. Resultaten indikerar även att 

uppfattat värde av informationsutlämning till e-handelsplatser är positivt relaterat till 

attityd gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser (H5 stöds). Som 

det framkommer i tabell 4 leder i genomsnitt en enhets ökning i VÄRD till en 0,687 

enheters ökning i ATT. Resultaten antyder även att denna ATT är positivt relaterat till 

AND (H6 stöds). En ökning på en enhet i ATT leder i genomsnitt då till en 0,477 enheters 

ökning i AND. Som det även framkommer i tabellen, är tidigare upplevda överträdelser 

av rätt till personlig integritet positivt relaterat till uppfattade risker av 

informationsutlämning (H7 stöds); en ökning på en enhet i TNI leder i genomsnitt till en 

0,560 enheters ökning i RISK. SF påvisades inte ha en statistiskt signifikant positiv 

påverkan på ATT, medan de två andra hypoteserna gällande interpersonella skillnaders 

positiva påverkan på ATT var signifikanta. En ökning på en enhet i TIL påvisades i 
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genomsnitt leda till en 0,146 enheters ökning i ATT medan en enhets ökning i TB leder i 

genomsnitt till en 0,484 enheters ökning i ATT. 

Tabell 4 Hypotestestens resultat 

 

Dessa samma resultat kan dessutom observeras i det reviderade teoretiska ramverket 

som är baserat på analysens resultat (figur 5). Lutningskoefficienterna framkommer som 

värdena mellan konstruktionerna, de statistiska signifikanserna är märkta med * och **, 

och i figuren kan man även observera förklaringsgraden för de olika responsvariablerna. 

Förklaringsgraden anger hur många procent av variationen i responsvariabeln som kan 

förklaras med modellen och mäts med determinationskoefficienten som betecknas R2.  

R2 mäter variansen, vilket förklaras i var och en av de endogena konstruktionerna och är 

därför ett mått på modellens förklarande kraft. (Shmueli & Koppius 2011) Därmed kan 

FF3 besvaras genom att granska dessa värden. 

R2-värden bestäms på ett intervall från 0 till 1 där högre värden indikerar en större 

förklarande effekt. Som riktlinje kan R2-värden på 0,75, 0,50 och 0,25 betraktas som 

väsentliga, måttliga och svaga (Hair et al. 2018). R2-värden är dock baserade på 

sammanhanget och i vissa discipliner anses ett R2-värde så lågt som 0,10 vara 

Hypotes Koefficient Stöds

H1: Individanpassning av rekommendationer är positivt relaterat till 

uppfattade nyttor av informationsutlämning till e-handelsplatser.
0,669** Ja

H2: Individanpassning av rekommendationer är positivt relaterat till 

uppfattade risker av informationsutlämning till e-handelsplatser.
0,232 Nej

H3: Uppfattade nyttor av informationsutlämning till e-handelsplatser 

är positivt relaterat till uppfattat värde.
0,720** Ja

H4: Uppfattade risker av informationsutlämning till e-handelsplatser 

är negativt relaterat till uppfattat värde.
-0,286** Ja

H5: Uppfattat värde av informationsutlämning till e-handelsplatser är 

positivt relaterat till attityd gentemot att ha information om sig använd 

av e-handelsplatser.
0,687** Ja

H6: Attityd gentemot att ha sin personliga information använd av e-

handelsplatser är positivt relaterat till användningsavsikten av e-

handelsplatser.
0,477** Ja

H7: Tidigare upplevda överträdelser av rätt till personlig integritet är 

positivt relaterat till uppfattade risker av informationsutlämning.
0,560** Ja

H8a: Självförmåga är positivt relaterat med attityd gentemot att ha 

information om sig använd av e-handelsplatser.
-0,057 Nej

H8b: Tillit gentemot e-handelsplatsen är positivt relaterat med attityd 

gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser.
0,146** Ja

H8c: Teknologisk benägenhet är positivt relaterat med attityd gentemot 

att ha information om sig använd av e-handelsplatser.
0,484** Ja

* Signifikant på 5%:s signifikansniv å

** Signifikant på 1 %:s signifikansniv å
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tillfredsställande (Raithel, Sarstedt, Scharf & Schwaiger 2012). Dessutom är 

förklaringsgraden en funktion av antalet förklarande variabler - ju större antal 

förklarande variabler, desto högre R2. Därför bör förklaringsgraden alltid tolkas i 

förhållande till studiens sammanhang samt jämförande med R2-värdena från relaterade 

studier och modeller av liknande komplexitet. 

Som det framkommer i figur 5 varierar de olika responsvariablernas förklaringsgrader 

från svaga till väsentliga. Som det även framkommer i detta reviderade ramverk påverkas 

den konceptuella konstruktionen ATT av 3 förklarande variabler; VÄRD, TIL och TB. 

Hela 86,8% av ATT förklaras med dess förklarande variabler i modellen. Däremot 

förklaras den konceptuella konstruktionen AND enbart 34,7% av dess enda förklarande 

variabel ATT. Vad detta betyder är att nästan två tredjedelar av AND förklaras av 

variabler som modellen inte innefattar. Detta är dock i samma storleksklass som i Xu et 

als. (2011) modell. 

Figur 5 Det reviderade teoretiska ramverket (anpassad från Xu et al. 2011) med PLS-
analysens resultat 

Slutligen granskades i SmartPLS enligt Hair, Hult, Ringle, Sarstedt och Thieles (2017) 

instruktioner att vilka påståenden i NYT och RISK har för sina beroende variabler de 

största yttre vikter (eng. outer weights) för att kunna besvara FF4. Som det framkommer 

i tabell 5 har NYT4 den högsta yttre vikten på sin konceptuella konstruktion, och därmed 

uppfattar konsumenterna den som den mest betydande för NYT. Samtidigt kan man 

observera att RISK1 har den största yttre vikten på sin konceptuella konstruktion och 

därmed uppfattar konsumenterna den som den mest betydande för RISK. 
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Tabell 5 Yttre vikterna för de enskilda påståendena i NYT och RISK 

 

Sammanfattningsvis så var alla hypoteserna förutom H2 och H8a signifikanta och alla 

förutom en av de signifikanta sambandandens lutningskoefficienter positiva. Därtill 

kunde modellen förklara majoriteten av konsumenters psykologiska reaktioner 

gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser, men endast dryga en 

tredjedel beteendemässiga reaktioner gentemot samma. Slutligen påvisades NYT4 och 

RISK1 vara de relativt mest betydande determinanterna för sina respektive 

responsvariabler, det vill säga de konceptuella konstruktionerna de påverkar. 

