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Sammanfattning  
Idag är det vanligt att reklamen du tar del av online är riktad. Genom att använda din personliga 
information och sökhistorik online kan företag rikta reklam efter din målgrupp. Medvetenheten 
om att detta sker varierar mycket och beror oftast på utbildning och intresse för området. 
Denna studie var ämnad att undersöka attityden mot riktad reklam hos målgruppen 
medieteknikstudenter på Kungliga Tekniska högskolan. Med en utbildning inom medieteknik får 
dessa studenter en större insikt i relationen mellan människa och medier, vilket kan komma att 
vara intressant för studien. Tidigare undersökningar visar nämligen att det finns ett samband 
mellan kunskap och attityd när det gäller riktad reklam, studien undersöker om detta stämmer 
inom målgruppen medietekniker. 

Med inspiration från opinionsundersökningar använde denna studie sig av både enkäter och 
intervjuer för att besvara dess frågor. Under den kvalitativa delen av studien lyfte de svarande 
fram ett bredare perspektiv inom området vilket visade på en djupare förståelse för ämnet. 
Resultatet visade att attityden hos medietekniker på KTH skiljer sig internt, även om kunskapen 
inom riktad reklam är hög så var målgruppen övervägande positiv. Denna studie bekräftade 
därför inget samband mellan kunskapsnivå och attityd inom den målgrupp som undersökts.  

Vidare inleddes då en vidare analys i vad som också kunde komma att spela roll i utformningen 
av sin attityd mot riktad reklam. Vilket landade i att inställningen till huruvida Internet är ett 
offentligt eller privat forum var en viktig faktor. Det som även var en viktig aspekt är vad 
personen anser är privat information i allmänhet samt hur inställningen till reklam ser ut 
generellt.  
 
 
  



 

 
Abstract 
Today it is common that the advertising you take part of online is targeted towards you. Using 
your personal information and online history, companies can target advertising for your 
audience. The awareness of this fact varies greatly and depends mostly on education and 
interest in the area. This study is aimed to investigate the attitude of targeted advertising in the 
target group media technology students at the Royal Institute of Technology. With an education 
in media technology, these students have a greater understanding of the relationship between 
man and media, which is interesting for the study. Previous studies show that there is a 
correlation between knowledge and attitude regarding targeted advertising, the study examines 
whether this is true within the target group media technologies. 
 
This study use both questionnaires and interviews to answer its questions. In the qualitative 
part of the study the respondents presented a broader perspective in the field which indicates a 
deeper understanding of the subject. The results show that the attitude of media technology 
students at the Royal Institute of Technology differ internally. Although knowledge about 
targeted advertising is high, the target group was predominantly positive. This study confirms 
no correlation between knowledge and attitude within the target group surveyed. 
 
This initiated a further analysis of what also may play a role in shaping their attitudes towards 
targeted advertising. Which lands in the attitude towards whether the Internet is a public or 
private forum, what the person believes is private and how attitudes to advertising looks in 
general. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I dagens informationssamhälle belamras befolkningen ständigt med information och en stor del 
av denna information är reklam, erbjudanden eller andra tillbud. Vare sig det är den senaste 
trenden inom träningskläder eller nya vinterdäck så gör företag allt de kan för att locka nya 
kunder. Reklamen är idag djupt integrerad på Internet samt på sociala medier och är nu ett sätt 
att finansiera hemsidor, webbplatsen är gratis att använda men användarna får ta del av 
reklam. 

Reklam har länge varit ett starkt redskap för företag att ta till när de vill marknadsföra sina 
produkter och företagen finner hela tiden nya plattformar att sprida sin reklam på. Det har 
under den senaste tiden skett en utveckling inom reklamvärlden och reklamen som syns nu 
beror inte längre på någon slump (Barajas et al. 2012). 

Så fort en användare är på Internet så bidrar den med information till företag oavsett om hen är 
medveten om detta eller inte. Detta i kombination med att användare på sociala medier delar 
med sig av personlig information blir mycket användbart för företag. Denna information 
används för att rikta företagens reklam mot en specifik målgrupp i syfte att öka reklamens 
effektivitet (Neti 2011). År 2007 börjar Google anpassa användares sökresultat baserat på vilka 
hemsidor personen i fråga besökt tidigare. Det utvecklades ytterligare och sedan 2012 så 
baserar de nu sökresultaten på all personlig information de kan få tag på om användaren (Fong 
2012). 

Allt från åldersspann, kön, civilstånd, geografisk position, intressen, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, utbildning, specifika jobb, om du är förälder eller inte, till och med dina politiska 
åsikter är detaljer företag kan rikta sin reklam mot. Detta är bara några av den mängd detaljer 
annonsörer kan specificera när du vill göra en annons på Facebook (Ramsaran-Fowdar & 
Fowdar, 2013). Företag kan även ge användare personlig reklam på andra sidor baserat på 
exempelvis den information som finns om dem på just Facebook. Hur mycket användare väljer 
att dela med sig av på sociala medier är olika och beror på eget initiativ och intresse (Leon et 
al. 2013). 

1.2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka medieteknikers attityd gentemot att företag samlar in 
information online för att sedan kunna skräddarsy reklamen användare får ta del av på webben. 
Denna studie ämnade även undersöka om det stämmer att ju mer kunskap och förståelse en 
person har inom området riktad reklam, desto mer kritisk kommer personen att vara mot 
konceptet (McDonald & Cranor 2010). Därför undersöktes attityden hos medietekniker som vi 
anser är en mer insatt grupp inom ämnet än allmänheten, för att se om det kan bekräftas i 
denna studie. 
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1.3 Problemformulering 

Hur ser attityden ut bland medietekniker gentemot att företag samlar in information online i syfte 
att skräddarsy reklam för specifika målgrupper på webben? 

För att få svar på studiens problemformulering så behandlades följande frågor.  
● Hur medvetna är medietekniker om att majoriteten av reklamen de tar del av på Internet 

är riktad? 
● Vad tycker medietekniker om det faktum att företag samlar in användaruppgifter för att 

använda i reklamsyfte? 
○ Var anser medietekniker att gränsen går mellan privat och offentlig information 

på webben? 
● Hur medvetna är medietekniker om metoderna företag kan använda sig av för att samla 

in information samt rikta reklam online? 
● Kan medietekniker se några positiva/negativa aspekter med dagens situation när det 

gäller reklam online? 
● Stämmer det att mer kunskap om riktad reklam bidrar till en mer kritisk åsikt angående 

ämnet?  
 

1.4 Avgränsningar  
Denna studie gjordes med medieteknikstudenter då det är en målgrupp med god kunskap om 
relationen mellan människor och medier. Studien undersökte endats attityden mot riktad reklam 
online och alltså inte riktad reklam i allmänhet då det är två breda områden som blir för stort att 
undersökas i denna studie. 
 

1.4.1 Medieteknikstudenter som målgrupp 
Studenter som läser till civilingenjörer inom medieteknik på KTH anser vi är en målgrupp som är 
väl insatt inom teknik i allmänhet men även ämnet riktad reklam. Detta bygger på att personer 
som söker sig till programmet ofta är allmänt intresserade av teknik då det är en 
tekniskutbildning. Studier inom medieteknik innebär en ökad insikt i olika medier, 
kommunikationssystem samt relationen mellan sociala och tekniska faktorer för användning av 
dessa. Redan under första året läser samtliga studenter bland annat en kurs inom 
kommunikation och information där ämnen så som filterbubblor, medietekniker och 
kommunikation berörs. Detta innebär att oavsett hur stort intresse och tidigare kunskap varje 
individ har för ämnet så får alla en breddad syn av medietekniker, däribland riktad reklam.  
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2. Teori:  
Teoridelen är uppdelad i två delar, den första delen består av begreppskaliberering för 
uppsatsens centrala begrepp som används inom riktad reklam. Den andra delen är en 
litteraturstudie där existerande fakta och teori kring bestämd problemformulering presenteras. 
Litteraturstudien involverar bland annat en presentation av några metoder som används för att 
kunna rikta reklam samt en beskrivning av tidigare undersökningar som gjorts.    
 

2.1 Begrepp  

2.1.1 Användare 
När begreppet “Användare” används syftar vi på en eller flera personer som använder 
sig av webbplatser och tjänster online.  

  

2.1.2 Cookies 
Cookie eller Cookies är inom datortekniken en textfil som sparas på datorns hårddisk 
när användare besöker vissa webbplatser (Helmersson n.d.).  
 

2.1.3 Reklam 
Reklam är ett av de konkurrensmedel som företag använder för att främja försäljningen 
av en vara eller tjänst (Lindh, Gustafsson, Falk n.d.). 
 

2.1.4 Riktad reklam 
Riktad reklam är den form av reklam som siktar in sig på specifika målgrupper med 
specifik reklam i hopp om att reklamen ska få större framgång. Metoderna för att kunna 
rikta reklam varierar och nedan presenters några:  
  
“Contextual targeting” är en form av riktad reklam som går ut på att företag visar reklam 
som matchar innehållet på webbplatsen användaren befinner sig på just då (Alt 1961).  

 
“Online behavioral targeting (OBA)” använder sig av användares tidigare klick och 
navigering på Internet. Detta sker ofta med hjälp av cookies där företagen ger datorn 
som används ett specifikt ID för att sedan kunna se vilka hemsidor datorn tidigare 
besökt. Informationen används sedan för att avgöra vilken reklam som passar för just 
den användaren/datorn (Alt 1961).  
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2.2 Litteraturstudie 

2.2.1 Reklamens framväxt  
Innan Internet och sociala medier blev en del av samhället var marknadsföring något som 
framförallt syntes i de traditionella medierna så som TV, radio och tidningar. Reklamen som 
läsare eller tittare fick var därför inte nödvändigtvis riktad utan var mer baserat på var företagen 
ville synas, snarare än hur den specifika målgruppen nåddes bäst (Ramsaran-Fowdar & Fowdar 
2013). Jämför man det med hur det ser ut idag så har fokus ändrats och det är viktigare för 
företag att hitta rätt personer snarare än att synas mest. Detta beror på att företag vill minimera 
kostnader som inte ger någon utdelning. Därför har många företag börjat använda Internet som 
kanal för att marknadsföra sig själva, tjänster eller produkter. Tekniken har gjort det möjligt för 
företag att samla information om användare för att skräddarsy innehåll. Fler och fler företag 
jobbar för att synas mer online och en av anledningarna är den höga aktiviteten hos användare 
online (Neti 2011). 
 
Att rikta reklam har varit något som bland annat mataffärer använt sig av redan innan företag 
började marknadsföra sig på Internet. Genom att samla in data om kunders köpvanor så får 
kunder erbjudanden formade efter den datan. Charles Duhigg (2013) berättar om en familj vars 
dotter är gravid utan faderns vetskap men som får reda det genom den reklam som skickats 
hem. Då dottern handlat produkter som är vanliga bland gravida så fick familjen erbjudande om 
produkter som skulle kunna behövas för barnet. Genom att butiken samlat data om kundens 
köpvanor så kunde de skräddarsy reklam för att passa kunden.  

Reaktionerna på att butiker började använda sig av denna metod ledde till att butiker 
inte fick vara alltför precisa och kunde inte längre bygga all reklam på kundens tidigare inköp 
(Duhigg 2013).    
  

