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SAMMANFATTNING 
I denna studie utreder jag om hur branded content mottas av 
målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur genom en 
framträdande teknik in webb-personalisering, hyper-personalisering. 
Målgruppen för denna studie är unga opinionsbildare som konsumerar 
innehåll från digitala tidskrifter som exempelvis Nöjesguiden. Branded 
content, sponsrat innehåll, är innehåll som skapas för att ett varumärke 
skall förknippas med en kreatörs målgrupp. Alltså kan ett varumärke be 
Nöjesguiden skapa redaktionellt innehåll som bör tilltala målgruppen för 
den digitala tidskriften, och på så sätt skall målgruppen få en ny 
uppfattning eller fortsatt positiv syn på varumärket. Hyper-
personalisering är en teknik som appliceras för att kunna rikta innehåll, 
tjänster eller produkter mot individer inom en målgrupp med träffsäker 
relevans. Tekniken kräver en stor mängd insamlad social data och det blir 
därför intressant att föra en diskussion kring hur målgruppen reagerar på 
att man kan genomföra en sådan enorm insamling av data. Även en etisk 
diskussion kring tekniken förs i rapporten. För kunna besvara om 
mottagligheten för branded content genom hyper-personalisering är god 
eller ej genomfördes en kvantitativ studie i form av en enkät och en 
kvalitativ studie med ett användarexperiment. Enkäten besvarades av 87 
personer från målgruppen och fyra personer från målgruppen fick vara 
med och uppleva användarexperimentet. Valet att genomföra ett flertal 
metoder grundar sig i att kunna ha möjlighet till en bred diskussion kring 
problemformuleringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

ABSTRACT 
In this study I am investigating how branded content is received by the 
target audience for digital periodicals in popular culture through a 
prominent technology in web personalization, hyper-personalization. The 
target group for this study is young opinion builders who consume 
content from digital periodicals such as “Nöjesguiden”. Branded content is 
content that is created for a brand to be associated with a creator’s 
audience. Thus, a brand might ask “Nöjesguiden” to create editorial 
content that should appeal the target audience for the digital magazine 
and so should the target audience get a new impression or a continued 
positive view of the brand. Hyper-personalization is a technology applied 
to target content, services or products to individuals within a target 
audience with accurate relevance. The technology requires a large 
amount of collected social data and it will therefore be interesting to 
conduct a discussion on how the target group reacts to that you can 
implement such an enormous collection of data. An ethical discussion 
about the technology is held in the report. In order to answer the 
susceptibility of branded content through hyper-personalization is good 
or not, a quantitative study in the form of a survey and a qualitative study 
with a user experiment was conducted. 87 people answered the survey 
from the target group and four people from the target group were taking 
part of the user experience. The choice of having a multiple number of 
methods was fundamental for having a broad discussion about the issue. 
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1 INLEDNING & BAKGRUND  
Första kapitlet berättar om bakgrunden för studien, dess syfte och definierade 
målgrupp. Samt beskrivs avgränsningar för studien.  

 
1.1 Bakgrund 
Personalisering är en webbteknik som har varit i ständig utveckling under 
de senaste digitala åren där aktiva användare av digitala tjänster räknar 
med att digitala preferenser sparas vilket har lett till att konsumenter idag 
har förväntningar på digitala lösningar för deras aktiviteter och 
preferenser på webben. I och med att det sociala nätverket har vuxit i det 
digitala samhället har ett fenomen uppmärksammats i samband med 
utveckling av online media och webb-personalisering, nämligen hyper-
personalisering. Mitt examensarbete baserar sig på hyper-personalisering. 
Aktiviteter på sociala medier leder till social data som användare lämnar i 
den uppkopplade världen, detta har lett till uppkomsten av hyper-
personalisering. Vårt digitala samhälle bär på en ofantligt stor mängd 
samlad data vilket har varit uppkomsten till Big Data, vilket har gjort att 
molntjänster (Google, Facebook, m.fl.) har tillämpat tekniken 
personalisering för att kunna utnyttja Big Data. Den fundamentala 
funktionen för personalisering är att rikta innehåll, tjänster eller produkter 
mot användare beroende på aktiviteten som sker på den digitala tjänsten. 
Med tillgång till Big data som växer med användares aktiviteter inom 
sociala media kan hyper-personalisering leverera en ny upplevelse av 
personalisering. Nöjesguiden finns som en fysisk tidning men fungerar 
även som en digital tidskrift (nojesguiden.se) och har en tydlig målgrupp. I 
och med att Nöjesguiden är annonsfinansierad är den fysiska och digitala 
tidskriften beroende av annonsörer. Digitala tidskrifter har idag möjlighet 
att producera branded content, sponsrat innehåll, vilket innebär att en 
annonsör för ett samarbete med en digital tidskrift. Annonsören betalar 
en digital tidskrift för att via producerat innehåll förknippas med 
målgruppen för den digitala tidskriften. Branded content har därmed 
uppstått som en ny inkomstkälla för digitala tidskrifter och ett nytt sätt för 
varumärken att annonsera på Internet. Nöjesguiden har en tydlig 
målgrupp och arbetar med en digital tidskrift, vilket innebär att digitala 
tidskrifter som Nöjesguiden har en möjlighet att kunna samla stor mängd 
data från sin målgrupp, strukturera den, skapa personligt innehåll mot en 
specifik grupp inom målgrupp och leverera innehållet digitalt enligt 
tekniken för hyper-personalisering. Här finns det en möjlighet för en 
digital tidskrift som Nöjesguiden att producera branded content genom 
hyper-personalisering. 