 

Konceptuella konstruktion Påstående Yttre vikt

Uppfattad nytta av informationsutlämning (NYT) NYT1 0,267

NYT2 0,265

NYT3 0,28

NYT4 0,329

Uppfattad risk av informationsutlämning (RISK) RISK1 0,324

RISK2 0,316

RISK3 0,271

RISK4 0,244
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten och implikationerna av forskningen. Även om 

tidigare forskning har gett en vid bas av kunskap och empiriska bevis om effekterna av 

personalization-privacy paradoxen på konsumentbeteende (t.ex. Xu et al. 2011; Lee & 

Rha 2016) så har det inte undersökts inom e-handelskontexten. Därmed var syftet med 

denna avhandling att undersöka dynamiken i paradoxen som sker som en följd av 

informationsutlämning inom e-handel. Mer specifikt undersöktes detta bland tyska 

Amazon-användare. För att uppnå detta syfte, och för att inom denna ostuderade kontext 

bygga vidare på resultaten från befintlig individanpassnings- och integritetslitteratur, 

anpassades Xu et als. (2011) konceptuella modell till att fungera som det teoretiska 

ramverket för avhandlingen. Detta så att avhandlingens forskningsfrågor kunde 

besvaras. I den anpassade modellen hävdas att individers interpersonella skillnader 

torde påverka hur de balanserar mellan nyttan som uppnås genom att utlämna 

information om sig till rekommendationssystem och de negativa effekterna av en sådan 

handling. Genom insikter härledda ur den empiriska undersökningen som var baserad 

på denna modell, stärker studien följaktligen ytterligare vår nuvarande förståelse av 

förhållandet mellan paradoxen och konsumentbeteende inom en ny kontext, samtidigt 

som de interpersonella skillnadernas påverkan tas i beaktan. Därmed presenteras först 

de viktigaste resultaten i den empiriska studien. Efter detta granskas resultaten ur både 

ett teoretiskt- och ett affärsmässigt perspektiv. Därefter diskuteras studiens 

begränsningar och möjligheterna för framtida forskning och kapitlet avslutas med 

studiens slutsatser. 

6.1 Viktiga resultat 

Den första forskningsfrågan var att identifiera sambanden som finns inom e-handel i 

samspelet mellan individanpassade rekommendationer och personlig integritet. Som det 

framkom i kapitel 5.5.2 identifierades åtta statistiskt signifikanta samband. Resultaten 

visade att individanpassning av rekommendationer endast hade en positiv inverkan på 

uppfattade nyttor men inte på uppfattade risker. Med andra ord associerar användarna 

av e-handelsplatser en högre grad av individanpassning i rekommendationerna endast 

med de positiva konsekvenserna som åstadkommes av informationsutlämningen till e-

handelsplatsen. Xu et als. (2011) resultat påvisade samma samband när system som 

baserar sig på ett icke förklätt tillvägagångssätt (eng. overt-based approach) används i 

platsmedveten marknadsföring. När system som använder ett förklätt tillvägagångssätt 

(eng. covert-based approach) används i platsmedveten marknadsföring hade 
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individanpassning även en positiv påverkan på den uppfattade risken av 

informationsutlämning. Xu et al. (2011) argumenterade att detta kan bero på att 

användarna hade en högre nivå av kontroll i det icke förklädda tillvägagångssättet 

eftersom beslutet att inleda kontakt med ett företag är frivilligt och platsinformation 

utlämnas endast för att slutföra den begärda transaktionen.  

Detta kan tyda på att användarna av rekommendationssystem känner sig vara i kontroll 

över individanpassningsprocessen och att de därmed kan minimera riskerna av 

informationsutlämningen i sammanhanget. Kontradiktoriskt till detta är dock att 

resultaten för denna avhandlings empiriska undersökning visade att konsumenternas 

självförmåga att ha kontroll över hur information samlas in om dem inte påverkade deras 

attityd gentemot att ha information om dem använd av rekommendationssystemet i 

fråga. Samtidigt framkom det i resultaten att konsumenters tidigare negativa 

integritetsupplevelser – det vill säga tidigare integritetskränkningar som skett antingen 

mot dem själva eller som de hört talas om – visade ha en positiv inverkan på de 

uppfattade riskerna av informationsutlämning. Samtidigt framkom att användares tillit 

gentemot att e-handelsplatsen behandlar information om dem rättvist, samt har deras 

bästa intressen i åtanke när de behandlar informationen, ger en positiv påverkan på 

deras attityd gentemot att ha information om sig använd av rekommendationssystemet. 

Allt detta sammanfattat kan i denna undersöknings sammanhang betyda att 

respondenterna för undersökningen har kunskap om riskerna som 

informationsutlämnande för med sig men att dessa integritetskränkningar har skett i 

andra kontexter än e-handel (t.ex. Cambridge Analytica och NSA skandalerna) och att 

de därmed har såpass hög tillit till Amazon att de associerar individanpassning endast 

med de positiva konsekvenserna av informationsutlämnande för individanpassningen.  

Från resultaten för forskningsfråga fyra framkom det att av dessa positiva konsekvenser 

(uppfattad nytta av informationsutlämning) ansåg användarna att de individanpassade 

rekommendationernas övergripande fördelaktighet för dem själva var den mest 

betydande nyttan av informationsutlämnandet. Samtidigt ansåg användarna att den 

minst betydande nyttan var hur de individanpassade nyttorna gör det enkelt och 

bekvämt för dem att hitta det de letar efter. Vad som framkommer av detta är att det inte 

är en enskild nytta, utan helheten av nyttor, som är det viktigaste för användarna när de 

utlämnar information om sig till rekommendationssystem. Likartat framkom det att de 

användarna anser att den mest betydande risken av informationsutlämning till e-
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handelsplatsers rekommendationssystem är att deras personliga integritet kränks, och 

den minst betydande att deras beteende spåras och övervakas. 

Likt vad Xu et al. (2011) kom fram till i kontexten av platsmedveten marknadsföring så 

hade den uppfattade nyttan av informationsutlämning en positiv inverkan och den 

uppfattade risken av informationsutlämning en negativ inverkan på det uppfattade 

värdet av informationsutlämning, även i denna kontext. Detta är vad 

integritetsuträkningen utgår från och därmed är det i linje med den existerande 

litteraturen. Det framkom dessutom från resultaten för forskningsfråga två att den 

positiva inverkan av uppfattade nyttor på det uppfattade värdet är klart kraftigare än den 

negativa inverkan som uppfattade risker har på det. Detta framkommer från den över 

dubbelt så stora lutningskoefficienten uppfattade nyttor hade till uppfattade värden 

jämfört med den respektive för uppfattade risker. Detta är i linje med både Xu et als. 