2.2.2 Metoder för att samla in data och skräddarsy reklam för användare 
Idag finns det många olika metoder företag använder online för att samla in data och rikta sin 
eller någon annans annonser till en specifik målgrupp (Alt 1961).  Företag kan se vad användare 
söker efter på nätet och presentera reklam direkt som matchar sökordet. De kan även använda 
sig av tidigare sökningar för att välja annonser i det område som personen är troligast att klicka 
på. De kan även spåra användares webbhistorik för att se vilka hemsidor användaren brukar 
besöka för att avgöra vilka intressen hen har (Barajas et al. 2012). 
 
En vanlig form av riktad reklam är OBA (Online Behavioral advertising) och den grundläggande 
principen går ut på att ett företag samarbetar med flertalet andra webbplatser för att kunna 
samla information om användare på alla sidor (Ur et al. 2012). Om en användare går in på en 
hemsida så sparas en cookie på användarens dator. I denna cookie sparas information om 
användarens beteende och datorn får ett specifikt ID tilldelat. När användaren sen går in på en 
annan hemsida som samarbetar med samma företag, som sköter marknadsföringen på den 
första sidan, så identifieras användaren med hjälp av det ID som tilldelades cookien. Nu kan 
annonserna anpassas efter vad användaren gjorde på den första hemsidan. Annonserna kan 
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specificeras mer ju fler hemsidor användaren besöker som samarbetar med samma 
annonseringsföretag. 
 
En annan metod som finns är så kallade “Web bugs” som är en 1 x 1 pixel stor bit kod som 
användarna inte kan se annat än i källkoden. Till skillnad från när företag använder cookies som 
användarna kan rensa manuellt så går det inte att undvika web bugs. Dessa web bugs sparas 
inte på användarens dator men de ger annonsörerna än mer information så länge användaren 
stannar online. Den håller inte bara koll på vilka hemsidor personen i fråga besöker men även 
hur långt ner på varje sida som han eller hon scrollar (Alt 1961).  
 
Oftast använder företagen inte bara en metod utan kombinerar ett flertal metoder för att få en 
djupare förståelse för vilka annonser användarna troligen är intresserade av. De kan få reda på 
vilka preferenser användare har både för att skräddarsy innehållet men även skräddarsy i vilken 
form innehållet presenteras, exempelvis kan de avgöra om användaren vill ha reklamen i text 
eller bildform (Alt 1961). 

 

2.2.3 Varför rikta reklam? - Positiva och negativa aspekter med riktad reklam 
Det finns många aspekter att ta hänsyn till när begreppet riktad reklam diskuteras och det finns 
både positiva och negativa sådana.  
 
Reklam används ofta för att finansiera gratishemsidor som annars hade kostat pengar att 
använda. Att rikta reklamen som visas kan göra att företagen som försöker sälja sin 
produkt/tjänst ökar i försäljning då de når ut till den specifika målgruppen som deras 
produkt/tjänst är avsedd för. Det kan även vara positivt för användarna om reklamen de tar del 
av är relevant för just dem. Användare kan uppfatta reklamen som mindre störande om de 
annonser som visas är något som de är intresserade av snarare än en slumpmässig annons 
(Sjölund 2014). 
 
För att kunna rikta reklam måste företag samla in information om användare för att avgöra 
vilken målgrupp specifika användare tillhör (Ur et al. 2012). Detta kan anses som inkräktande 
och alla vill inte att företag samlar in personlig information i syfte att rikta reklam. Det är även 
kostsamt för företagen att använda sig av riktad reklam och den blir inte alltid lyckad. I vissa fall 
visar det sig till och med att den riktade reklamen ibland inte helt lyckas (Farahat & Bailey 2012). 
 
Ett exempel på där riktad reklam inte alltid lyckas är användandet av cookies. Cookies kan 
berätta mycket för företag om vad användare gör men de kan inte visa på varför användarna 
agerar som de gör (Sjölund 2014). Exempelvis om en dator används av en hel familj så kommer 
den riktade reklamen försöka rikta in sig på en person som har alla intressen som alla i familjen 
vilket resulterar i att reklamen lika gärna skulle kunna vara en slump. Eller om någon ska köpa 
en present till sin brorson och därför letar upp leksaker på Internet i syfte att köpa någon. Efter 
detta så kan denna person få annonser om fler leksaker även om personen i fråga inte själv har 
barn eller är intresserad av att köpa fler. 
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2.2.4 Tidigare forskning på riktad reklam 
Vad användare tycker om att företag samlar in information visar sig kunna kopplas direkt till hur 
stor kunskap personen har om att företag faktiskt gör det. Är personens kännedom om detta 
lägre så tycks denne ha en mer positiv attityd och är även mer optimistisk till vad informationen 
används till. Man ser mer positiva aspekterna med att företag samlar in information och tror 
framförallt att man är mer skyddad av lagar än vad man faktiskt är. I en undersökning som 
gjordes i USA så fick testpersoner svara på frågor angående cookies. De fick olika påståenden 
om den privata säkerheten online och svaren varierade mycket, på flertalet frågor svarade en 
majoritet fel. Testpersonerna hade minst kunskap om hur lagarna som skyddar privatpersonen 
faktiskt ser ut. En majoritet av testpersonerna menade på att cookies var till för att underlätta 
för användaren. Vilket också stämmer men de hade mindre kunskap om vad företagen kan 
använda cookies för. De trodde även att de var mer skyddade än vad användare i allmänhet 
faktiskt är online. Undersökningen understryker hur avgörande kunskap är för attityden 
användare har inför att företag samlar in information (McDonald & Cranor 2010).  
 
En annan undersökning utfördes av Sjölund (2014) bland studerande visade att bland den 
målgruppen så uppskattas det när reklamen är mer relevant men generellt sett uppfattas den 
som störande. Att få riktad reklam av tredje parter genom att en tredje part samlar in 
information om användare var något som inte uppskattades samt bidrog till visst obehag. 
Samma studie tyder på att dagens situation inom området riktad reklam inte är optimerad, 
någonting måste ändras för att riktad reklam ska nå sin högsta potential. Denna förändring kan 
vara i form av en utveckling av metoder för att rikta reklamen eller genom en förändring i 
synsättet från både företag och användare (Sjölund 2014). 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder studien använt. Då undersökningens karaktär är av en 
opinionsundersökning har även metoden inspirerats efter det. Det förklarar syftet samt 
tillvägagångsättet med litteraturstudien, enkäter och intervjuer. 

3.1 Litteraturstudie 
Inför undersökningen gjordes en litteraturstudie som gav studien bakgrund och teori för att 
kunna bygga studien på en stabil grund. Denna del var central då det var utifrån den som vi 
kunde upptäcka var studien skulle komplettera tidigare forskning.  
Sökord som användes för att få litteratur var bland annat: “reklam online”, riktad reklam”, 
“targeted advertising”, “online advertising”, “Online Behavioral advertising”.  

3.2  Enkäter 
Under undersökningen användes enkäter vid två tillfällen, den första för att få större förståelse 
för hur målgruppen resonerade kring ämnet. Den andra enkäten skickades ut en vecka efter att 
intervjuerna ägt rum för att lämna utrymme för ytterligare kommentarer. Utifrån den första 
enkäten kunde vi få större insikt om vår målgrupp och därmed kunna avgöra vad som kan 
behövas förklaras ytterligare och valet av upplägget inför intervjuerna. Den kvantitativa datan 
kom att ge undersökningen en grund inför den kvalitativa delen av undersökningen, intervjuer. 
 

3.2.1  Enkät - Innan intervjuerna 

 3.2.1.1 Syfte  
Genom att låta personer svara på vår enkät fick vi data på hur stor kunskap och inblick 
målgruppen hade inom ämnet riktad reklam. Tanken med enkäterna var att samla in 
kvantitativ data som skulle kunna fungera som bakgrund till våra intervjuer som stod för 
den kvalitativa datan i studien. Därmed gick vi in i intervjuerna med större kunskap om 
målgruppen och kunde ställa passande frågor. 

 

 3.2.1.2 Uppbyggnad  
Enkätens frågor byggdes upp efter frågeställningens underfrågor. Under uppbyggandet 
av frågorna jobbade vi aktivt med att hålla frågorna öppna och icke ledande för att inte 
påverka de personer som svarade. Fem av sju frågor var öppna där den svarande fick 
skriva ner och motivera sitt svar.  

  

3.2.1.3 Urval 
Kanalen som valdes för att skicka ut enkätena via var Facebook. Genom denna kanal så 
nåddes många som passade in i studiens målgrupp. Då enkäten inte nådde ut till enbart 
medieteknikstudenter fick de svarande ange vilken utbildning de gick. Detta för att 
kunna eliminera svar från de utanför studiens målgrupp.  
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3.2.2  Återkopplande enkät efter intervju  

 3.2.1.1 Syfte  
För att lämna rum för eftertanke så skickades det ut en återkopplande enkät till de som 
medverkat i intervjuerna. I och med ett andra utskick så fick testpersonerna analysera 
ytterligare kring studiens problemformulering, då med större insikt inom ämnet. Detta 
för att ge studien en djupare förståelse kring hur testpersonerna resonerar kring riktad 
reklam och vad de har för inställning.  

 3.2.1.2 Uppbyggnad  
Enkäten byggde på öppna frågor där testpersonerna fick reflektera mer kring riktad 
reklam och berätta om det tillkommit några nya tankar kring ämnet.   

3.2.1.3 Urval 
Enkäten skickades ut till de testpersoner som ställde upp på en intervju. Denna grupp 
på 10 personer bestod av 5 kvinnor och 5 män och det var 3 från årskurs 1, 3 från 
årskurs 2, 3 från årskurs 3 och 1 från årskurs 4.  
   

3.3 Intervjuer 
Under intervjun var det viktigt att få fram kvalitativ data som är relevant för studien.  
Därför gjordes pilottestning på frågorna varpå frågorna förfinades för att sedan kunna sätta 
igång med intervjuerna. 

 3.3.1 Syfte 
 Syftet med intervjuerna var att få ut mer kvalitativa resultat än vad enkäterna gav. 

Genom att hålla intervjuer kunde en djupare analys av problemformuleringen utföras. Vi 
ville med intervjuerna få en bättre förståelse för hur målgruppen resonerar och tycker.  

 3.3.2 Teori bakom att göra intervjuer  
Då denna undersökning ville utforska attityder var intervjuer en lämplig metod. 
Opinionsundersökningar innebär ofta tre delar, var av intervjuer är en del. Intervjuer är 
den bäst lämpade metoden för att undersöka attityder då den svarande inte blir 
påverkad av andras svar och därmed slipper “ja-tendensen” (Robson, C. 2002).  

 
Då vi inte visste i förväg vad den svarande skulle ha att säga kring ämnet så valdes 
semi-strukturerade intervjuer. Detta för att låta den svarande få plats och vi kunde 
fördjupa med följdfrågor när det kom fram något som vi ansåg vara intressant och ville 
veta mer om. Attityd är något som är personligt så det var viktigt att få den svarande 
bekväm samt försäkrad om att den data som samlas in inte kommer att användas i 
något annat syfte än i undersökningen.   
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Under en intervju är det inte bara svaren det viktiga utan även sättet hur de svarar eller i 
vissa fall inte svarar. Tveksamhet eller tystnad innan ett svar är också viktigt att 
uppmärksamma och därför väldigt viktigt att låta dessa ske (Cohen, L., Manion, L., & 
Morrison, K. 2000).  