 

 



	   	   2	  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utvärdera om målgruppen för digitala 
tidskrifter som Nöjesguiden är mottaglig för branded content som är 
hyper-personaliserat. Studien skall föra en etisk diskussion kring 
personalisering, Big Data och hyper-personalisering. 
 
1.3 Problemformulering 
Huvudfrågan för denna studie är följande: 
 
Kan man göra målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur 
mer mottaglig för branded content genom hyper-personalisering? 
 
Delfrågor för studien är: 
 

• Hur mottaglig är målgruppen för digitala tidskrifter inom 
populärkultur för branded content genom hyper-personalisering? 

• Uppfattas branded content genom hyper-personalisering som 
obehaglig eller hjälpsam?  

• Vad har målgruppen för inställning till insamling av större mängd 
sociala data? 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Min studie inom hyper-personalisering av branded content har inte som 
mål att ta fram ett nytt fungerande system eller koncept för företag inom 
segmentet. Nöjesguiden förväntar sig att kunna ta lärdom av studiens 
målgrupps reaktioner och åsikter kring hyper-personalisering. Studien 
kommer att visa hur målgruppen kan reagera på branded content genom 
hyper-personalisering genom vald undersökningsmetod.  
 
1.5 Definierad målgrupp 
Nöjesguiden ingår i ett segment som jag har studerat under förstudien för 
detta examensarbete. Min avsikt är att arbeta mot detta segments 
målgrupp. Segmentet som inkluderar Nöjesguiden går under digitala 
tidskrifter inom populärkultur. Då Nöjesguiden ingår i segmentet väljer jag 
deras målgrupp för denna studie, vilka Nöjesguiden beskriver som unga 
opinionsbildare som konsumerar innehåll från segmentet. Studien 
fokuserar på unga människor (20-39 år) från målgruppen. 
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2 TEORI  
I detta kapitel beskrivs teoretisk bakgrund och betydande litteratur för 
studiens mål.  
	  
Idag finns webb-tekniken och möjligheten för företag att kunna 
marknadsföra mot sina kunder via unika meddelanden som distribueras 
till kunder individuellt, där innehållet som distribueras är relevant för 
mottagaren. För att kunna leverera denna möjlighet för kunder krävs det 
att företag tar hänsyn till: 
 

• Personalisering  
• Big Data 
• Hyper-personalisering   

 
För att leverera relevant information tillämpas personalisering, som i sin 
tur generar engagemang, lojalitet och intäkter till företaget. För att bygga 
stadiga kundprofiler hos företag och möjliggöra personalisering utnyttjas 
Big Data. Med tillämpning av den färskaste tekniken inom webb-
personalisering ges ännu mer värde till både kunder och varumärken. 
Hyper-personalisering integrerar sociala data vilket ger möjligheter att 
skapa en one-to-one-marknadsföring (Nectar Online Media, 2013) (One-
to-one-marknadsföring, 2015) 
	  
Vidare beskrivs personalisering, Big Data och hyper-personalisering, där 
det sistnämnda är tekniken som bär störst fokus i denna studie.  
 
 
2.1 Personalisering 
Enligt Kim (2002) kan man definiera personalisering som ett sätt att 
leverera relevant information till en individ eller en grupp som hämtas 
upp, omvandlas eller ansluter sig från en informationskälla. Vi har en 
ocean av information som kan förvaras eller har förvarats i datorer och 
genom kommunikationsnätverk har denna information spridits. År 2002 
hade den mängd av information som var tillgänglig tyngt ner användares 
möjlighet att kunna sålla ut vad som ansågs vara relevant.    
 