(2011) undersökningsresultat, samt med Wang, Duong och Chens (2016) respektive när 

de undersökte informationsutlämning till mobilapplikationer.  

Precis som det hade hypotiserats hade det uppfattade värdet av informationsutlämning 

en positiv inverkan på användarnas psykologiska reaktioner gentemot att information 

om dem används av e-handelsplatsen, vilket i sin tur hade en positiv inverkan på deras 

beteendemässiga reaktioner i form av användningsavsikt. Som det dock framkommer 

från resultaten för forskningsfråga tre förklarar användares psykologiska reaktioner 

endast 35% av variansen för deras beteendemässiga reaktioner. Även detta ligger i linje 

med tidigare forskning; Sheerans (2002) metaanalys resultat indikerade att endast 28% 

av variansen för beteende förklaras av attityd. Således har denna undersökning en aning 

högre förklaringsgrad för användningsavsikt men torde ändå tolkas med försiktighet. 

I det reviderade teoretiska ramverket kan man observera att inte endast det uppfattade 

värdet av informationsutlämning påverkade användares psykologiska reaktioner 

gentemot att ha information om sig använd av rekommendationssystem, det påverkades 

även av deras interpersonella skillnader. Som det redan har påpekats var dessa inte de 

samma som användes i Xu et als. (2011) studie och därmed skall dessa två 

undersökningars resultat i hänsyn till dessa komponenter inte jämföras sinsemellan. 

Som det redan framkom hade användares självförmåga inte en signifikant inverkan. 

Detta betyder att användares tro på sina naturliga förmågor att skydda sin rätt till 

personlig integritet online inte hade en signifikant inverkan på deras attityd gentemot 

att ha information om sig använd av Amazon. Detta resultat motsäger resultaten för 

studier som undersökt privatpersoners perspektiv när de är i kontakt med andra aktörer; 
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stora privata eller statliga institutioner (Turow & Hennessy 2007), Facebook (Zlatolas et 

al. 2015) och sociala medier generellt (Cheung, Lee & Chan 2015). Det har argumenterats 

att självförmåga är en förutsägelse för konsumentattityder gällande acceptans och 

tillämpning av teknologi eftersom konsumenter med högre självförmåga bättre kan 

kontrollera teknologi och därmed bättre förutsäga konsekvenserna av vad de gör (Sundar 

& Marathe 2010). Därmed är detta resultat en aning förvånande. 

Till skillnad från självförmåga hade teknologisk benägenhet och tillit signifikant positiv 

inverkan på tyska Amazonanvändares attityd gentemot att ha information om sig använd 

av Amazon. Detta betyder att personer som är mest benägna att omfamna, anta och 

använda ny teknologi i någon aspekt av deras liv, samt som har hög tillit till att e-

handelsplatser använder information om dem ärligt och utgår från konsumenternas 

personliga behov, är de personer som har högsta attityden gentemot att ha information 

om sig använd av Amazon, ceteris paribus. Vice versa, personer med låg teknologisk 

benägenhet och tillit till e-handelsplatser är de personer som har lägsta attityden 

gentemot att ha information om sig använd av Amazon, ceteris paribus. Av dessa två 

interpersonella skillnader hade teknologisk benägenhet en kraftigare inverkan på 

användarnas psykologiska reaktioner, men slutligen hade det uppfattade värdet ändå 

den kraftigaste inverkan på det. 

Sammanfattningsvis var de viktiga resultaten relativt förväntade och i linje med tidigare 

forskning förutom ett par enskilda avvikelser. Vad som framkom var att de tyska 

användarna av Amazon ansåg att mer individanpassade rekommendationer hade en 

positiv inverkan på de uppfattade nyttorna av informationsutlämning till företaget, 

medan det inte hade någon inverkan på de respektive uppfattade riskerna. De uppfattade 

riskerna av informationsutlämning till e-handelsplatsen inverkades dock negativt av 

tidigare negativa integritetsupplevelser. Vad som även framkom var att de uppfattade 

nyttorna hade en kraftigare inverkan på det uppfattade värdet än vad de uppfattade 

riskerna hade. Likt dessa visades det att det uppfattade värdet hade en kraftigare 

inverkan på de tyska Amazonanvändarnas attityd gentemot att ha information om sig 

använd av e-handelsplatser än vad samtliga interpersonella skillnader hade. Slutligen 

visades det att attityden i fråga i viss mån reflekterades till användarnas 

användningsavsikt. 
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6.2 Teoretiska bidrag 

Genom en liknande kausal modellering som Xu et al. (2011) använde i sin forskning om 

personalization-privacy paradoxen i platsmedveten marknadsföring, och den empiriska 

underökningen baserat på denna modellering, bidrar denna studie till den befintliga 

litteraturen om personalization-privacy paradoxen på följande sätt. Baserat på 

ovannämnda viktiga resultat ger denna studie empiriskt ytterligare bevis om 

personalization-privacy paradoxen ur ett konsumentperspektiv i en kontext var den inte 

ännu hade forskats. Följaktligen stärker studien ytterligare vår nuvarande förståelse av 

fenomenet genom att illustrera sambanden i samspelet mellan individanpassade 

rekommendationer och personlig integritet som sker när konsumenter förväntas 

utlämna information om sig till e-handelsplatsers rekommendationssystem. Mer 

specifikt, hur e-handelsplatsers konsumenter förhåller sig till avvägningen mellan 

nyttorna och riskerna av informationsutlämning till rekommendationssystem, samt hur 

resultatet av denna avvägning i sin tur påverkar konsumenternas psykologiska och 

beteendemässiga reaktioner gentemot systemet i fråga. Därtill beaktades även hur 

konsumenters tidigare negativa integritetsupplevelser samt hur deras interpersonella 

skillnader påverkar detta samspel. 

Mera konkret så bekräftar studien att personalization-privacy paradoxen har liknande 

orsakssamband även inom e-handel som det redan har identifierats inom tidigare 

undersökta kontexter, dock med enskilda skillnader mellan kontexten i denna studie och 

kontexterna inom tidigare forskning. Det framkom bland att konsumenterna inom e-

handel väger för- och nackdelarna av informationsutlämning för att utvärdera det 

uppfattade värdet av informationsutlämningen. Detta antyder att den konventionella 

förståelsen av integritet, som en beräkning i vilken konsumenters uppfattade värde av 

informationsutlämning bestäms som avvägningen mellan uppfattade nyttor och risker, 

kan tillämpas för att förklara personalization-privacy paradoxen även inom e-handel och 

dess rekommendationssystem. Därtill bekräftades att inom e-handel har resultatet på 

denna beräkning en liknande påverkan på konsumenternas psykologiska samt 

beteendemässiga reaktioner som det har identifierats inom tidigare undersökta 

kontexter. 