 3.3.3 Urval 
De personer som deltog i intervjuerna var studenter från Medieteknik och har via kursen 
“Programintergrerande kurs i medieteknik” tilldelats våra intervjuer på vår 
begäran. Medietekniker har i och med sin utbildning fått en djupare inblick i dagens 
teknik och medier, och kan därmed anses vara mer insatta i ämnet än andra. De 
svarande har enligt opinionsundersökningens regler valts ut slumpmässigt (Holmberg 
n.d.).    

3.3.4 Utförande 
Intervjuerna var ca 30 minuter långa och fokuserade på att få en djupare förståelse för 
hur studenter på medieteknikprogrammet på KTH ser på riktad reklam online. Som 
grund för utformningen av frågorna som ställs användes vår kvantitativa studie i form av 
enkäten. Intervjuerna bestod av två delar där den första delen fokuserade på 
studenternas attityd och åsikter angående riktad reklam online. Studenterna fick berätta 
om deras kunskaper och dela med sig om sina synpunkter på de metoder som de 
kände till för att samla in data och rikta reklam på nätet. Andra delen av intervjun 
inleddes med att visa en film som förklarar användandet av cookies. Detta följdes av 
redogörelse och information om flertalet andra tekniker och metoder företag kan 
använda sig av i nuläget för att rikta reklam online. Efter att studenten fått en inblick i 
hur läget ser ut idag frågades det om åsikter och synpunkter på detta. 

3.3.5 Sammanställning av information 
Under intervjuernas gång fördes anteckningar av vad som sades för att sedan kunna 
användas som ett stöd när resultaten skulle behandlas (Se bilaga 10.3.1). När 
intervjuerna var utförda sammanfattades dessa med hjälp av tidigare anteckningar samt 
inspelningarna av intervjuerna. Hur det sammanfattades var att varje intervjuad persons 
svar på varje enskild fråga sammanfattades (Se bilaga 10.3.2). Detta gjordes för att flera 
svarande ibland pratade i cirklar och upprepade sig samt för att snabbt kunna få en 
överblick av resultaten. 
 

- För att se frågorna som ställts under intervju samt enkäterna så se bilaga.  
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4. Resultat  
Resultatet presenteras i kronologisk ordning, den första delen är en sammanställning av 
resultatet från den första enkäten, den andra delen är en sammanställning av den kvalitativa 
datan från intervjuerna. Den avslutande delen behandlar resultatet från den återkopplande 
enkäten. Resultatet från enkäterna presenteras i tabeller och sammanfattningar av de 
öppnafrågorna. Resultatet från intervjuerna sammanfattas vid varje ämnesområde.   
 

4.1. Resultat från första enkäten  
Syftet med ett första utskick av enkäter var att få mer kunskap om vad målgruppen, 
medieteknikstudenter, har för kunskap och åsikter om riktad reklam online. Enkäten gav 
undersökningen kvantitativ data och det var 49 medieteknikstudenter som svarade. Nedan 
presenteras en sammanställning av den datan.  
 

4.1.1 Andel riktad reklam online enligt medietekniker 

 
Figur 1. Visar att 42 personer (87%) av de svarande tror att mer än hälften av reklamen online är 
riktad, 17 personer (35 %) tror att det är så mycket som 76-100% av all reklam online som är 
riktad.  



11 

4.1.2 Kännedom av metoder för att samla in information 

 
Figur 2. (öppen fråga) Visar att 14% av de svarande inte kände till någon metod även om de 
visste om att reklam riktas online. 69% ansåg sig ha en ungefärlig bild av hur det gick till även 
om de inte kunde någon direkt metod.  

 

 
Figur 2.1 Utav de 86% som kunde svara vidare på frågan så var den mest kända metoden att 
företag kan köpa information från Google eller liknade sajter (35%).  
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4.1.3 Attityd mot insamlingen av information 

 
Figur 3. Presenterar vad de svarande hade för inställning till att företag samlar information om 
användare online i syfte om att kunna rikta reklam så var majoriteten positivt inställda även om 
13% uttryckte vissa negativa aspekter.  
 

4.1.4 Positiva och negativa aspekter med riktad reklam  
Utifrån de svaren som samlats in från den öppna frågan så gjordes en sammanställning på vad 
de svarande ansåg vara positivt respektive negativt med riktad reklam. Det främsta positiva 
argumentet, som 32 av de svarande nämnde, var att riktad reklam ökar chansen att användare 
faktiskt får erbjudande om något hen är intresserad av. Därmed minskar andelen reklam om 
“oönskade” produkter. Svaren visade på att majoriteten av de svarande kunde se både fördelar 
och nackdelar med riktad reklam, oberoende av vad för personlig inställning de hade till det. 
Endast fyra av de svarande kunde endast se antingen fördelar eller nackdelar.  
 
Av de svarande var det sju som beskrev ett bredare perspektiv med fördelar för både 
privatpersonerna och företagen. Det som dessa svarade lyfte fram var att genom att rikta 
reklam så kan företag spara in pengar och samtidigt nå ut till önskad målgrupp.  
18 svarande lyfte fram fördelar så som att användare kan få tillgång till sociala medier och 
tjänster utan att behöva betala med pengar. Tio ansåg att det finns stora utvecklingsmöjligheter 
med riktad reklam och menade på att reklamen ännu inte är optimalt riktad. Det kunde i vissa 
fall bli övertydligt om reklam gällande produkter som användaren precis sökt på dyker upp i 
flödet. 
 
Det som 19 av de svarande ansåg var negativt med riktad reklam var att datainsamlingen 
pågick utan att användarna egentligen gått med på det. Även om inte alla personligen hade 
några problem med det uttrycktes ändå ett missnöje om att andra kan uppfatta det som 
kränkande. De menade på att då alla inte heller vet vad det är för sorts data som samlas in eller 
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vad det är som görs med informationen så blir de mer tveksamma till konceptet. Användare 
kan känna sig övervakade och kan känna att företag tvingar på användare produkter eller 
tjänster. 
 
“Det positiva är att vi kan fortsätta använda tjänsterna utan att betala för dem. Det negativa är att 
vi inte har kontroll över våra uppgifter eller vet hur de används, alltså kan de missbrukas.” - svar 

från första enkäten. 
 

“Negativa aspekter att stora industrier och stora företag vet så mycket om privatpersoner, saker 
man kanske inte alls vill att alla ska veta eller kunna utnyttja. Företagen vill ju bara tjäna pengar, 
dvs de kan utnyttja det de vet om mig för att få mina pengar, vilket reklam på något sätt alltid 
varit. Men om den kommer "för nära" tycker jag att det är ett integritetsproblem” - svar från 

första enkäten. 
 
I och med att reklamen riktas efter användarens information så ansåg nio att det innebar en risk 
om användaren är lättpåverkad. Varav en påpekade att det är olagligt att rikta reklam mot barn.  
 
En annan risk, som sex av de svarande lyfte fram, var att riktad reklam kan bidra till att man kan 
komma att leva i en filterbubbla. Detta skulle leda till att man inte får någon annan reklam än 
om saker som redan intresserar och får svårt att upptäcka nya saker.  
 

4.1.5 Gränsen mellan privat och offentlig information online 
Utifrån de svarande fanns en gemensam tanke om att det är en komplex fråga; Vad anser du 
att gränsen går mellan privat och offentlig information på nätet?  
Det är skillnad på vad personer uppfattar som privat och vad de tror är privat online. Det var 
många som påpekade att det var svårt att dra en gräns och menade att så fort något läggs upp 
på Internet så kan detta inte längre anses som privat. Användare kan välja att ha vissa 
sekretessinställningar men detta kan inte garantera att allt som görs online förblir privat. Trots 
att många beskrev en viss tveksamhet till att något är privat online så fanns förhoppningar om 
att personliga meddelanden, mail, lösenord och kontouppgifter även från företagens sida anses 
vara privata. Men överlag var kontentan att man inte kan förvänta sig att det går att vara en 
privat person online, om det är något som man tycker ska bevaras som privat så ska detta inte 
läggas upp på nätet.  
 

4.2. Resultat från intervjuerna 
Reklam online var ingenting nytt för deltagarna men det var olika hur attityden mot det såg ut. 
Majoriteten brydde sig inte om reklamen online och ansåg att de inte påverkades av den. Tre 
utav de intervjuade uttryckte sig starkt om reklam och tyckte att det är alldeles för mycket 
reklam online. 
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“Jag hatar reklam online. Jag använder mig av adblock och använder mig inte av facebook på 
grund av detta.” – Kvinna, 25 år. 
 

4.2.1 Skillnad mellan reklam online och i traditionella medier 
Alla deltagare tyckte att reklam online är betydligt mer riktad online än i traditionella medier och 
att den förändras beroende på vad som görs online. Exempel som togs upp var bland annat 
saker som läggs i en varukorg online får man ofta som reklam om direkt efter. Åtta studenter 
tyckte att reklam i allmänhet är något som är störande men även här skiljde sig åsikterna. Två 
av dem menade att reklam online är mer frivilligt än traditionell reklam då användarna själva kan 
välja om de vill klicka på annonserna. Samtidigt tyckte sex deltagare att reklamen online är 
mycket mer påfrestande och störande för din upplevelse online än vad traditionell reklam är för 
exempelvis TV tittande. 
 

4.2.2 Vad är egentligen privat och offentligt online? 
När deltagarna frågades om vad de ansåg vara privat och offentlig information online var 
svaren lika. De tyckte att den information som läggs upp online får man räkna med att vem som 
helst kan få tag på och att mer eller mindre ingen information online är privat längre. Dock lyfte 
fyra av deltagarna åsikten att även om de vet att vem som helst kan få tag på ens information 
så finns det fortfarande en del information som borde vara privat. 
 
“Vissa saker känns som privat, även om man vet att företag kan få tag på det. Man tycker att det 
borde vara privat även om man vet att det kanske inte är det” – Kvinna, 21 år. 
 
Där åsikterna skilde sig var huruvida deltagarna såg detta som ett problem eller inte. Sex 
deltagare hade inställningen att vem som helst kan få veta vad hen lägger upp och att det inte 
spelar så stor roll. De andra åsikterna grundade sig mycket i att de svarande inte ville att allting 
ska vara offentligt. 
 
“Jag vill snarare att allting ska vara privat från början och inte aktivt behöva säga vad som ska 
vara det.” – Kvinna, 25 år. 
 
Fyra av deltagarna tyckte bland annat att konversationer, köpvanor och liknande borde vara 
privat men insåg även att det är många som kan få tag på denna information, framförallt 
företag. De lyfte även argumentet att många skriver saker online för att ens vänner och bekanta 
ska se det men att det inte betyder att de vill att vem som helst ska kunna se eller läsa det. 
 