Ur ett objektivt perspektiv beskrivs syftet med personalisering som följer: 
Att leverera information till en individ eller en grupp, där informationen är 
relevant. Där innehållet levereras i ett specificerat tidsintervall i en 
specificerad formgivning med rätt format. När källor för informationen 
uppdateras är det viktigt att denna levereras till målgruppen i det 
förbestämda valda schemat av individerna; såsom en gång per dag, en 
gång i veckan eller en gång i månaden.  
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Exempel på personalisering kan vara att du väljer att endast få 
information om sportsändningar från en tv-guide på en hemsida, att få in 
historik med börsnoteringar från 30 valda företag sedan tre månader 
tillbaka m.m. (Nectar Online Media, 2013) 
 
 
Personalisering inom marknadsföring, ’Business to Peer’  
År 2002 sågs personalisering som ett nytt koncept inom one-to-one 
marketing. Faktum är att dess ursprung finns i handel och affärsrörelse. 
En ägare av en lokalbutik underhöll kunder med socialt bemötande och 
rekommendationer och införskaffade sig information om sina lokala 
kunder för att kunna erbjuda relevanta produkter eller tjänster. Ur ett 
opersonligt perspektiv bör personalisering för one-to-one marketing 
behandlas från två olika perspektiv: företag och kunder. För företag blir 
syftet att öka intäkter och minska kostnader och förluster. För kunder 
ligger syftet i att erhålla användbar rekommendation för inköp av 
handelsvaror eller tjänster med de bästa villkoren inom rätt tidsperiod. 
Idealet ligger i att en kunds preferenser och behov måste påbjudas inom 
en precis tidsram. För företag finns motivationen att öka intäkter och 
minska förluster genom att lägga ett fokus och engagemang på att förstå 
behov, beteende och livsstil med dess preferenser hos kunder. Vidare blir 
det viktigt att distribuera olika strategier mot olika kategorier av kunder. 
Därigenom kunna bli mer framgångsrik genom att införskaffa nya kunder 
och behålla existerande kunder. Detta resulterar i att företag levererar 
skräddarsydd marknadsföring till en grupp individuella kunder snarare än 
till en hel folkmängd från ett geografiskt område. (Kim, 2002) 
 
Tekniken bakom Personalisering  
Tre tekniker ligger bakom distributionen av information genom 
personalisering; Push teknologi, webb-sökmotorer och “webb-spindlar”. 
(Kim, 2002) Push teknologi handlar om att samla specifik information och 
leverera den inom specificerade format och layout för unika användare på 
webben (Push Technology, 2015). Webb-sökmotorer (Web search Engine, 
2015) och webb-spindlar (Spindel (internet), 2015) hanterar sökord och 
URL-baserade sökningar på webben genom att bevara index på sökord 
från hemsidor på webben. För att kunna organisera hemsidor i en 
klassificerad hierarkisk ordning och kunna sätta korrekta sökningar för 
företag i rätt marknad eller sektor finns en länkkatalog (Länkkatalog, 
2015).    
 
Tekniken för personalisering beträffande one-to-one marketing 
Det krävs en rad olika tekniker på datakällor för att genomföra 
personalisering för one-to-one marketing. Datakällor inkluderar lagring av 
användares demografiska data, data för transaktioner och profilerade 
databaser (Kim, 2002).  
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Tekniken för personalisering grundar sig i följande: 
 
Inblick i personliga protokoll i databaser eller datafiler 
Här inkluderas en förvaring av demografisk data, data på en livsstil, 
historik på inköp av produkter m.m. Alltså en databas med ett personligt 
protokoll, där protokollet identifieras med hjälp utav användaridentitet. 
Relevant information om användaren förvaras i en eller flera protokoll då 
informationens relevans beror på diverse applikationer som används. 
(Kim, 2002) 
 
Inblick i en profilerad databas 
Beroende på givna egenskaper hos en användare exempelvis kön, ålder 
eller boende kan man underhålla en profilerad databas. Data mining, 
weblog mining, text mining och OLAP techniques är alternativ på hur man 
skapar en profilerad databas, beroende på krav från användande 
applikation och dess uppförande samt begränsande skalbarhet av 
algoritmer. (Kim, 2002) 
 
Vi tittar närmare på de olika alternativen. 
 