Resultaten bekräftar dock att inom e-handel kan konsumenters psykologiska reaktioner 

förklaras i större utsträckning än vad deras beteendemässiga reaktioner kan, i enlighet 

med resultat i tidigare forskning (Sheeran 2002) som använt sig av liknande teoretiska 

ramverk och modeller som denna studie. Därtill bekräftades även att interpersonella 
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skillnader även har en inverkan på konsumenternas psykologiska reaktioner i detta 

sammanhang.  

Därmed förklaras konsumentreaktionerna emellertid inte av någon enda faktor utan 

skall även inom e-handel ses som en konsekvens av en kombination av flera faktorer. 

Denna studie skiljer sig dock från tidigare forskning, som till exempel Xu et als. (2011) 

undersökning, genom att den även framhäver vilka uppfattade nyttor och risker av 

informationsutlämning är för konsumenterna de mest betydande.  

Avslutningsvis kan det påpekas att undersökningen expanderar förståelsen om 

rekommendationssystem, som innan detta endast omfattat hur dessa praktiskt används 

ur ett företagsperspektiv. Till detta inkluderas härmed även insikter om hur 

konsumenter förhåller sig till avvägningen mellan nyttorna och riskerna av 

informationsutlämning som användningen av dessa system leder till, samt hur resultatet 

av denna avvägning påverkar konsumenternas psykologiska och beteendemässiga 

reaktioner gentemot systemet i fråga. Studien ger därmed en teoretisk grund för fortsatt 

forskning på personalization-privacy paradoxens konsekvenser på konsumentreaktioner 

när rekommendationssystem används i e-handel. 

6.3 Företagsmässiga implikationer  

I det moderna affärslandskapet möjliggör informationsteknologi insamlingen av stora 

mängder kunddata. Företag som Amazon, med överlägsen kapacitet att analysera 

stordata, har förmågan att effektivt och exakt individanpassa specifika tjänster genom 

att förutse individuella användares behov (Ariker et al. 2015). Som det presenterades i 

kapitel 2, finns det olika förfaringssätt för företag att göra detta med 

rekommendationssystem. Därtill presenterades de fördelar företag kan uppnå genom en 

lyckad integrering av dessa rekommendationssystem i sina affärsstrategier; 

konkurrensfördelar, förbättrad lönsamhet, ökad organisk trafik, minskade 

kundanskaffningskostnader, ökad effektivitet av marknadsföring och så klart nöjdare 

konsumenter. Därtill redogjordes det i kapitlet hur DSF gjort insamling och analys av 

användardata mer reglerat, och hur detta påverkar företag. Dessa regleringars påverkan 

på vidgandet av konsumenternas rättigheter torde minska deras oro för 

integritetskränkningar. Detta betyder dock inte automatiskt att oron inte längre skulle 

existera eller påverka konsumenternas beteende. I andra kontexter än e-handel har det 

bevisats att denna typ av oro har begränsat användarnas utlämnande av information och 

slutligen även deras användande av tjänsten i fråga (Sutanto et al. 2013).  Därmed har 
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marknadsförare och företagsledning å ena sidan förmågan att analysera data allt bättre 

för att skapa ytterligt individanpassade tjänster, men å andra sidan måste de vara 

försiktiga att inte ta för många friheter i hur de gör detta, och är alltså i en ständig 

balansakt mellan dessa två aspekter. 

Som det framkommer ur det reviderade teoretiska ramverket, har inom e-handel 

konsumenters attityd gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser en 

central roll. Detta eftersom attityden både påverkas av användarnas uppfattade värde av 

informationsutlämning till e-handelsplatsen samt av konsumenternas interpersonella 

skillnader, samtidigt som den slutligen påverkar användarens användningsavsikt av e-

handelsplatsen. Ett misslyckat påverkande av konsumenters attityd gentemot att ha 

information om sig använd av e-handelsplatser, kan därmed leda till att även de mest 

avancerade affärsanalysteknologierna inom e-handel misslyckas. Baserat på de viktiga 

resultaten erbjuder denna studie även praktiska insikter för företag som använder sig av 

rekommendationssystemsteknologier. Med hjälp av dessa insikter kan företagen 

förbättra konsumenternas attityder gentemot informationsutlämning och slutligen öka 

deras användningsavsikter. 

Som det framkom tidigare så påverkas konsumenters attityd gentemot att ha 

information om sig använd av e-handelsplatser kraftigast av det uppfattade värdet denna 

informationsutlämning skapar. Detta värde avgörs av jämförelsen mellan de uppfattade 

nyttorna av informationsutlämning och uppfattade riskerna av informationsutlämning. 

E-handelsplatser måste därmed visa sina konsumenter att utlämning av information om 

sig till rekommendationssystem skapar mer nytta än den potentiella kostnaden som 

orsakas av integritetskränkningar.  

Resultaten som framkom tydde dock på att konsumenterna värderar de uppfattade 

nyttorna mer än de uppfattade riskerna när de utlämnar information om sig till e-

handelsplatser. Med andra ord lägger användarna klart större vikt på nyttor än på risker. 

Företag bör dra nytta av denna kunskap och utforma sina värdepropositioner till 

konsumenterna enligt detta. Med tanke på att konsumenterna är villiga att ta risker för 

att få vissa hedoniska och utilitaristiska fördelar från individanpassade 

rekommendationer, bör e-handelsplatser göra ytterligare ansträngningar för att 

kommunicera nyttorna tydligt. På så sätt kan dessa företag ytterligare locka 

konsumenter att ta risken att utlämna information om sig och således njuta av 

individanpassade rekommendationer. Som tidigare påpekats påverkas detta klart av 

gränssnittsdesignen som bör övertyga konsumenterna om att användningen av de 
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individanpassade rekommendationerna förbättrar upplevelsen av köpprocessen (Li & 

Karhanna 2015). Som det även framkom i resultaten så värderade konsumenterna den 

totala fördelaktigheten som individanpassade rekommendationer har för dem som den 

mest betydande nyttan, högre än bland andra att de minskar söktiden, gör processen 

enkel och bekväm eller ger konsumenten glädje genom att erbjuda individanpassad 

information och erbjudanden. Därmed bör gränssnittsdesignen även reflektera detta och 

presentera de individanpassade rekommendationerna på ett sätt som mest, men inte 

endast, framhäver den totala föredelaktigheten korrekt matchmaking kan åstadkomma. 

Till skillnad från hur det har visats vara i andra kontexter (Xu et al. 2011), så påverkas 

uppfattade risker av informationsutlämning inom e-handel endast av tidigare negativa 

integritetsupplevelser, och inte till exempel även av nivån av individanpassning. 