4.2.3 Vilken information har företag tillgång till? 
Åtta av deltagarna antog att företag, om de så vill, kan få tag på all information om personer 
online. Att stora företag så som Google inte borde ha några större problem att ta reda på exakt 
vad de vill veta. Även här var det viss information som deltagarna tyckte att företag inte borde 
kunna få tag på som bankinformation men de var osäkra på om detta var möjligt. Alla antog att 
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företag kan få tag på det mesta och se rörelsemönster online. Men ingen av dem hade någon 
större insikt i hur företagen bär sig åt eller vilka metoder de använder sig av. Sju av deltagarna 
antog att företag kunde köpa information av andra företag och åtta av deltagarna kände till 
cookies även om de inte var helt säkra på hur dessa fungerade. Utöver detta var kunskapen av 
företags metoder begränsad. 
 

4.2.4 Allmänna åsikter om riktad reklam 
Att en stor del av reklam online är riktad var inte heller något nytt för deltagarna men åsikterna 
skiljde sig. Fem av dem tyckte att riktad reklam är ett smart och, till viss del, ett bra koncept. 
Fyra påpekade att de hellre får reklam som är relevant än sådan som är ointressant. Dock hade 
majoriteten helst sluppit reklam helt. Åtta av studenterna kände att något som var mindre bra 
var vetskapen om att många inte vet om att företag samlar in information för att rikta reklam. 
Osäkerheten om vad företagen samlar in för information, vad de gör med reklamen utöver att 
rikta reklam och hur mycket information de har tillgängligt skapade viss oro bland fem av 
deltagarna. 
 
En annan negativ aspekt som lyftes fram av samma åtta deltagarna var att det som gjorde att 
riktad reklam blir överhängande negativt var att det sker utan användarnas samtycke. Att 
företagen samlar in information utan att berätta att detta sker, vilken information som samlades 
in, hur länge den sparas och vad den ska användas för. Sex deltagare tyckte att det hela 
kändes omoraliskt. Att riktad reklam egentligen är något bra men på grund av metoderna och 
att de används i skymundan gör att det blir negativt. Sex av deltagarna tyckte att det kändes fel 
att det är företagen som har makten vad som görs med informationen och vad som samlas in 
istället för användaren. Att information säljs vidare var även det ett stort problem enligt 
majoriteten. 
 
En av deltagarna påpekade även att riktad reklam inte alltid lyckas så bra och att den snarare 
är riktad mot klienten och datorn snarare än mot den enskilda användaren. 
 
“Hemma på den stationära datorn där jag surfar mest så blir det som en personlighetsklyvning 
med reklamen då min sambo också använder datorn. Får exempelvis en del reklam om smink 
som känns lite irrelevant.” – Man, 33 år. 
 
Ett annat problem som lyftes av fyra deltagare var att användare lätt hamnar i en filterbubbla 
som följd av riktad reklam. Att användarna endast kommer att få reklam om saker som de 
brukar söka på och att världens blir mindre för varje klick de gör. Samtidigt sa två deltagare att 
de fann det hjälpsamt med riktad reklam om de exempelvis är ute efter en ny produkt och när 
de börjar leta efter denna produkt kommer reklamen anpassas efter det. Då kan man se flera 
annonser och erbjudanden för liknande produkter och hitta ett billigare alternativ. 
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4.2.5 Vad borde göras för att främja de positiva aspekterna och minska de 
negativa? 
Deltagarna kunde se både negativa och positiva aspekter med riktad reklam och det fanns flera 
förslag på vad som kunde göras för att främja de positiva och motverka de negativa 
aspekterna. Fyra deltagare sade att det vore mycket bättre om användarna själva fick välja om 
de vill få reklamen riktad och att om de inte vill det så samlas det inte in information. Något som 
åtta av alla deltagare föreslog som en lösning, för att både främja de positiva aspekterna samt 
motverka de negativa, var ökad transparens. 
 
“För att främja det positiva borde man nog göra samma sak som jag sa om hur man ska 
motverka det negativa. Om det blir tydligare att det sker och vad som sker så borde det bli 
bättre både för företagen och oss.” – Kvinna, 21 år. 
 
Att tydligare visa vad för information som samlas in och vad den används till borde alltså enligt 
våra deltagare bli bättre för alla, inklusive företagen. Att kunna se hur länge de har kvar 
informationen och en möjlighet att nollställa informationen som företag har om en själv menar 
våra deltagare vore en bra lösning. De ville även att det skulle bli tydligare vad företag får samla 
in för typ av information och vad de får göra med den informationen. Två deltagare sade även 
att man redan i tidig ålder tillsammans med introduktionen till datorn och Internet borde 
introduceras för att det går att se vad man gör på Internet. 
 

4.2.6 Sammanfattning av resultat från intervjuer 
För att sammanfatta deltagarnas åsikter så ansåg många att riktad reklam är ett bra koncept i 
grund och botten då det kan vara hjälpsamt. De påpekar att om reklamen måste finnas så är 
det bättre att få reklam som kan vara intressant. Samtidigt så tycker de att metoderna som 
används för att samla in information och det faktum att många är ovetande om att det sker gör 
att det hela får en omoralisk törn. 
 
Två av deltagarna såg inga fördelar med riktad reklam annat än för företagen och ville därför att 
de själva skulle kunna välja om de vill ge ut information eller inte. Den stora osäkerheten av hur 
deras information hanteras och hur den samlas in gör enligt dessa deltagare att det känns 
obehagligt med riktad reklam. En deltagare berättade att hen känner sig övervakad exempelvis 
när hen får reklam om saker som pratats om med vänner eller familj i konversationer online.  
 
Alla deltagare trodde på att ökad transparens och ärlighet, från företagens sida, skulle göra det 
bättre för alla. Dessa deltagare trodde att om företagen tydligt visade när de samlar in 
information, vad för information de samlar in och i vilket syfte så borde det minska de negativa 
aspekterna. Det är att så stor del av befolkningen inte vet om att detta sker som gör att det hela 
känns lite olustigt enligt deltagarna. Fyra deltagare påpekade även att användare online själva 
borde få välja om de vill få riktad reklam eller inte. Om de väljer att inte få riktad reklam vill de 
att företag inte ska samla in någon information om dem, på detta vis så får användarna själva ta 
beslutet istället för att företagen tar beslutet åt dem. 
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Om fler användare tycker det är bra så kan dessa individer aktivt ge ut information som kan 
hjälpa företagen att rikta reklam bättre. Det känns då inte lika olustigt eftersom användaren 
skulle ha bättre kontroll på informationen hen ger ut. Tre av deltagarna tyckte att det borde tas 
upp på högre nivå och stiftas lagar eller liknande för att kontrollera vad som ska få göras med 
informationen företag samlar in. Samma deltagare påpekar också att det oftast tar lång tid och 
kanske är lite orimligt. Dock skulle detta bidra ytterligare med att göra det tydligare för 
användarna vad som händer med deras information och därmed förbättra dagens situation 
med riktad reklam. 
 
Tabell 1. Presenterar en sammanfattning centrala delar från intervjuerna.  

Vad de intervjuade vill se för utveckling: 

Ökad transparens 

Möjligheten att se vad företag har för information 
om dig. 
 
Veta vad informationen används till. 
 
Veta hur länge informationen sparas. 

Ökat inflytande för användarna 

Valmöjlighet om man vill få riktad reklam eller inte. 
 
Möjlighet att blockera företag för att få tag på viss 
information. 
 
Möjlighet att ta bort information företag samlat in 
om dig. 

Informera 

Tydliga regelverk som beskriver vad informationen 
får användas till samt hur den får samlas in. 
 
Tidigt lära ut hur riktad reklam samt insamlingen 
av information på internet fungerar. 
 
Det ska inte göras bakom allmänhetens rygg. 

Vad de intervjuade tror detta leder till: 

Ökad transparens 

 
Större förtroende för företagen 
 
Ökad förståelse för processen 

Ökat inflytande för användarna Möjlighet att själv styra hur väl reklamen kan riktas 
och därmed blir det bättre reklam  
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4.3 Resultat från återkopplande enkät 
Syftet med en återkopplande enkät var för att lämna rum för eftertanke och skickades ut till de 
tio medietekniker som medverkat på intervjuerna varpå nio besvarade enkäten. Nedan 
presenteras intressanta resultat från enkäten. 

4.3.1 Hur upplever du reklam online efter du varit på intervjun? 
Detta var en öppen fråga och sju av de svarande uttryckte att de inte hade ändrat uppfattning 
sedan intervjun. Nedan presenteras citat tagna från enkätsvaren: 
 
“Jag har varken märkt av det mer eller mindre och min åsikt om riktad reklam är inte förändrad.”  
 
“Jag upplever det i princip på samma sätt som tidigare men direkt efter intervjun så tänkte jag 
mer på vilken typ av reklam som dök upp på olika hemsidor, om den var riktad mot mig eller 
inte. Även på vilket sätt som information har samlats in om mig för att kunna skräddarsy 
reklamen.” 
 
En av de svarande var lite osäker om intervjuerna påverkat hens upplevelse:  
 
“Har tänkt på det lite mer när man surfar runt på sina sidor. Vet inte riktigt om jag har fått en mer 
positiv eller negativ inställning till dem.” 
 
En av de svarande tyckte att intervjuerna gjort att inställningen blivit mer negativ:  
 
“Har inte märkt av reklam mer än vanligt, men min inställning är nog lite mer negativ nu” 
 

4.3.2 Förändrat beteende hos medietekniker? 
 

 
Figur 4. Presenterar att ingen av de svarande hade vidtagit åtgärder en vecka efter intervjuerna.   
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5. Metodutvärdering 
Metoderna som använts under undersökningen kan ha påverkat resultaten nedan går vi igenom 
varje metod och eventuella brister. 

5.1 Litteratur 
Riktad reklam är ett område som fortfarande utvecklas extremt fort och det är därför svårt att 
hitta litteratur som inte riskerar att vara föråldrad. Mycket av litteraturen studien baserats på är 
några år gamla och den informationen kan mycket väl vara till viss del föråldrad. 

5.2 Inledande enkät 
Vi fick 49 svar på vår inledande enkät och den gav spridda samt intressanta resultat. Enkäten 
skickades ut via Facebook vilket är ett bra medium för att nå en stor del av vår målgrupp. Det 
fanns dock en stor nackdel med att sprida den på Facebook. Detta framgick under intervjuerna 
då vi insåg att vissa medietekniker inte använder sig av Facebook. Detta på grund av att de 
bland annat inte vill att företag ska samla in information om dem. Det innebär alltså att studien 
med stor sannolikhet missat en del av målgruppen med sagd enkät. 
 
Enkäten i fråga testades heller aldrig innan den skickades ut vilket hade kunnat visa oss om det 
fanns otydligheter med enkäten. Otydligheter i enkäten kan leda till att personerna som svarar 
missuppfattar frågorna och därmed inte svarar på samma villkor, datan kan därför få lägre 
validitet. 
 
Enkäten var uppbyggd runt vår problemformulering och delfrågor samt så gjordes det bästa för 
att ha neutrala frågor för att inte påverka de svarande. Vi tror dock att enkäten håller tillräckligt 
hög validitet för att bearbetas till viss mån, vilket också gjorts men i vidare studier 
rekommenderar vi att det utförs en testomgång. 
 