Data mining 
Data mining, datautvinning, är designat att bearbeta numerisk data och 
kort-sträng-data. Syftet med datautvinning är att kunna gruppera data 
baserat på likartade egenskaper samt att placera ny data i existerande 
kategorier. (Berry and Linoff, 97) 
 
Weblog mining 
Weblog mining är en annan typ av data mining. Målet för weblog är att 
fastställa en mängd varierande mönster för tillträde till en webbplats och 
webbsidor, såsom tillgång till maximal webbtrafik, genomsnittliga 
besökstider för olika webbsidor, vanliga navigeringsmönster över 
webbsidor, upprepade besök, identifiera webbsidor som leder till andra 
webbsidor i fråga. Denna specifika information är värdefull för ägare av 
webbsidor. Dock begränsas fördelen med weblog mining om användaren 
som besöker sidan inte bär på någon identitet, exempelvis 
personnummer, för att gynna one-to-one marketing. (Mena, 99)  
 
Text mining 
Text mining har för avsikt att fastställa per automatik olika attribut av fritt 
formulerad text, exempelvis en nyhetsartikel eller teknisk rapport, som 
innehåller viktiga inslag, regelbundet upprepade ord, sammanfattningar 
med mera. Viktiga inslag kan innebära exempelvis namn på 
organisationer eller produkter, lokalisering, datum eller priser.  
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Syftet blir att upptäcka betydelsefulla mönster eller kopplingar i fritt 
formulerade texter och samla dessa i en databas. (Sullivan 2000) 
 
Online Analytical Processing, OLAP 
För att behålla en numerisk summering av försäljning från olika 
produktlinjer kan man tillämpa OLAP. Det är en teknik som för en 
gruppering av försäljning från ett register och gör sedan 
sammanställningar av uppgifter för varje grupp i registret. OLAP kalkylerar 
summeringar av data (säljbelopp och mängd av sälj) från säljregioner. 
(Kim 2002) 
 

 

2.2 Big Data 
Big data beskrivs som en samling av stora och komplexa mängder data 
där den enorma mängden gör att traditionella 
databehandlingstillämpningar eller databashantering inte blir till någon 
hjälp. Svårigheten att behandla den enorma mängden grundar sig i att 
den traditionella tekniken för databaser inte har följt samma fart i 
utveckling som framväxten av stora datamängder. (Big Data, 2015) 
 
Big Data i samband med media 

Medieindustrin har med hjälp av Big data tagit sig framåt i utvecklingen 
med att nå konsumenter av media. Från att följa den traditionella miljön 
där media distribueras via nyhetstidningar, magasin eller TV-program har 
medieindustrin börjat använda sig av digitala tekniker för att nå en riktad 
målgrupp under bästa möjliga tid och optimala plats. Målet har med den 
nya tekniken blivit att leverera meddelanden och innehåll som är i linje 
med konsumentens perspektiv. Via data mining aktiviteter har detta blivit 
möjligt för medieindustrin. (Couldry & Turow, 2014) 
 
 
 
 
 
2.3 Hyper-personalisering 
Amy Webb (2014) anser att nyhetsbranschen bör sätta fokus på 
konsumenten när en strategi för distribution av innehåll planeras under 
2015. Webb (2014) har fått höra från många redaktioner inom branschen 
att denna fokusering redan är lagd, i och med att digitala tidskrifter har 
applikationer för olika mobila enheter där innehållet anpassas efter vald 
enhet (mobil eller dator). Dock anser Webb (2014) att ett missförstånd 
uppstår när denna förklaring görs.  
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Frågan som skall besvaras är;  
   Vad är den fulländade versionen av nyhetsinnehåll för den enskilde 
konsumenten, med tanke på vad hen gör, vad hen tänker, vad hen har läst 
eller tittat på den senaste tiden och hur mycket tid hen har över för intagande 
av innehåll vid ett tillfälle?  
Webb (2014) förklarar att svaret ligger i en ny form av hyper-personalisering. 
Webb (2014) vill att nyhetsorganisationer utvecklar möjligheten för 
konsumtion av nyheter där man tar hänsyn till tid och plats, och tar 
utvecklingen en ny nivå. Det existerar inte endast en fulländad digital version 
av en nyhetsberättelse utan det finns flera variabler att ta hänsyn till när 
konsumtion av nyheter sker. Aktiviteter, jobb och andra sysslor i kombination 
med social data under dagen är variabler för nyhetsorganisationer att ta 
hänsyn till för att kunna leverera hyper-personalisering. Med dagens teknik 
är det möjligt för redaktioner inom nyhetsbranschen att veta om deras 
konsumenter är ute och jobbar, reser med ett tåg eller kör en bil. Med den 
vetskapen kan rätt kontext med innehåll distribueras till konsumenten, 
exempelvis att en podcast med relevant innehåll skickas till en konsument 
som har en timmes resa med tåg att göra. Detta förklarar Webb (2014) som 
en ny nivå av hyper-personalisering, då utvecklingen sker mot konsumenten 
istället för mot enheter som konsumenten använder. 	  
 