Konsumenter med högre nivå av tidigare negativa integritetsupplevelser visade sig ha 

högre nivåer av uppfattad risk. Som det framkommer i det reviderade ramverket 

påverkar detta negativt först det uppfattade värdet av informationsutlämning, därefter 

konsumenters attityd gentemot att ha information om sig använd av e-handelsplatser, 

och slutligen deras användningsavsikt. Denna negativa påverkan visades i den empiriska 

undersökningen vara relativt kraftig. Det är dock komplicerat för företag att motverka 

och mjuka upp effekten av dessa tidigare upplevelser eftersom de då måste kompensera 

för överträdelser andra företag gjort. Dessa integritetskränkningar kan ha drabbat 

antingen användaren själv eller någon som konsumenten endast hört om. Som det även 

framkom i resultaten så hade konsumenters tillit gentemot e-handelsplatsen ifråga 

påverkan på deras attityd gentemot att ha information om sig använd av e-

handelsplatsen. Därmed kan man argumentera för att en ökad tillit har en viktig roll i 

motverkandet av konsumenters tidigare negativa integritetsupplevelser.  

Som det tidigare nämndes har konsumenters utlämnande av information om sig till 

företag beskrivits som ett psykologiskt kontrakt mellan konsumenten och företaget 

(Bansal, Zahedi & Gefen 2016) och konsumenterna kan anse att ett sådant underförstått 

kontrakt bryts om de uppfattar att deras rätt till personlig integritet har kränkts (Awad 

& Krishnan 2006). Ett exempel på detta var hur det i Accentures (2018) rapport framgick 

att konsumenter ansåg att en varumärkesupplevelse hade varit för personlig eller 

inkräktande när företag med implicita datainsamlingsmetoder hade samlat in data utan 

konsumenternas kännedom. Det framkom också i denna studies empiriska 

undersökning att e-handelsplatsers konsumenter anser att den mest betydande negativa 

konsekvensen (uppfattad risk av informationsutlämning) i dessa 
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rekommendationssystem är att deras personliga integritet kränks, och den minst 

betydande är att deras beteende spåras och övervakas. E-handelsplatsers konsumenter 

är därmed mest oroade över att tjänsten skulle äventyra deras rätt till personlig integritet 

genom den obehöriga åtkomsten Aloysius et al. (2018) diskuterade om. Det kan 

följaktligen argumenteras betyda i praktiken att spårning av rekommendationssystemets 

användare är acceptabelt ifall det informerats om i förväg.  

Implicita datainsamlingsmetoder kan dock i teorin inte längre finnas på grund av DSF:s 

regleringar. Integritetsförespråkare har dessutom betonat vikten av transparens i 

datainsamling (Aguirre et al. 2015). När företag använder sig av explicita eller öppna 

insamlingsmetoder vet konsumenterna att deras data samlas in, eftersom företaget har 

gjort en medveten insats för att informera om detta (Sundar & Marathe 2010). Detta i 

sin tur kan ge förtroendeuppbyggande ledtrådar som kan minska de negativa effekterna 

av dold datainsamling (Aguirre et al. 2015). Som det dock även har påpekats kan dessa 

meddelanden anses som irriterande för användarna (Aguirre et al 2015).  Eftersom de 

negativa aspekterna av informationsutlämning för konsumenter inom e-handel så 

kraftigt bygger på tidigare negativa integritetsupplevelser, rekommenderas trots detta 

öppenhet för att motarbeta dessa och skapa tillit gentemot e-handelsplatsen. Därmed 

rekommenderas i denna studie att e-handelsplatser bör överträffa DSF:s minimikrav på 

öppenhet gällande datainsamlingen de utövar. Med detta framhävs tydligt en försäkran 

att även om andra e-handelsplatser tidigare svikit konsumenternas förtroende så tar e-

handelsplatsen i fråga fullt ansvar för att hantera konsumenternas personuppgifter på 

tillämpligt sätt.  

I denna typ av explicita datainsamlingsmetod bör man meddela användaren vilken data 

man samlar in; demografisk data, intressen, märkespreferenser, köpteende, online 

beteende med mera. Även användning av tredjepartsdata bör nämnas. Utöver detta bör 

e-handelsplatser upplysa konsumenterna hur detta åstadkoms, och viktigast av allt 

varför detta görs. Eftersom konsumenter ofta ignorerar dessa meddelanden och efteråt 

blir upprörda över både datainsamlingen och dess innehåll (Obar & Oeldorf-Hirsch 

2018), bör e-handelsplatser även i denna situation väldigt tydligt framhäva nyttorna 

konsumenter får ut av de individanpassade rekommendationerna som möjliggörs av 

datainsamlingen. Konsumenterna inom e-handel värderar, som tidigare nämnts, högt 

nyttor de får ut av dessa rekommendationer. Detta i sin tur torde skapa ad hoc-samtycket 

till datainsamlingen som Aguirre et al. (2015) beskrev. Ytterligare framstår det att en 

öppen och korrekt datainsamling är väsentlig eftersom som det i den empiriska 
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undersökningen framkom att effekten av integritetskränkningar multipliceras på grund 

av mun till mun-effekten konsumenter emellan. 

Denna studie ger också riktlinjer som kan tjäna som en del av företagens bas för 

implementeringen av sina respektive segmenterings- och inriktningsstrategier. Som det 

framkom i resultaten påverkas konsumenters attityd gentemot att ha information om sig 

använd av e-handelsplatser relativt kraftigt även av nivån på deras teknologiska 

benägenhet, fastän inte i samma grad som av nivån på det uppfattade värdet av 

informationsutlämning. Denna representerar en central interpersonell skillnad i 

attityden i fråga och bedömdes som konsumenters benägenhet att omfamna, anta och 

använda ny teknologi i någon aspekt av sina liv. Detta betyder att konsumenters nivå av 

optimism, innovationsvilja, obekvämlighet och osäkerhet gentemot teknologier 

kollektivt påverkar deras attityd gentemot att ha information om sig använd av e-

handelsplatser. Inom marknadsföring representerar denna typ av interpersonella 

skillnader ofta komponenter som används för marknadssegmentering och inriktning. 

(Wang, Duong & Chen 2018) Därmed föreslås det att e-handelsplatser bör sträva till att 

använda konsumenternas nivå av teknologisk benägenhet som en segmenteringsbasis 

när konsumentprofiler skapas, och rikta sig till dessa på olika sätt. Till 

konsumentprofiler med höga nivåer av teknologisk benägenhet skulle man fokusera på 

teknologins stimulans och uppmuntra konsumenterna till mun till mun-

marknadsföring. Å andra sidan bör rekommendationssystemet för konsumentprofiler 

med låga nivåer av teknologisk benägenhet göras såpass enkelt att tröskeln för att börja 

använda systemet minimeras liksom känslan att de blir utnyttjade. Detta torde i sinom 

tid öka konsumenternas attityd gentemot att information om dem används av e-

handelsplatser och slutligen även deras användningsavsikt av e-handelsplatsen. 