5.3 Intervjuer 
Intervjuerna förbereddes genom att hålla en testintervju där vi letade efter brister i de frågor 
som skulle ställas i de riktiga intervjuerna. Frågorna förbereddes med stort fokus på att inte 
ställa ledande frågor som i sin tur kan påverka den svarandes attityd eller inställning. Dock 
eftersom intervjuerna var semistrukturerade kan detta ha lett till att vissa följdfrågor inte varit 
lika neutrala som sig bör (Robson, C. 2002). 
Respondenterna var alla studenter från medieteknik och blev tilldelade att medverka i våra 
intervjuer som en obligatorisk del av kursen “Programintergrerande kurs inom Medieteknik” och 
var totalt tio studenter. Detta gör att vi troligtvis missat en del av målgruppen 
medieteknikstudenter eftersom tio studenter inte kan ge en bild av hela målgruppen. Så studien 
har inte fått en komplett bild av målgruppens värderingar och attityder vilket gör att det blir 
svårt att uttrycka sig om hela målgruppens åsikter. Det vi däremot kan se är att vårt urval skiljer 
sig mycket till hur deras vanor och personligheter ser ut och är därför nöjda med vårt urval. Det 
fanns personer som knappt använder sig av sociala medier och Internet för att förhindra att 
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företag samlar in information och hade starka negativa åsikter om riktad reklam. Det var även 
personer som inte brydde sig om reklam online samt personer som var någonstans mitt 
emellan de två föregående. 
 

5.3.1 Hantering av intervjusvaren 
Då intervjusvaren sammanfattades istället för att transkriberas kan det ha skett vissa fel. Det 
kan ha lagts mer tyngd på vissa åsikter och kommentarer som bättre passade in i det resultat 
och mönster som började ta form under tiden. Då vi gick tillbaka till de sammanfattade svaren 
och inte ljudfilerna, för att se över resultaten, är det en möjlighet att viss information inte 
använts. Framförallt om studien ändrat riktning så att information som klassades som irrelevant 
under sammanställningen nu är intressant. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras diskussion utifrån resultaten från enkäterna samt intervjuerna. De 
tidigare delarna av studien knyts an och diskuteras för att besvara studiens frågeställning. 
Viktiga punkter som diskuteras är: “medvetenhet och kunskap”, “viktiga delar som påverkar 
attityden” och “utveckling”.  

6.1 Medieteknikers medvetenhet om riktad reklam 
Det som resultatet visar är att det urval av medietekniker, som besvarat vår enkät samt 
intervjuats, har en god inblick i ämnet riktad reklam. Medvetenheten är stor om både riktad 
reklam samt insamlandet av information som lägger grunden för riktad reklam online. Vi tror att 
studiens urval ger en god bild av hur det ser ut överlag hos medietekniker och menar att 
medvetenheten för detta ämne är stor i hela målgruppen och inte bara hos de svarande. I 
undersökningen av McDonald och Cranor (2010) drogs slutsatsen att användares attityd till 
riktad reklam beror på hur stor kunskap de har om just riktad reklam, ju mer insatt en 
användare var desto mer kritisk var denne mot ämnet (McDonald & Cranor 2010). Detta var inte 
något som studien bekräftar, målgruppen medietekniker visade inte på en mer negativ attityd 
generellt sätt. Detta trots att målgruppen visade på hög medvetenhet och kunskap kring riktad 
reklam och datainsamlandet.   

6.2 Medieteknikers kunskap om företags metoder för att samla in 
information 
När det gäller mer specifika metoder som företag använder online för att samla in information 
var medvetenheten inte mer än att de känner till att det sker. Av de svarande i både enkäten 
och intervjuerna kände alla till att riktad reklam online finns. Men en mycket liten del kunde mer 
än att namnge några metoder eller ge en hypotes om hur företagen gör.  

6.3 Medieteknikers attityd 
Det resultatet visar är att medieteknikers attityd till riktad reklam skiljer sig. En del tyckte att det 
är en praktisk metod för att få reklam medan andra tyckte att det är något obehagligt. 
 
“Det kan vara bra att få något som intresserar mig men det hela känns lite suspekt” - Kvinna 27 
år. 
 
Enligt McDonald och Cranors (2010) studie sågs ett samband mellan kunskap och attityd till 
riktad reklam. Detta är något som denna undersökning, som nämnt tidigare, inte kan bekräfta. 
Utifrån den tidigare studien så hade vi väntat att resultatet generellt skulle speglat en mer 
negativ attityd till riktad reklam bland medietekniker då det är en insatt målgrupp. 
 
Under intervjuerna presenterades metoder som företag använder för att samla in information 
om användare (se bilaga 10.1.1). En vecka senare så skickades det en återkopplande enkät där 
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de fick fundera över ämnet igen och berätta om deras attityd (se bilaga 10.2.2). Ingen av de 
som intervjuats hade ändrat inställning, vilket ytterligare antyder att kunskap inte är den enda 
faktorn som påverkar inställningen till riktad reklam. 
 

6.3.1 Vidare analys av hur attityd formas   
Då denna studie inte kunde bekräfta tidigare forskning så fördes en vidare analys för att utreda 
vad mer som kan bygga upp en attityd. Riktad reklam involverar många olika delar och en 
central del är vad användare anser vara privat och offentligt online. Riktad reklam i det 
offentliga rummet är inte något nytt, utan som enligt Duhigg (2013) menar, en etablerad teknik. 
Men denna teknik kan upplevas med mer obehag när det sker online. Det kan bero på det 
faktum att användare inte har en bestämd bild på hurvida Internet är ett offentligt eller privat 
rum. Att få riktad reklam efter sitt beteende i exempelvis det offentliga sammanhanget att 
handla i en butik är ofta mer accepterat. Detta för att man har en gemensam tanke om att 
affären är ett offentligt rum. Problematiken blir större då det råder tveksamhet till om forumet är 
offentligt eller inte. Det råder delade meningar mellan forskare om Internet kan anses vara privat 
eller inte, men vad som kan garanteras är att det privata och offentliga flyter samman. I och 
med Internet så menar Kasun Ubayasiri (2007) att användare fått en passiv roll som mottagare 
av masskommunikation. Ubayasiri argumenterar för att Internet inte kan anses vara helt 
offentligt då den största delen av kommunikationen kommer från ett håll. Samtidigt är inget 
heller privat då användare inte helt kan styra vad som visas och vad för information om 
användaren som sprids. Ubayasiri är inte ensam om att se denna problematik, likaså hade de 
svarande i denna undersökning en delad mening. Många av de svarande menade på att det 
inte riktigt finns någon klar gräns om vad som är privat eller inte.  
 
“Jag vill snarare att allting ska vara privat från början och inte aktivt behöva säga vad som ska 
vara det.” - Kvinna, 25 år. 
 
“Det beror lite på vad man själv tycker är privat. Personligen så kan folk få veta allt jag gör och 
lägger upp” - Kvinna, 21 år. 
 
Eftersom det inte finns någon klar bild av om den personliga datan som finns online är i ett 
offentligt rum eller inte kan det därför vara en faktor som bygger upp attityden till riktad reklam. 
Beroende på hur man resonerar kring det syns vidare i användarens attityd. Som kan ses i de 
ovanstående citaten så råder de en delad mening som även speglade deras olika attityder.  
 
För de svarande som ansåg att den information som läggs ut på Internet var offentlig var det 
inte synonymt med att andra får tillåtelse att behandla datan efter eget behag. Men om den 
egna datan på något vis behandlas av andra parter så kunde några känna ett visst obehag. Det 
är som nämnt tidigare ett komplext problem samt att begrepp som offentligt och privat är inte 
helt självklara. Det är inte heller svart eller vitt, man kan tycka att informationen är offentlig men 
trotts detta känna obehag kring att en annan part kan använda informationen. Vissa användare 
kan även känna att en plattform som Internet är privat trots att det är synligt för så många.  
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“Även om man vet att det kanske inte anses vara privat information så känns det som att det är 
det.” - Enkätsvar från första enkäten.  

6.4 En gemensam lösning? 
Vare sig de svarande hade en positiv eller negativ inställning till riktad reklam så lyfte de fram 
vikten av att öka transparensen. De ville även se ett skifte från att alla beslut tas av företagen till 
att användarna får vara med och bestämma. Några få tog även upp lagstiftning som en 
eventuell lösning. 

6.4.1 Ökad transparens 
Att båda grupperna samt de som ställde sig mer neutralt till riktad reklam vill ha samma sak kan 
visa på att detta är värt att undersöka ytterligare. Våra deltagare trodde även att ökad 
transparens från företagens sida skulle göra konceptet riktad reklam bättre för alla involverade. 
 
Att både användare och företag skulle dra nytta av detta är inte något denna undersökning kan 
påvisa då denna studie inte undersöker riktad reklam ur företagens perspektiv. Dock så borde, 
precis som de svarande nämnt, företag se över hur en ökad transparens skulle kunna påverka 
marknaden. Med ökad transparens följer även ökad tilltro till företagen då det blir tydligare för 
användarna vilken information som används och även hur den används. Detta gynnar båda 
parter och inte bara användarna. Det blir tydligare för företagen vilken reklam användare vill ta 
del av om informationen företagen får samla in ses över av användarna. Om användarna själva 
bekräftar vilken information företagen får kan företagen anta att användare vill få reklam baserat 
på denna information och därmed endast skicka relevant reklam. Denna reklam kommer då att 
tas emot med större tillförlit till företagen och därmed bli mer effektiv. 

6.4.2 Ökat inflytande hos användarna 
Studiens resultat visar att något som, både positivt och negativt inställda, medietekniker anser 
borde ske är att företag borde låta användare få mer att säga till om. Möjligheten att själva 
kunna se över informationen företag kan samla in om just dig som användare samt att kunna 
blockera viss information som känns privat är något som vår målgrupp ser som önskvärt. De 
svarande menade att genom ökad valmöjlighet från användarnas håll och möjlighet att själva 
kunna reglera informationen som företag samlar in så kan användarna få reklam som verkligen 
är relevant samt inte känns inkräktande. Om användare själva kan välja vilken information 
företagen kan använda för att skräddarsy reklam så kan de själva reglera hur precis reklamen 
kan bli. 
 
Möjligheten att helt kunna stänga av riktad reklam och helt stoppa insamlandet av information 
är även något som efterfrågas av vår målgrupp. Fyra av de intervjuade hade stora problem med 
att insamlandet av information sker på företagens initiativ utan att användarna själva gått med 
på detta i vissa fall. Andra av de intervjuade hade inga större problem med detta och kände att 
om det är något de tycker är privat så bör detta inte läggas upp online. Om användarna själva 
kunde välja om de får riktad reklam eller inte samt vilken information företagen har så kan de 
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själva anpassa reklamen som visas. De som inte tycker att insamlandet av information är något 
problem kan låta företagen samla in information och få väl riktad reklam. De användarna som 
tycker att detta inte känns bra kan välja att få reklam som inte är riktad och därmed inte ge ut 
någon information till företagen. 
 