Definition av hyper-personalisering 
Möjligheten att kunna kommunicera med användare som unika individer 
och leverera information som är mest relevant för just den individen, är 
vad hyper-personalisering handlar om, enligt Nectar Online Media (2013).  
  
 
Hur fungerar hyper-personalisering? 
Personalisering är tekniken som distribuerar relevant innehåll till 
användare för att generera lojalitet och engagemang tillbaka till 
distributören. Genom integration av Big Data kan företag och 
organisationer göra det möjligt att skapa rationella användarprofiler som 
berörs av personalisering. Hyper-personalisering ger mer värde till både 
användaren och distributören genom att integrera social media data med 
Big Data för att skapa personliga riktade meddelanden. (Nectar Online 
Media, 2013) Här följer fem steg för hyper-personalisering: 
 
1) Insamling av data 
Här skall en insamling av data från transaktioner av olika slag; 
exempelvis på Internet, via e-post och CRM-data1. Click tracking, 
datainsamling om en användares plats och beteende på Internet, föreslås 
som en alternativ metod för datainsamling. (Nectar Online Media, 2013) 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Customer Relationship Management, omfattar bland annat organisering av kunder och kundrelationer i ett 
företag. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management 
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2) Samordna insamlad data 
Med samlad information skapas användarprofiler. Dessa användarprofiler 
har möjlighet att innehålla flera stora databaser i en enda 
datauppsättning (Nectar Online Media, 2013), med hjälp av program som 
Hadoop, ett program som lagrar och analyserar vilken data du än kan 
komma åt i ofantligt stora mängder. (Hadoop, 2015) 
 
3) Meddelanden personaliseras 
Med en fullständig användarprofil från användare kan material med 
personligt innehåll skapas. Innehållet används för att kunna kommunicera 
mot användarprofilen. 
 
4) Distribuera personliga meddelanden 
Slutligen distribueras personliga meddelanden konsekvent till användaren 
i förutbestämda digitala kanaler såsom e-mail, hemsida eller mobil. Vilket 
betyder att användaren ser de mest relevanta meddelanden när 
interaktion sker med distributören (ett företag eller en organisation). 
 
5) Upprepa! (Nectar Online Media, 2013) 
 

2.4 Digitala Tidskrifter inom populärkultur 
Peter Burke (1983), den brittiske kulturhistoriken, har påstått att 
existerade ett system med två kulturer i Europa omkring 1500-talet. En 
lärd kultur för överklassen (adeln, kyrkan och samhöriga grupper) som 
betraktades som högkultur och en folklig kultur för övriga befolkningen 
vilket betraktades som lågkultur. Med i den folkliga kulturen var trots 
systemet ett sammanhang som både överklass och underklass kände till 
och deltog i när det var fester eller kyrkliga ceremonier. Längre fram när 
den kapitalistiska ekonomin växte tillsammans med industrialiseringen, 
internationell handel och en ökning av stadsbefolkningen var ett skifte av 
den traditionella folkkulturen på gång till en ny och marknadsbaserad 
kultur: den moderna kommersiella populärkulturen. (Burke, 1983)  
Nöjesguiden arbetar med digital nöjeskrift med hemsidan nojesguiden.se. 
I denna studie refereras nojesguiden.se som Nöjesguiden (se Fig. 1). 
Redaktionen på Nöjesguiden producerar eget redaktionellt material inom 
populärkultur i vårt samtida samhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnen som Nöjesguiden berör är följande:  
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• MUSIK 
• FILM 
• TV 
• KROG 
• KLUBB/KONSERT 
• MODE 
• SPEL 
• SCEN  
• LITTERATUR 
• KONST 

Innehållet som berör något av de ämnen som Nöjesguiden arbetar med 
är producerat från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vilket betyder att 
Nöjesguiden riktar innehåll mot målgruppen i dessa städer.   
 

 
      
Fig. 1. Startsidan för den digitala tidskriften för Nöjesguiden 
(nojesguiden.se).  
  