Som det har presenterats tidigare så har marknadsföringsteknologier, automatisering 

och avancerade analystekniker nu alltså nått den nivå där effektiv individanpassning av 

rekommendationer i masskala är möjlig (Li & Karahanna 2015). Det är dock onödigt att 

investera enorma mängder tid och pengar i skapandet och implementerandet av system 

som kan generera denna typ av rekommendationer om konsumenterna inte använder 

sig av dem. Som en följd av insikterna ovan kan företagsledningen möjliggöra det ”pröva 

och lär dig”-system som presenterades av Ariker et al. (2015). Detta system organiserar 

e-handelsplatsens markandsanalysprocesser på ett sätt som stödjer framkomsten av ett 

ekosystem där insikter förbinds till resultat som en del av ett kontinuerligt, 

självförbättrande kretslopp. 
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6.4 Begränsningar och förslag på fortsatt forskning 

Det har allmänt erkänts att forskning om informationssystem kan utföras genom en 

mängd olika strategier i ett brett spektrum av sammanhang, samt att det inte finns någon 

perfekt forskning i och med att olika strategier har sina egna styrkor och svagheter 

(Dennis & Valacich 2001). Eftersom denna studie representerar ett av de första försöken 

att undersöka personalization-privacy paradoxen inom e-handel – mer specifikt hur 

individanpassade rekommendationer påverkar paradoxen – så lider den oundvikligen av 

flera begränsningar. Forskare uppmuntras därmed att bygga vidare på insikterna som 

har skapats i denna studie och övervinna begränsningarna i sina framtida studier. 

När det gäller forskningens begränsningar så har en av de mest betydande sitt ursprung 

i studiens målpopulationens kulturella och demografiska omgivning. Den kultur som 

individer är belägna i kan spela en avgörande roll i hur de betraktar personlig integritet 

(Petronio 2002). Eftersom studien avgränsades till att undersöka konsumenter inom 

Amazons största marknad i EU mätt i omsättning, kan resultaten från denna studie inte 

generaliseras till andra populationer. Framtida forskning bör därmed överväga att 

betrakta konsumenter från olika kulturella bakgrunder för att få mer generaliserbara 

slutsatser. Eftersom det spekulerats om att företag som Amazon skulle expandera till den 

finska marknaden (Aamulehti 2018; Helsingin Sanomat 2018; Yle 2018), vore det till 

exempel aktuellt att undersöka finska användare av e-handelsplatser. 

Som det har framkommit i tidigare forskning om personalization-privacy paradoxen så 

kan användarnas uppfattade risker om utlämnandet av information om sig, samt deras 

uppfattning om nyttan de får av individanpassning, skilja sig mellan tjänster (Awad & 

Krishnan 2006; Sheng, Nah & Siau 2006). Till skillnad från ovan nämnda studier, 

undersökte denna studie endast konsumenter av en enskild e-handelsplats. Därmed 

kunde tillämpningen av denna studies reviderade ramverk på olika typers e-

handelsplatser – som karaktäriseras av olika egenskaper – och jämförandet av 

resultaten, vara ett meningsfullt forskningsämne. Denna studie var även avgränsad till 

undersökandet av privatpersoner likt flera andra undersökningar om personalization-

privacy paradoxen (t.ex. Awad & Krishnan 2006; Sheng, Nah & Siau 2008; Xu et al. 2011; 

Sutanto et al. 2013; Lee & Rha 2016). B2B e-handeln har dock vuxit med snabbt takt 

(Frost & Sullivan 2017, citerad i Bhattacharya 2019) och eftersom värderandet av risker 

och nyttor är kontextbundet vore det meningsfullt att studera paradoxen även inom B2B- 

kontexten. Som påpekat är företag mer oroade av online-säkerhet än online-integritet 

(Vakeel et al. 2017), och eftersom de riskrelaterade faktorerna av informationsutlämning 
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var begränsat endast till integritet i denna studie, skulle en mer omfattande 

undersökning av risker som påverkar värdesättning behövas. Högst sannolikt 

värdesätter företag även individanpassning inom e-handel på ett annat sätt än 

privatpersoner. 

Därmed kan beslutet att tillämpa endast nio variabler i denna studie också betraktas som 

en begränsning, eftersom risken för felaktiga slutsatser ökar om de mest relevanta 

variablerna inte väljs till undersökningen. I tidigare studier har till exempel 

konsumenternas risk-aversionsbenägenhet (Bao, Zhou & Su 2003) och budskapens 

utformning (Segev, Fernandes & Wang 2015) presenterats som faktorer som påverkar 

konsumenternas beslut att använda en service. Liknande antydningar på studiens 

begränsningar framkommer även i den rätt låga förklaringsgraden för 

användningsavsikt i studiens strukturmodell, vilket även syftar på att modellen saknar 

förklarande variabler. Detta innebär att modellen för att förutsäga konsumenternas 

beteendemässiga reaktioner i paradoxala situationer kan förbättras. Därför krävs 

ytterligare ansträngningar för att identifiera dessa faktorer samt för att verifiera effekten 

av dessa i framtida studier. Den viktigaste utmaningen ligger dock till att börja med i 

processen att välja de mest lämpliga variablerna som skall undersökas. När allt kommer 

omkring har ett stort antal faktorer gällande hur människor förhåller sig till 

personalization-privacy paradoxens effekter undersökts i andra kontexter än e-handel. 

Ett beslut att inkludera vissa variabler medan andra utesluts bör inte tas lätt. Eftersom 

en helt omfattande modell ännu inte har uppnåtts, rekommenderas en noggrann 

litteraturöversikt för att undvika en potentiell forskarbias vid val av variabler. 

6.5 Slutsatser 

Sammanfattningsvis ger denna studie ytterligare empiriska bevis om personalization-

privacy paradoxen i en kontext där den inte ännu hade forskats. Resultaten stöder vår 

nuvarande förståelse av fenomenet genom att illustrera sambandet mellan 

individanpassade rekommendationer och integritetsrisker inom e-handel. Mer specifikt, 

hur e-handelsplatsers konsumenter förhåller sig till avvägningen mellan nyttorna och 

riskerna av informationsutlämning till rekommendationssystem, samt hur resultatet av 

denna avvägning i sin tur påverkar konsumenternas psykologiska och beteendemässiga 

reaktioner gentemot systemet i fråga. Dessutom beaktades hur konsumenternas tidigare 

negativa integritetsupplevelser samt interpersonella skillnader påverkar detta samspel. 