En av metoderna företag kan använda sig av för att “rikta” reklam som var mer accepterad 
bland de intervjuade med negativ attityd till riktad reklam var “contextual targeting”. Att få 
reklam om exempelvis knäskydd när du är inne på en fotbollshemsida kändes alltså mer 
accepterat än att få reklam om en klänning du tittat på tidigare när du är inne på exempelvis 
samma fotbollshemsida. Detta är fortfarande riktad reklam men den kändes alltså inte lika 
“obehaglig” som vissa av våra intervjuade uttryckte sig om andra metoder. Anledningen till 
detta är med stor sannolikhet, utifrån resultatet, att det inte känns som övervakning på samma 
sätt om reklamen är baserad på det användaren gör just då. Jämfört med att få reklam om 
något denne gjort en vecka tidigare. 
 

6.4.3 Lagstiftning 
Lagstiftning var något som fyra av de intervjuade tog upp som en möjlig lösning. Dock var de 
även lite skeptiska om hur bra detta skulle fungera i praktiken samt att det förmodligen tar 
mycket lång tid att ta fram dessa. I EU diskuteras vart gränsen ska gå för när en persons 
integritet kränks online som följd av riktad reklam (Tietosuojauudistuksen nykytilanne 2013). 
Detta är något som är relevant, men Internet är en svår instans att skapa och upprätthålla lagar 
i. Det fungerar inte alltid med lagar på Internet då det är ett oreglerat område och därför svårt 
att upprätthålla de lagar som grundas (Alt 1961). Detta är framförallt på grund av att Internet är 
ett icke-territoriellt område och därför inte kan styras med vanliga lagar. Ett lands lagar för 
Internet påverkar inte Internetanvändandet i andra länder och det är därför lätt att kringgå lagar 
eftersom att Internet inte ägs av något enskilt land (Johnson & Post 1996). 
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7. Slutsatser 
Denna studie har bidragit till att besvara hur attityden mot riktad reklam online ser ut bland 
medietekniker på Kungliga Tekniska högskolan. Nedan presenteras studiens slutsatser utifrån 
studiens resultat och diskussion. 
 
Medietekniker är mycket medvetna om att företag samlar in information om dem som 
användare i syfte att rikta reklam online. De visar viss kunskap om hur företagen går till väga för 
att göra detta men vetskapen om att det händer känner många medietekniker räcker, snarare 
än att veta exakt hur.  
 
Attityden och inställningen hos medietekniker varierar och undersökningen visar på den 
skildringen mellan studenterna. Det varierar, från att de svarande inte alls bryr sig om 
informationsinsamlandet eller reklam i allmänhet till de som aktivt vidtar åtgärder för att 
motverka detta. Vissa ser riktad reklam som någonting negativt medan andra ser det som 
positivt och det finns även de som kan se resonemang både för och emot.  
 
Tidigare undersökningar inom riktad reklam har visat på ett samband mellan attityden hos 
användare online och deras kunskapsnivå och medvetenhet om området riktad reklam online 
(McDonald & Cranor 2010).  Efter denna studie så kan det inte bevisas att detta stämmer in på 
målgruppen medietekniker. Studien kan inte visa på några samband mellan inställning och 
kunskap till riktad reklam. Vad som även spelade in som viktiga parametrar var den generella 
inställningen till vad man ansåg vara privat och inte på webben. Användare som ansåg att 
nästintill all information online var offentlig hade generellt en mer positiv bild av riktad reklam. 
Medan användare som ansåg att informationen online borde vara privat hade stora problem 
med konceptet riktad reklam. Även användares bild av reklam generellt visade sig spela roll. 
 
Oavsett attityd vill majoriteten av målgruppen att riktad reklam ska utvecklas mot att användare 
får ett större inflytande över sitt reklamflöde. Att det blir tydligare vad för typ av data som 
företagen använder och i vilket syfte. Studien visar på att användarna har en begäran att själva 
kunna välja om de vill ta del av riktad reklam eller inte. Samt att om de vill ta del av detta så ska 
transparensen från företagens håll vara hög så att informationen som samlas in är överskådlig 
för användaren.    
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8. Förslag till vidare forskning 
Det finns mycket kvar att undersöka inom området riktad reklam online då det är ett område 
som ständigt är i utveckling tillsammans med Internet och teknologin. Men det finns ändå några 
speciella områden som vi efter att ha utfört vår undersökning gärna skulle se som 
forskningsområden att ta sig an. 
 
I undersökningen har fokus legat på medieteknikstudenter, det vill säga användare och 
mottagare av riktad reklam. Något som skulle vara intressant är att undersöka företagens 
perspektiv på området och exempelvis se vad marknadsföringsföretag tror ökad transparens 
inom riktad reklam och informationsinsamling skulle leda till. Att få reda på om företagen och 
användarna/mottagarna tror att det skulle leda till samma resultat eller inte vore ytterst 
intressant. Varför tror företagen som de gör? Vad skulle ökad transparens från företagens sida 
samt en större valmöjlighet för användarna faktiskt kunna leda till? 
 
Det vore även intressant att undersöka en större målgrupp med mindre delgrupper där vissa av 
dessa delgrupper är mycket insatta i området medan vissa inte alls är insatta för att sedan 
jämföra attityder mellan delgrupperna. Detta för att tydligare påvisa om det finns eller inte finns 
samband mellan kunskapsnivå och attityd. 
 
En djupare undersökning av vad det är som påverkar och bygger upp attityder i allmänhet men 
även till just riktad reklam. Då det har visats vara flera faktorer som spelar in så vore det 
intressant vilka av dessa som är primära för bildandet av attityd. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuer 

10.1.1 Intervjufrågor 

Vi delar upp intervjun i två delar och ser till att de är avslappnade och bekväma innan intervjun 
sätter igång. Ställer följande frågor: 

Del 1 av intervjun 

● Ålder? 
● Man/Kvinna? 
● Studerande? 
● Årskurs? 

● Personlig erfarenhet om reklam online?  
● Skillnad mellan “traditionell” reklam och reklam online? 
● Ser du någon/några anledningar att låta företag samla in information om 

användare online? 
○ Vad ser du som privat information online? 
○ Vad ser du som offentlig information online? (offentlig information: 

Information alla kan komma åt)  
■ Fråga om ett exempel och lite hur man mer tänker specifikt, typ 

Facebook, med bilder? 
■ Vad tycker du är “ok” att företag gör med någon annans offentliga 

information? 
■ (Om de inte redan besvarat detta) Vad tycker du INTE är “ok” att 

företag gör med någon annans offentliga information? 
● Vad för information tror du företag kan få tag på om personer online? 
● Vad för information tror du företag INTE kan få tag på om personer online? 
● Känner du till några metoder företag kan använda sig av för att samla in 

information online? 

ca: 15 minuter 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=O2wMVk10X0M 

Inför del två så låter vi testpersonen se på filmen. Och pratar sedan om de olika metoderna.  
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Del 2 av intervjun 

● börja med att fråga om personen har några frågor eller andra funderingar på de den just 
sett. 

●  Vad tycker du om att en del av reklamen online är riktad? 
● Vad tycker du om att företag kan få tag på väldigt stora mängder information om 

väldigt många användare som de i slutändan bara använder en bråkdel av i 
reklam syfte? 

● Vad tycker du om de metoder vi berättat om? Är vissa bättre/sämre ur ditt 
perspektiv? 

● Kan du nu se något positivt och/eller negativt med att företag samlar in 
information i syfte att rikta reklam? Risker? Om ja, vad? 

○ Känner du nu att du är mer angelägen att göra något för att motverka 
eller främja detta? Om ja, vad? 

○ Vad tycker du borde göras för att minska de negativa aspekterna? 
○ Vad tycker du borde göras för att främja de positiva aspekterna? 

●  Vad tycker du om att företag samlar in information om användare online i syfte 
att skräddarsy reklam för specifika målgrupper? 

10.1.2 Fakta som presenterades innan del 2 av intervjun 

Riktad reklam 

Riktad reklam är den form av reklam som siktar in sig på specifika målgrupper med specifik 
reklam i hopp om att reklamen ska få större framgång. Riktad reklam är vanligast online och är 
det område vi kommer fokusera på men det finns även offline. 

Word-of-mouth 

Den delen inom reklamspridning som användaren själv står för, användare sprider 

vidare information till familj, vänner och andra användare. Man påverkas av dem runt 

om kring och därför påverkar reklamen även de som är runt användaren 

(Ramsaran-Fowdar & Fowdar 2013). 

Contextual targeting 

“Contextual targeting” är en form av riktad reklam som går ut på att företag visar reklam 
som matchar innehållet på webbplatsen användaren befinner sig på just då (Alt 1961). 

Behavioral targeting 
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Behavioral targeting använder sig av användares tidigare klick och navigering på 
Internet. Detta sker ofta med hjälp av cookies där företagen ger datorn som används ett 
specifikt ID för att sedan kunna se vilka hemsidor datorn tidigare besökt. Informationen 
används sedan för att avgöra vilken reklam som passar för just den användaren/datorn 
(Alt 1961).  

Retargeting (search) 

Denna typ av riktad reklam visar annonser baserat på vad användaren i fråga har sökt 
på tidigare (Alt 1961). 

Retargeting (Web site) 

Likt punkt 2.1.7.4 så ämnar denna typ av reklam att visa annonser för användaren 
beroende på hens tidigare aktiviteter online. Mer specifikt så vill annonsören visa 
annonser från hemsidor användaren besökt tidigare men inte handlat något från (Alt 
1961).  

Real-time targeting 

Med denna metod kan annonsören avgöra i realtid vilka annonser användare ska få ta 
del av baserat på den informationen som samlas in av webbplatsen om sagd användare 
(Alt 1961). 

‘‘Look-alike’’ targeting 

“Look-alike targeting” försöker att skicka reklam och annonser till användare med 
samma karaktärsdrag som andra användare som har valt att klicka på annonsen (Alt 
1961).  

‘‘Act-alike’’ targeting 

Påminner om punk look-alike och ämnar att visa annonser till användare som har 
liknande handlingsmönster som andra användare, oftast baserat på tidigare besökta 
hemsidor och klick (Alt 1961).  

Demographic targeting 

Här använder annonsören information som användaren villigt har gett för att avgöra 
vilken annons som ska visas. Informationen som specifiserats kan exempelvis vara 
ålder, kön, plats och/eller intressent (Alt 1961).  
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10.1.3 Intervjuanteckningar 

Detta är de anteckningar på intryck och svar som gjordes under och direkt efter att intervjun ägt 
rum. Ljudfiler från 9 av 10 intervjuer kan tillhandahållas vid efterfråga, då alla medverkande utom 
den sista har givit sitt samtycke till detta.  
 
Testperson 1:  
Född: 22, kvinna, år 
Relativt insatt, kan både se för och nackdelar, hade gjort arbete inom liknande område trots det 
så var vissa metoder nya för henne. Hennes ställning i det var att hon inte var så öppen på 
sociala medier. hade varken Instagram eller Twitter, på Facebook så lägger inte upp några 
bilder. På så vis känner hon att hon gör det hon kan för att “skydda sig”. Det hon underströk 
var även tyngden av kunskap, nu använder man datorer tidigt i skolan och att det då borde var 
en självklarhet att även undervisa om detta.  
 
Testperson 2: 
Ålder 21 år, kvinna, år 3 
Medveten att det händer och att det bygger på de hon gör online, men ändå omedveten om 
hur det går till. Var väldigt öppen och kände att man inte riktigt kan vara privat om man väljer 
att lägga upp bilder mm. Även hon underströk att hon tycker att det borde finnas mer kunskap 
generellt om vad som händer.  