 
Segmentet  
I denna studie använder jag benämningen segmentet som referens till 
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den grupp av digitala tidskrifter som faller inom samma kategori. 
Gruppen utgörs av en rad digitala tidskrifter inom populärkultur. Digitala 
tidskrifter inom populärkultur i det segmentet utgörs av:  
Rodeo, Nyheter24, Nöjesguiden, Café, King, Elle, Gaffa, och Allt om 
Stockholm. 
 
2.5 Branded Content 
Definitionen för branded content är att låta en kreatör vara ambassadör 
för ett varumärke med syftet att förknippa kreatörens målgrupp med 
varumärket. En kreatör är i denna mening inte ett mediehus utan kan vara 
en kreativ individ, grupp, redaktion eller organisation med en tydlig 
målgrupp. (Intervju, 2015a) 
 
Branded content och dess utveckling 
Branded content är en utveckling, i positiv riktning, av produktplacering. 
Från att hålla fram produkter i TV på 1960-talet, till en mer integrerad och 
naturlig placering av produkten har utvecklingen landat i att, 2015, kunna 
nå en riktad målgrupp via kreatörer som arbetar online där det sker en 
positiv placering av produkten eller varumärket. För att branded content 
skall gynna varumärket och uppskattas av målgruppen för kreatören 
krävs det att kreatören får så krav som möjligt från annonsören, 
beträffande kreatörens producering av materialet för branded content. Är 
gränserna för många för kreatören landar ofta innehållet i något som inte 
kommer att uppskattas av den målgrupp som varumärket vill förknippas 
med. Branded content har en risk att misslyckas om annonsören endast 
är inriktad på kreatörens populära räckvidd. Exempelvis att ett varumärke 
väljer stundens populäraste kanal på Youtube för att utnyttja kanalens 
räckvidd och där varumärket själva sätter ihop produktionen för 
materialet utan att ta hänsyn till kanalens kreatör och målgrupp. När en 
annonsör stör kreatörens förmåga att skapa och producera innehåll för 
en vald målgrupp riskerar branded content att misslyckas med sitt syfte. 
Denna störning kan innebära att annonsören vill bestämma hur 
produktionen av innehållet skall genomföras och att den kreativa friheten 
minimeras med hårda regler. En kreativ begränsning leder, enligt United 
Screens, till ett misslyckat resultat av branded content. (Intervju, 2015a) 
Frågorna i intervjun med United Screens finns i Appendix A.  
 
 
 
 
 
Exempel på uppskattat branded content enligt United Screnns (klickbar): 
♥ Honorable Badge - WIN GALAXY S5 - Sp4zie 



	   	   11	  

 
Branded content som användes i denna studie: 
Chipotle i samarbete med Moonbot Studios (klickbar): 
Chiptole Mexican Grill - The Scarecrow 
 
Samsung i samarbete med Nöjesguiden (klickbar): 
GILLSNACK #1: MICHAEL GILL TESTAR OCULUS RIFT 
 
 
Branded Content i samband med digitala tidskrifter 
Att skapa innehåll som ser ut som traditionell redaktionellt innehåll har 
blivit allt vanligare enligt Vega(2013). Strategin har blivit en ny modell för 
att skapa fler inkomstkällor för förlag och annonsörer. Digitala tidskrifter 
har nuförtiden redaktionellt innehåll presenterat bredvid sponsrat 
innehåll med sektioner för annonser runt om innehållet. Sponsrat 
innehåll markeras tydligt för att särskilja från traditionellt innehåll. 
Innehållet i en artikel som sponsrat kan vara en länk till företaget som för 
ett samarbete med den digitala tidskriften men ett samarbete mellan 
företag och digital tidskrift kan innebära att en redaktionell text arbetas 
fram via digitala tidskriften. (Vega, 2013). Nöjesguiden väljer att markera 
sponsrat innehåll, i form av en artikel eller ett videoklipp, som levereras 
med redaktionellt arbete med en rosa bakgrund samt att företaget som 
för samarbetet presenteras tydligt och läsaren får möjlighet att läsa om 
regler och krav från Nöjesguiden kring sponsrat innehåll. (se Fig. 2)	  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Här ser man skillnanden på hur Nöjesguiden presenterar sponsrat innehåll i 
jömförelse med tradinionellt innehåll. Tradinionellt innehåll till vänster och branded 
content till höger. 

 

2.6 Etik kring personalisering  
Bozdag och Timmermans (2011) har undersökt hur molntjänster som 
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Facebook och Google har applicerat personalisering i och med den 
enorma ökningen av datalagring på Internet. Bozdag och Timmermans 
(2011) argumenterar att den filtrering av innehåll som görs i och med 
personalisering ofta sker utan en användares vetskap, vilket leder till 
fenomenet ”filter bubble”. Timmermans et al. (2010) menar att en av de 
viktigaste etiska konsekvenserna av teknisk utveckling inom webb-teknik 
är att kontrollen och beräkningen över personuppgifter förloras till 
programvaruleverantörer.  