Ur studiens empiriska undersökning framkom huvudsakligen liknade resultat som ur 

tidigare studier om personalization-privacy paradoxen i andra kontexter än e-handel. 
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Denna studie gav även praktiska rekommendationer för e-handelsplatser som använder 

sig av rekommendationssystem. Öppenhet i datainsamlingen om konsumenterna, 

tydlighet i framhävandet av nyttorna konsumenterna får av att utlämna information om 

sig till rekommendationssystemet, samt ökningen av konsumenters tillit gentemot e-

handelsplatsen i fråga är viktiga faktorer i främjandet av konsumenters positiva 

psykologiska samt beteendemässiga reaktioner gentemot e-handelsplatsen. E-

handelsplatser bör även ta i beaktan konsumenters vissa interpersonella skillnader, som 

teknologisk benägenhet, i sina respektive segmenterings- och inriktningsstrategier. Med 

hjälp av grundarbetet i denna studie kan framtida forskning i diverse riktningar bidra till 

att utvidga den teoretiska förståelsen och praktiska förmågan i främjandet av 

konsumenters informationsutlämning till e-handelsplatser och deras acceptans av e-

handelsplatsers rekommendationssystem. 
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BILAGA 1 DEN SLUTLIGA ENKÄTEN 

 

Master’s thesis survey (Umfrage im Rahmen  

einer Masterarbeit)     
  
Welcome to the survey! This study is conducted for a master’s thesis at Hanken School  
of Economics.   

  
The study aims to give insights in certain phenomenon’s occurring in online shopping  due to  
personalized recommendations which are used in this environment and is hence studying  
Amazon users from Germany. All of the statements in the survey are answered anonymously and  
should not take longer than 3 minutes to answer.     
The statements shall  primarily be attempted to be answered only using the statements in English,  
but when unsure whether the original is understood correctly, the translation should be used to  
answer the statement.   

  
Please let me know if you have any questions regarding the survey.   

  
Jesper Schlauf     
MSc student, Hanken School of Economics   
jesper.schlauf@student.hanken.fi 

  
(Willkommen zu dieser Umfrage! Diese Studie wird durchgeführt im Rahmen einer  
Masterarbeit an der Hanken School of Economics.     
Diese Studie hat zum Ziel, einen  Einblick in bestimmte Phänomene zu gewinnen, die beim Online  
Shopping aufgrund personalisierter Empfehlungen, die in entsprechenden Umgebungen genutzt  
werden, auftreten. Deshalb werden Amazon Nutzer in Deutschland befragt. Alle Aussagen in  
dieser Umfrage w erden anonymisiert beantwortet, die Bearbeitungszeit sollte nicht länger als 3  
Minuten betragen.)   

  
Es sollte versucht werden, die Aussagen vorrangig nur mittels der Aussagen in Englisch  
zu beantworten. Wenn Sie jedoch nicht sicher sind, ob Sie das Original   verstehen, sollte  
die Übersetzung zur Beantwortung der Aussage verwendet werden.   

  
Für Rückfragen zur Umfrage stehe ich gerne zur Verfügung.   

  
Jesper Schlauf     
MSc Student, Hanken School of Economics   
jesper.schlauf@student.hanken).fi   

  
  

1.   Age (Alter)     
      

  
18 - 24     
25 - 29       
30 - 39     
40 - 49       
50 and over (50 und älter)   

  
  

2. 
  Gender (Geschlecht)  

      
Female (Weiblich)       
Male (Männlich)     

  
Other:     
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3. Nationality 

(Nationalität)   
  

German (Deutsch) 
 

Other:  
 
 

4. Do you have an Amazon account? (Haben Sie einen Amazon 

Account?)   
 

Yes (Ja)  
 

No (Nein)  
 
 

5. When is the previous time you were on Amazon? (Wann war das letzte Mal, 

dass Sie Amazon besucht haben?)  
  

 
During the last 3 months (innerhalb der letzten 3 Monate)  

 
3-6 months ago (vor 3-6 Monaten) 

 
6-12 months ago (vor 6-12 Monaten)  

 
1-2 years ago (vor 1-2 Jahren) 

 
Over 2 years ago (vor mehr als 2 Jahren)  

 
 

The term “personalized recommendations” is used to describe recommendations of deals and 
products which are based on individuals’ preferences and prior user behavior and shall therefore 
not be confused with functions such as "Customers who bought this item also bought" or 
"Customers who viewed this item also viewed" since these recommendations are not based on 
preferences and prior user behavior 

 
(Der Begriff "personalisierte Empfehlungen" wird verwendet, um Empfehlungen von Angeboten 
und Produkten zu beschreiben, die auf den individuellen Präferenzen und vorherigem 
Nutzerverhalten basieren.  
Er sollte nicht verwechselt werden mit Funktionen wie "Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften 

auch" oder "Kunden, die dieses Produkt betrachtet haben, betrachteten auch", da diese Empfehlungen 

nicht auf den individuellen Präferenzen und vorherigem Nutzerverhalten basieren.) 
 

6. Amazon’s personalized recommendations for me provide me with 
personalized deals/products tailored to my activity context. (Amazon's 
personalisierte Empfehlungen für mich bieten mir personalisierte 
Angebote/Produkte, die auf meine Aktivität zugeschnitten sind.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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7. Amazon’s personalized recommendations for me provide me with more relevant 

deals/products tailored to my preferences or personal interests. (Amazon's 
personalisierte Empfehlungen für mich bieten mir relevantere 
Angebote/Produkte, die auf meine Präferenzen und persönlichen Interessen 
zugeschnitten sind.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

8. Amazon’s personalized recommendations for me provide me with the kind of 

deals/products that I might like. (Amazon's personalisierte Empfehlungen für 
mich bieten mir die Art von Angeboten/Produkten, die mir gefallen könnten.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

      Strongly 
Strongly disagree Strongly      agree 

disagree (Stimme ich      (Stimme 
überhaupt nicht zu)      ich voll 

      zu)  

 

9. Amazon’s personalized recommendations for me reduces my searching time to 

find the products that I am looking for. (Amazon's personalisierte 

Empfehlungen für mich reduzieren die Zeit, die ich brauche, um die Produkte, 

nach denen ich suche, zu finden.)   

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

10. Amazon’s personalized recommendations for me makes it easy and convenient 

for me to find what I’m looking for. (Amazon's personalisierte Empfehlungen 

für mich machen es mir leichter und angenehmer zu finden, wonach ich suche.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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11. Amazon’s personalized recommendations for me gives me pleasure by 

offering me personalized information and deals. (Amazon's personalisierte 

Empfehlungen für mich bereiten mir Freude, weil sie mir personalisierte 

Informationen und Angebote bieten.)   