 
En bra sak som sades var att hon menade på att både företag och användare skulle tjäna på 
att öka medvetenheten kring att företag riktar reklam. Då skulle iallafall hon känna att den 
reklamen hon får är mer för henne och därför kanske kännas mer relevant att titta på.  
 
Av de metoder som hon sedan fick lära sig så var “contextual targeting” en metod som hon 
känner skulle passa de allra flesta och då den inte direkt bygger på någon tidigare information 
om användaren.  
 
Testperson 3:  
Ålder:19 , man, år 1 
Medvetenhet om att det händer men inte riktigt hur det fungerar. Tycker att det borde finnas 
mer kunskap om att detta sker och att det borde vara mer transparens mellan företagen och 
användarna. Ser att första steget både för att främja positiva och motverka negativa aspekter är 
att öka medvetenheten och göra det tydligare vad för information som samlas in samt vad den 
ska användas till.  
Kände inte till att det även händer i verkligheten. Liknade även riktad reklam med att det hade 
varit jobbigare med att en person hade följt efter en och då hade man känt mer obehag. Han 
hade många upplevelser om att reklam har blivit riktad, bla annat från flygbolag.  
 
Testperson 4: 
Ålder: 33, man, år 3  
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Insatt, kunnig om metoder och annat. Lyfte fram ett perspektiv om att riktad reklam mot barn 
inte är okej, trodde även att det fanns någon lag mot. Det var dock inga problem med att det är 
riktad mot en själv, han han inte känner att den är personlig. Just för att om det är fler personer 
som använder samma så leder det till att det i så fall skulle vara “personlighetesklyvande”. Det 
som samlas in blir som företagets klient och inte som han som person. På sista frågan så var 
han väldigt Sverige och hade inte någon speciell åsikt.   
Att företag samlar in mycket känner han var en självklarhet för annars så skulle det inte kunna 
bli något vettigt av det. Han såg personligen ingen egen vinning på att ha riktad reklam, eller för 
andra användare.  
 
Testperson 5: 
Ålder: 19, man, år 1 
Risker med att företag lämnar ut data till myndigheter såg han som en stor risk. Var relativt 
insatt och raderade cookies med jämna mellanrum. Tyckte att reklam online har fler fördelar då 
det kommer mer relevant information. Även han lyfte på det att man ska öka transparensen. 
Man ska veta vad företag samlar in och vad det gör av det samt vad  
 
Testperson 6: 
Ålder: 27, kvinna, år 4. 
Reklam online är mer frivillig. Företag får info/data från ställen som man som användare inte vet 
varifrån de får det ifrån. Det är viktigt med vilka  
Medveten brydde sig inte så mycket om att det är riktad reklam man får, men att hon tyckte att 
det var intressant att det går så fort. Tittade på en bok och sekunden senare så var de på 
hennes facebook.  
 
Testperson 7: 
Ålder: 24, man, år 2. 
Hatar reklam online har adblock.   
På den avslutande frågan så var han väldigt negativ till att företag samlar in information. han 
kan förstå att det är för att marknadsföra saker men tycker ändå att det är för riskabelt då man 
inte riktigt vet vad som görs av all information Lyfte även fram att han tyckte att det kan 
behövas att ta fram fler lagar som kontrollerar detta, även om han själv kunde förstå att det inte 
är särskilt troligt att det skulle ske. Var ganska insatt men efter att ha sett videon så blev han 
nästan lite chockad. Det han tyckte var viktigt med de olika metoderna om de skulle vara bra 
var att de fick gå in på in på personnivå.  
 
 
Testperson 8: 
ålder: 25, kvinna, år 2  
Använder Adblock, ghoster och andra sidor för att just slippa se reklam. Hon har inte facebook, 
egen upplevelse av riktad reklam då en kompis hade skickat i meddelande till en annan person 
och fått de som reklam sekunden efter. Hon var väldit insatt och kunde se många problem med 
att rikta reklam, just att företag samlar in information såg hon också som ett problem då hon 
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ansåg att allt det man gör online borde vara privat så länge man inte säger något annat. Hatar 
reklam!!  
Hon hade en önskan om att man att man skulle kunna få mer kunskap om detta och att det ska 
bli mer öppet om vad det är företag samlar in. Och man ska kunna ta bort den data som 
samlats in om man så vill. Hon tryckte på att alla inte är lika insatta och det ska inte “straffa 
sig”, det tar mycket onödig tid som man skulle kunna utnyttja bättre.   
 
Testperson 9: 
Ålder: 23, man, år 3 
Relativt insatt men inte så brydd om det. Han kände att det som han tycker är privat lägger han 
inte upp online. För att både minska de negativa och främja det positiva aspekterna så borde 
det stiftas tydligare lagar om vad som företag får samla in för data och vad det är de får spara. 
Detta skulle göra enligt honom att det allt sker på bättre villkor och man får ut det optimala av 
riktad reklam. Han tyckte att behaviral-metoden var en bra metod och att han kunde se hur bra 
den var utifrån ett företags perspektiv.  
Han höll med om att andra kanske är mer insatta än honom. 
 
Testperson 10: (ville inte bli inspelad) 
Ålder: 21, kvinna, år 1 
Har adblock, skillnader som man ser på traditionell och reklam online är att den är mer riktad. 
Vissa saker känns som privat, även om man vet att företag kan få tag i det, man tycket att det 
är privat men man förstår att det egentligen inte är det. För hon håller med om att allt man 
lägger upp är offentligt. kunde se positiva och negativa aspekter med att rikta reklam: 
positiva: bra för företag då de hittar “rätt” kunder, även bra för privatpersonerna då man nås av 
information/reklam som kan vara relevant för en själv.  
negativa: man vet inte vem det är som får tag i datan och man vet inte vad det är för sorts data 
eller vad det för utav datan.  
Pratar mycket om moral.  
Inget emot riktad reklam i sig utan det är mer metoderna som känns lite tveksamma.  
Cookies känns som okej för de kan man ta bort själv.  
Risker om informationen hamnar fel, typ om man är inne på en sida om sjukdomar så kan 
försäkringsföretag få tag i det.  
Känner sig er angelägen till att motverka det som är negativt nu, utöver att fortsätta använda 
adblock.  
Mer transparens behövs för att minska det negativa aspekterna, så att man som kund kan välja 
om de ska ta bort någon data som känns privat.  
inte positiv till det, då det inte är kunden som själv valt aktivt att företag ska rikta reklam. 
 

10.1.4 Sammanfattade svar från intervjuerna 
Nedan följer sammanfattade svar av intervuerna. Varje fråga från intervjuerna presenteras som 
rubrik och styckena nedan är svaren från varje enskild person sammanfattat. 
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Testperson 1: Ålder: 22, kvinna, år 2 
Testperson 2: Ålder 21, kvinna, år 3 
Testperson 3: Ålder:19, man, år 1 
Testperson 4: Ålder: 33, man, år 3  
Testperson 5: Ålder: 19, man, år 1 
Testperson 6: Ålder: 27, kvinna, år 4. 
Testperson 7: Ålder: 24, man, år 2. 
Testperson 8: ålder: 25, kvinna, år 2  
Testperson 9: Ålder: 23, man, år 3 
 
Personlig erfarenhet av reklam 
1. Mycket på hemsidor och när man klickar saker ner i varukorgen så får man reklam om dessa 
saker i facebook. Aftonbladet har mycket reklam. 
 
2. Reklam överallt just nu. Mycket på facebook och det är väldigt anpassat efter det jag varit 
inne på tidigare. Man märker tydligt att det finns men jag bryr mig inte så mycket. 
 
3. Reklam online, går man in på nånting eller letar efter något så blir det alltid efter massa 
reklam om det. Flashiga reklamer, “klicka här inom 5 sekunder”. 
 
4. Stör sig inte så mycket på reklam online. Det jobbigaste är popuper men de är inte så 
vanliga. Blir ibland när man tittar på anime, flera stycken som är väldigt orelaterade och 
ointressanta. 
 
5. På senare tiden så märker man mer. Jobbat med webb på gymnasiet och upptäckte då 
cookies. Det märks nu hur mycket information facebook kan ta. 
 
6. Inget jag bryr mig om direkt. 
 
7. Hatar reklam online. Använder sig av adblock. Oklart om reklamen påverkar mig. Det är 
distraherande med reklam online. Finns typ alltid vid sidan om. Irriterande på sidor där det alltid 
är reklam, på youtube är det bara ibland. 
 
8. Hatar reklam online och använder sig av adblock. Stör sig inte så mycket på det eftersom 
adblock tar bort det mesta. Har inte facebook pga reklam. 
 
9. Mycket annonser, reklamfilmer på youtube osv. Popups. 
 
Skillnad på reklam online och traditionell reklam 
1. Mer personifierad. 
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2. Man märker att mycket av reklamen online är riktad mot dig. Man berörs nog lite mer. 
Reklam på TV så gör man ofta annat. På Facebook ser man mer vad och från vart reklamen 
kommer. 
 
3. Först o främst att det blir mer personligt. Vad man sökt eller brukar söka på. Saker som de 
tror jag vill ha. Kortare reklam på youtube än på TV. 
 
4. Reklam på TV ser man mer direkt än det på nätet. Lättare att skicka in gömda “vill ha” saker 
på nätet, undermedvetet. TV reklamen känns lite föråldrad. 
 
5. Reklam online stör mig på ett annat sätt, båda är störande men känns som att reklam online 
är nyare och man är inte riktigt lika van. Stör mig inte på annonser men på popups och videos. 
 
6. Online känns det lite mer frivilligt för då kan man klicka på annonser om man vill, på TV 
måste man se hela reklamen. 
 
7. Mer irriterande online. 
 
8. Dåligt med onlinereklam är att den är mer riktad och det är mer störande online. Tycker det 
är för mycket reklam. 
 
9. Mer anpassat efter vad jag gjort tidigare online. 
 
Privat och offentlig information online 
1. Personliga åsikter är privata, sådant som berör mina vänner och familj. Lägger knappt upp 
något på Facebook och liknande, känner inget behov. Offentligt, namn, yrke. Adress är nog 
privat. 
 
2. Nu tycker jag nästan ingenting är privat längre då alla mer eller mindre kan få tag på all 
information som finns på nätet. Beror lite på vad man själv tycker är privat. Personligen så kan 
folk få veta allt jag lägger upp. Adress, telefon osv. Bilder är typ inte privata längre. 
 
3. Vet inte riktigt hur det ser ut. Gör man ett Facebook konto så delar man ju väldigt mycket. Så 
det blir väl offentligt. Köp historik och så kanske borde vara privat. Mail och konversationer 
online känns privat. Det som är offentligt är ju det som när man hälsar på någon på riktigt. Man 
säger sitt namn, ålder osv, det får se hur man ser ut. Privata saker är sånt man inte vill ska 
komma ut eller som andra inte borde veta. 
 
4. Skillnad på privat och privat. Både sånt som bara ens kompisar känner till och sen även sånt 
du själv vet om bara. Offentligt blir nästan allt man gör online. Bilder är offentligt. Skillnad på 
saker som är offentligt, antingen kanske folk/företag eller liknande vill att alla ska se detta 
medans andra lägger ut saker “offentligt” för sin vänskapskrets. 
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5. Inget är privat längre eftersom alla kommer åt den. 
 