En annan viktig konsekvens är att ändring av funktioner och algoritmer 
utförs av molntjänster när som helst, utan kontroll av användaren, oftast 
under ”tystnad”. Molntjänster som Facebook och Google Search ärver 
dessa etiska problem med anledning att de hanterar stora mängder 
användargenererade data. Molntjänster började utveckla personalisering 
som ett sätt att övervinna detta överflöd av information eftersom den 
stora mängden data gör det mycket svårt för användaren att välja och 
bearbeta relevant information. (Bozdag & Timmermans, 2011) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 METODER 
Detta kapitel presenteras val av metoder för studien och motivationer bakom 
valen. 
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3.1 Val av metoder 
Val av en eller flera metoder skall inte endast ha frågan om ‘Vilken metod 
jag bör jag använda?’ utan frågan som bör ställas är ‘Vad behöver jag veta 
och varför?’. När dessa svar finns lyder följdfrågorna såsom ‘Vilket sätt är 
det bästa för att samla information?’ och ‘När jag väl har denna 
information, vad ska jag göra av den?’. Med valda metoder och planer för 
att sätta igång arbetet med att samla in data skall det finnas en åtanke i 
trovärdighet och godtagbarhet för dessa val. Kunskap om insikten i 
trovärdigheten för valda metoder, underlättar produktionen av resultaten 
för studiens syfte. Med samling av data kommer ansvar för en tidsram 
som sätts i samband med studien. Ansvaret baseras på antalet metoder 
som skall användas för studien. Att använda sig av ett flertal metoder är 
en multi-metod sätt som är känt som triangulering (Bell, 2005).  
 
Mitt syfte med min studie är besvara hur hyper-personalisering inom 
digitala tidskrifter kan påverka mottagandet av varumärken via branded 
content. Alltså att användare ger den uppmärksamhet till företag som 
definitionen för branded content förklarar skall vara möjlig om 
produktionen är genomförd på bästa möjliga sätt. För detta ändamål 
samlade jag in kvantitativ och kvalitativ data. Den kvantitativa 
informationen samlades in via en enkät med slutna frågor. Kvalitativ data 
samlades in via användarexperiment som, enligt mig, krävde ett 
arbetsunderlag från ett kreativt seminarium. Kvantitativ data samlades in 
som stöd för resonemang kring problemformuleringen för studien och 
kvalitativ data samlades in för studiens problemformulering, en 
diskussion samt för en slutsats, i kombination med resultat från 
kvantitativ data. En slutsats som berättar om hyper-personalisering är 
användbart som verktyg för branded content och om det är en relevant 
teknik för att leverera innehåll för målgruppen inom segmentet.  
 
 
3.2 Enkät 
En enkät är en strukturerad metod för insamling och analys av data som 
bygger på en logikanalys. En enkät är mer än bara en insamling av 
information. Syftet med metoden är att kunna samla in data och sedan ha 
ett underlag med information som kan observeras, leda till fördjupade 
intervjuer för att samla kvalitativ data och för att ha en slutsats till en 
studie. (De Vaus, 2002) 
 
 
 
 
Kvalitativ och kvantitativ data 
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Många gånger är kvantitativ data och undersökning beskriven som en rak 
och fantasilös metod, men om målet är att samla in saklig och 
beskrivande data som i slutändan kan beskrivas som objektivt bevis. När 
målet för studien är att samla in data som ska behandla alldagliga saker 
och situationer i personers liv, samt att kunna beskriva en förståelse för 
ett beteende inom en viss kontext, är det kvalitativ data. En kritik som 
ligger över kvalitativa undersökningar är att det brister en form av 
generalisering. Kvalitativ data blir alltför beroende av subjektiva tolkningar 
av forskare och senare att andra forskare får svårt att invända på den 
samlade informationen. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ data 
skall inte ha i ett fokus på huruvida det ena är bättre än det andra. Utan 
kunskapen om de skall kunna vara till hjälp när två saker ska utföras, 
insamling av data och analysering av data. Att utföra en 
enkätundersökning syftar på de två utföranden, där analyseringen skall 
grundas i vanlig logik. (De Vaus, 2002) 
 

 

3.3 Kreativt Seminarium/Workshop 
För att bygga vidare på vald multi-metod, triangulering, gjorde jag valet att 
arbeta fram ett upplägg för en workshop. En workshop definieras som ett 
möte för ett mindre begränsat antal personer, där dessa personer sitter 
på en kompetens för att lösa en specifik fråga. Dessa personer skall 
bjudas in till det här tillfället och vara aktivt involverade i en praktisk 
övning som resulterar i problemlösning (Workshop, 2013). I denna studie 
väljer jag att kalla min workshop för kreativt seminarium. Detta görs för 
att jag vill använda formen för en workshop, men väljer att föra en 
diskussion kring ett specifikt ämne och använder mig av det jag finner 
mest lämpligt utifrån vad som sägs i diskussionerna under mötet med 
deltagarna.  
 