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

12. Overall, I feel that Amazon’s personalized recommendations for me are 

beneficial. (Ich habe insgesamt den Eindruck, dass Amazon's personalisierte 
Empfehlungen für mich von Vorteil sind.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

By using Amazon, (Indem ich Amazon nutze,) 

 

13. I am at the risk of infringement of my privacy. (riskiere ich, dass meine 

Privatsphäre verletzt wird.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

14. I am at the risk of my personal information being excessively collected. (riskiere 

ich, dass meine persönlichen Informationen exzessiv gesammelt werden.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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15. my personal information is at the risk of being accessed by unauthorized people. 
(riskiere ich, dass unautorisierte Personen Zugang zu meinen persönlichen 
Informationen erhalten.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

16. My actions are at the risk of being tracked and monitored. (riskiere ich, 

dass meine Handlungen nachverfolgt und überwacht werden.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

17. I think my benefits gained from the Amazon’s personalized recommendations 
for me can offset the risks of my information disclosure. (Ich denke, dass die 
Vorteile aus Amazon's personalisierten Empfehlungen für mich die Risiken der 
Weitergabe von Informationen ausgleichen.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

18. The value I gain from Amazon’s personalized recommendations for me is 

worth the information I give away. (Der Mehrwert, den ich aus Amazon's 

personalisierten Empfehlungen für mich ziehe, entspricht dem Wert der 

Information, die ich preisgebe.)   

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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19. I think the risks of my information disclosure will be greater than the benefits 
gained from of Amazon’s personalized recommendations for me. (Ich denke, 
dass die Risiken der Weitergabe meiner Informationen größer sein werden als 
die Vorteile, die sich ich aus Amazon's personalisierten Empfehlungen für mich 
ergeben.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

20. I am interested in having my personal information (including my shopping 
behavior and personal interests) used in Amazon’s personalized 
recommendations for me. (Ich bin daran interessiert, dass meine persönlichen 
Informationen (inklusive meines Einkaufsverhaltens und persönlichen 
Interessen) für Amazon's personalisierte Empfehlungen für mich genutzt 
werden.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

21. It is likely that I would provide my personal information (including my shopping 
behavior and personal interests) to get Amazon’s recommendations more 
personalized for me. (Es ist wahrscheinlich, dass ich persönliche Informationen 
(inklusive meines Einkaufsverhaltens und persönlichen Interessen) 
bereitstellen würde, um Amazon's Empfehlungen für mich personalisiert zu 
erhalten.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

22. I intend to continue to use Amazon in the future. (Ich habe vor, Amazon in 

der Zukunft weiterhin zu nutzen.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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23. I expect that I would use Amazon in the future. (Ich gehe davon aus, dass ich 

Amazon in der Zukunft nutzen würde.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

24. I plan to use Amazon in the future. (Ich plane, Amazon in der Zukunft 

zu nutzen.)   

 
1 2 3 4 5 6 7  

 
 Strongly 

 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

25. I have personally often been victim of what I felt as an invasion of privacy. (Ich 
bin persönlich oft Opfer einer Situation geworden, die ich als Eingriff in meine 
Privatsphäre wahrgenommen habe.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

26. I have heard or read a lot during the last year about the use and potential misuse 
of personal information about consumers. (Ich habe im letzten Jahr viel über die 
Verwendung und den potentiellen Missbrauch von persönlichen Informationen 
über Konsumenten gehört oder gelesen.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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27. I can take steps to protect my privacy when using websites which collects data of 
me. (Ich kann Maßnahmen ergreifen, um meine Privatsphäre zu schützen, wenn 
ich Webseiten nutze, die Daten über mich sammeln.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

28. I can control how my personal information will be collected and used by 
websites. (Ich kann kontrollieren, wie meine persönlichen Informationen von 
Webseiten gesammelt und verwendet werden.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

29. Online vendors treat my personal information fairly and honestly. 

(Onlinehändler behandeln meine persönlichen Informationen fair und 

ehrlich.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

30. I trust that online vendors have my best interests in mind when dealing with 

my information. (Ich vertraue darauf, dass Onlinehändler meinen Interessen 

entsprechend handeln, wenn sie meine Informationen verwenden.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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31. I find new technologies to be mentally stimulating. (Ich empfinde neue 

Technologien als geistig anregend.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

32. In general, I am among the first in my circle of friends to acquire a new 
technology when it appears. (Ich gehöre generell in meinem Freundeskreis zu 
den ersten, die neue Technologien erwerben, sobald sie auf den Markt kommen.) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

33. When I get technical support from a provider of a high-tech product or service, I 
sometimes feel as if I am being taken advantage of by someone who knows more 
than I do. (Wenn ich technische Unterstützung von einem Hersteller eines High-
Tech Produktes oder Dienstleistung erhalte, habe ich manchmal das Gefühl, 
dass ein Vorteil aus meiner Unwissenheit gezogen wird.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
  

 

34. If I provide information to a machine or over the Internet, I can never be sure if 
it really reached the right place. (Wenn ich Informationen an eine Maschine 
oder über das Internet weitergebe, kann ich niemals sicher sein, dass sie 
tatsächlich beim gewünschten Empfänger ankommen.)  
  

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

 Strongly 
 

Strongly disagree (Stimme 
agree 

 

(Stimme  
ich überhaupt nicht zu) 

 

ich voll  

 
 

 zu) 
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BILAGA 2 TESTINSTRUMENTENS BELASTNINGAR 

 

Konceptuella konstruktion Testinstrument Belastning

Individanpassning av rekommendationer (IND) IND1 0,814

IND2 0,929

IND3 0,906

Uppfattad nytta av informationsutlämning (NYT) NYT1 0,898

NYT2 0,889

NYT3 0,869

NYT4 0,857

Uppfattad risk av informationsutlämning (RISK) RISK1 0,897

RISK2 0,906

RISK3 0,821

RISK4 0,825

Uppfattad värde av informationsutlämning (VÄRD) VÄRD1 0,951

VÄRD2 0,953

VÄRD3 0,640

Attityd gentemot att ha sin personliga information 

använd av e-handelsplatser (ATT)

ATT1 0,934

ATT2 0,928

Användningsavsikt (AND) AND1 0,961

AND2 0,926

AND3 0,952

Tidigare integritetsupplevelser (TI) TI1 0,815

TI2 0,744

Självförmåga (SF) SF1 0,888

SF2 0,902

Tillit (TIL) TIL1 0,919

TIL2 0,938

Teknologisk beredskap (TB)

      Optimism TB1 0,848

      Innovativitet TB2 0,911

      Obekvämlighet TB3 -0,128

      Osäkerhet TB4 -0,229