6. Lägger jag den på nätet är det mer eller mindre offentligt. Det jag själv lägger ut. Om någon 
hackar min dator och lägger ut saker borde det inte vara offentligt. 
 
7. Jag tycker inte riktigt att Facebook ska veta att jag varit inne på aftonbladet men det kanske 
inte är så privat. Bilder är nog ganska privat, har inte så mycket privat på datorn men vill ändå 
känna att man har lite personlig integritet för att känna sig trygg. Offentlig information är det 
som har med offentliga människor och organisationer, allt som inte rör en enskild individ. 
 
8. Jag vill att allting ska vara privat från början och inte aktivt behöva säga vad som ska vara 
privat. Snarare än tvärtom. 
 
9. Namn, ålder och vart man bor typ är privat. Vad man sysslar med och om man jobbar typ. 
Offentlig information online är typ bilder som man valt att lägga upp själv. Det man lägger upp 
själv får man lite räkna med att folk ser. 
 
Vad kan företag få tag på? 
1. De samlat in enormt mycket personlig information. Typ storlek på familj osv. Läst böcker om 
detta. Vet inte om det finns något som de inte kan få tag på. 
 
2. De kan säkert få tag på det mesta. Osäker men tror att allt går o få tag på om man verkligen 
vill. 
 
3. Det mesta. Kontoinformation borde de inte kunna få tag på. 
 
4. I stort sätt allting som ligger ute. Känns lite moraliskt fel men det är nog inte lagligt fel. 
 
5. Det blir allt lättare ju aktivare personen är online, så beror lite på personen men även hur 
stort och smart företag det gäller. 
 
6. Det allra mesta, är nog ingenting som de inte kan få tag på. 
 
7. Vanliga företag kan nog inte samla så mycket mer information än vad man skriver och så. 
Sen finns ju underrättelsetjänster. Vissa kan nog få tag på allting. Bankinformation borde de 
inte kunna få tag på. 
 
8. Ålder, kön, shoppingvanor, kontakter online, geografisk plats, adress, typ allt. 
 
9. Beror på vilket företag men jag tror många företag kan få tag på mer eller mindre vad som 
helst. Google lär ha ganska lätt att få reda på mycket information. Allt man använder sig av 
online kan nog företag få tag på. 
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Tidigare kännedom av metoder 
1. Cookies och algoritmer. Sökhistorik. Visste inte om exempelvis flashcookies. 
 
2. Ingen aning om några metoder. 
 
3. Facebook säljer säkert information, andra sociala medier gör nog samma sak. Sökhistorik. 
 
4. Företag jobbar med att samla in information och säljer vidare det till andra företag som vill ha 
information för riktad reklam om jag förstått det rätt. 
 
5. Cookies. 
 
6. Köper information av andra företag, av facebook osv har jag fått för mig iallafall. 
 
7. Cookies. 
 
8. Trackar vilka sidor man går till men vet inte exakt hur. 
 
9. Inga speciella metoder. Köpa information o så av andra företag. Cookies. 
 
 
Åsikter om riktad reklam 
1. Problem är att man inte själv kan styra men annars är det inget problem så länge man vet att 
företag kan få tag på information. Skönt att det är riktat så man slipper sålla igenom allt som 
finns. Dock hamnar man lite i en filterbubbla och det är svårt att ta sig ut. 
 
2. Dåligt att alla inte riktigt vet att det samlas in information. Bra att jag får reklam om det man 
tycker om och antagligen tycker är intressant. Tråkigt att man bara ser detta dock, begränsas 
lite pga att man hamnar i en filterbubbla. Övervägande bra, berörs nog inte så mycket. 
 
3. Kan vara hjälpsamt om man exempelvis letar efter ny dator. Då blir det massa reklam om 
datorer och man kan jämföra priser och så. Men det känns lite fel eftersom det känns som att 
det gör allt detta lite bakom ryggen på folk. 
 
4. Tycker inte att det är ett så stort problem för mig själv. Surfar knappt på laptopen och när jag 
surfar hemma så är vi två på den datorn så det blir inte så riktat då. Får exempelvis reklam om 
smink osv, lite personlighetsklyvning. 
 
5. Har inga problem med riktad reklam. Om det måste finnas reklam så vill jag hellre ha den 
riktad. 
 
6. Kan vara bra att få något som kan intressera mig men känns även lite suspekt.  Bryr mig inte 
så mycket direkt, raderar cookies då och då mest av vana. 
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7. Ska inte kunna hitta enskilda personer och identifiera dom. Det är bra att man kan hitta saker 
man är intresserad av men världen blir mindre och mindre för varje sak man gör. Ibland lyckas 
det inte så bra. 
 
8. Tycker inte om att det är riktat. Obehagligt att de ser vilka meddelanden man skickar o ger 
reklam baserat på det. 
 
9. Ur affärsmässiga perspektiv är det smart men det känns ganska omoraliskt. Finns två sidor. 
Positivt att man får sånt man kanske är mer intresserad av men lite det med att integriteten 
kanske lite kränks är negativt. 
 
Positiva och negativa aspekter 
1. Negativt att det säljs vidare information och majoriteten vet inte om detta. Känns som att det 
inte finns något man riktigt kan göra mot det. Vi har inte makten, det är negativt. 
 
2. Bra att man får reklam som är riktad mot en själv. Ser inte något negativt. Berörs inte så 
mycket av reklam. Ser hellre något som är intressant. Kan säkert uppröra många som inte vet 
om det men spelar ingen roll för mig själv. 
 
3. Man vet inte riktigt vad som görs med informationen. Inge bra om information säljs vidare. 
Inte bra att så många inte vet detta. Man vill veta vad för information de har. Riktad reklam är i 
grund och botten bra, det blir nice med reklam om det man är intresserad av. Blir konstigt dock 
nu när jag köpt en resa och får mer reklam om det. Jag vill inte ha den reklamen längre. 
 
4. Det kan bli snestatistik då det är mer kopplat till klienten än personen. Om flera använder 
datorn blir det inte så riktat. Tycker kanske som andra att riktad reklam till minderåriga är inte 
så lyckat, tror inte regeringen stödjer det heller. Men det kommer man runt på TV genom att 
sända från inte sverige. Tidig personlighetskris för barn, pojkar måste leka krig osv. 
 
5. Tycker inte om att de samlar in information då allt inte kanske används för att rikta reklam. 
Sälja vidare reklam är inte alls bra. Problemet är att de får in så mycket information som inte 
behövs. Risken är ju att det blir ett stort spionnätverk av det hela. Om myndigheter kan få tag 
på detta vilken jag inte tror är något problem för dom så blir det att de spionerar på sitt eget 
folk vilken inte kan leda till något bra. 
 
6. Känns inge bra om de använder information till annat. Det går säkert att använda 
informationen på dåliga sätt men vet inte riktigt hur. Bra o få bra reklam istället för ointressant. 
 
7. Känns inge bra om de sparar information de inte behöver. Man vet aldrig vad de kommer 
använda all information för. 
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8. Jag vill inte att de ska samla in någon information alls. Finns risker. Typ om man har svårt att 
säga nej kan det vara problem. Att de får reda på privatinformation typ beroende osv. Det tar så 
mycket tid. Om det går att tömma deras information så har jag inget emot att de samlar in 
information tills jag säger nej. Reklamen ska inte röra sig massa och man ska kunna blocka 
reklam om man vill. De borde satsa på bättre reklam istället för att bara slänga saker i ansiktet 
på dig. 
 
9. Inte jättebra att de har massa information som inte används. Positivt är ju framförallt för 
företagen. Negativt att det kan missbrukas och sälja vidare information är väl det som man blir 
orolig för. 
 
Vad borde göras för att främja och/eller motverka? 
1. Alla borde få veta hur man kan stoppa det om man vill. Informera mer om hur det går till och i 
vilken utsträckning. Borde introduceras i tidig ålder tillsammans med introduktionen till datorn. 
Man själv borde få välja mer vad som visas och vilken information som ges ut. 
 
2. Man borde gå ut med mer information om vad som händer. Det är bättre om folk vet om att 
detta sker. Det främjar både de positiva och motverkar de negativa aspekterna. 
 
3. Alla borde få veta vilken typ av information de har och vad de gör med den. Bättre kunskap 
om att detta händer. Detta borde främja de positiva aspekterna samtidigt som de motverkar det 
som ses som negativt. Borde inte göra någon stor skada. 
 
4. Kanske börjar bli dags att diskutera på högre nivå att informationskritik borde införas i tidig 
ålder i skolan. Börja diskutera lite hur man ska ta åt sig information och att man inte kan tro på 
allt. Borde regleras lite mer om vad man får och inte får göra men det går ofta väldigt långsamt. 
Tekniken kan utvecklas snabbare än reglerna. Informera alla som tar del av detta hur det 
faktiskt funkar. Ser inget positivt för privatpersoner utan bara för företagen. 
 
5. Det borde framgå vad företagen samlar in och vad det används till. De borde absolut inte 
sälja vidare. De borde vara tydligare vad som görs med informationen och vilken information 
som samlas in. Det blir ändå bättre med riktad reklam för att det är mindre irriterande. Visa mer 
att det är riktad reklam kanske. 
 
6. Jag personligen bryr mig inte men det finns ju folk som gör det. Att det sker utan att 
användarna godkänt det känns väldigt negativt. 
 
7. Man kanske borde skapa lagar som är emot det här och någon organisation som kollar att 
företag följer reglerna men det känns inte så realistiskt. Det borde inte vara så riktat på den 
enskilda personen. 
 
8. Det borde finnas en hemsida eller liknande som visar vilka hemsidor som samlar in vad och 
vad det används till. Så man får lite översikt. 
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9. Skapa lagar kanske. Tydligare vad som görs och får göras med informationen. 
 
Sluttankar 
1. Syftet är positiv men det blir negativt pga hur de använder informationen. Det underlättar för 
många men samtidigt som distributionen av information gör det negativt. 
 
2. Överlag är det nog inte så stort problem, jag vet om att folk kan se vad jag gör på internet. 
 
3. Orimligt att de skulle sluta tvärt när det hållit på så länge. Men det är lite dumt som det är nu 
när det går lite bakom allas ryggar. Med transparens. Kanske lite mer kontroll över vad de får 
göra. 
 
4. Ingen stark åsikt, spelar inte så stor roll, utgår från mig själv och jag blir inte så påverkad. 
 
5. Det kan vara bra med att de samlar in information för att riktad reklam kan vara bra, det är 
mindre bar för att det blir spionage med hjälp av den stora mängden information de samlar in. 
 
6. Så länge det inte blir personligt ner på personen i fråga utan istället bara används av 
målgrupper känns det ok. 
 
7. Kan inte se något positivt för någon annan än företagen. 
 
8. Dåligt. 
 
9. Tycker att det är positivt egentligen så länge de inte missbrukar det. Väldigt bra för 
företagen. Smart. 
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10.2 Enkäter 

Enkätsvar kan tillhandahållas vid efterfråga. 

10.2.1 Första enkät 
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10.2.2 Återkopplande enkät 
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