3.4 Användarexperiment  
För att kunna diskutera huruvida det är att uppleva branded content 
genom hyper-personalisering var mitt val att utföra ett 
användarexperiment med personer från målgruppen inom segmentet. 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är ett experiment en 
undersökningsform där man har kontroll över faktorer för individer 
situationer. Individfaktorer menas med de individer som deltar i 
experimentet och för att bestämma vilka som skall ingå i valt experiment 
bör ett slumpartat val göras. Miljöerna som väljs ut för experimentet faller 
under situationsfaktorer. Individerna kan få genomföra experimentet i 
verkligheten men att det är vanligt att man väljer ett laboratorium som 
situationsfaktor. (Patel & Davidsson, 1994) 
Inför min studie har jag valt att diskutera användarexperimentets upplägg 
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och uppdrag på ett kreativt seminarium, för att med rätt kompetens 
forma ett experiment som genomförs på bästa möjliga sätt. Mitt 
användarexperiment beskrivs i detalj i kapitel 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Genomförande 
Detta kapitel beskriver genomförandet av valda metoder för studien. 
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4.1 Kvantitativ Enkät  
Jag utövade en insamling av kvantitativ data genom att skapa en digital 
enkät med stängda frågor. Jag använde mig av en digital tjänst 
(SurveyMonkey2) för att utforma enkätinsamlingen. Enkäten utformades 
utifrån frågeställningen till studien. Enkäten ställer frågor om huruvida 
man reagerar på olika scenarier med branded content som är hyper-
personaliserat. Enkäten skickades via sociala medier till målgruppen. 
Målet med denna enkät var att få svar från minst 40 personer inom 
målgruppen för segmentet samt att hålla ner svarstiden till maximalt fem 
minuter. 
 
 
 
4.1.1 Pilotenkät 
Jag skickade en pilotenkät till två personer från målgruppen samt min 
handledare på Nöjesguiden för att få kritik och åsikter om utformningen 
av enkäten. Utifrån deras svar ändrades språket i enkäten för att göra det 
enklare för enkätens målgrupp att förstå varje fråga som ställdes. Enkäten 
arbetades ner till fyra stycken frågor med svarsalternativ på samtliga.  
 
 
 
4.1.2 Slutgiltig enkät  
Som introduktion till enkäten beskrev jag kortfattat för deltagaren om vad 
syftet med enkäten var i textform. Det följer en enkel beskrivning av 
branded content i introduktionen för att undvika en förväxling med 
sponsring (se Fig. 3). Deltagaren i enkäten får välja kön, bestämma i vilket 
åldersspann man tillhör och skriva vart hen bor just nu. Frågorna som 
utgjorde enkäten utformades med ett skrivspråk som hör hemma med 
målgruppen för segmentet. I och med skrivspråket använder jag diverse 
scenarier som målgruppen kan känna igen sig i. Detta görs i tre av 
frågorna för att enklare förstå sammanhanget mellan hyper-
personalisering och branded content. På sista frågan vill jag få svar på vad 
deltagaren i enkäten hade fått för helhetsuppfattning om att digitala 
tidskrifter kan rikta branded content genom hyper-personalisering. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  SurveyMonkey, en online-tjänst där du som medlem kan få tillgång till gratis undersökningsmetoder, 
exemepelvis enkäter. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/SurveyMonkey	  
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Fig. 3. Startsidan för enkäten. Nedan introduktionstexten synes ett exempel på 
branded content där Netflix för ett samarbete med The New York Times. 
 

Hela enkäten för den kvantitativa studien finns i Appendix C. 
  
4.2 Kreativt Seminarium 
Syftet med denna metod var att skapa ett underlag för 
användarexperimentet. Inför denna metod lade jag en planering kring att 
finna deltagare till seminariet. Via telefonkontakt fann jag deltagare till 
seminariet som arbetar i mediebranschen inom olika områden och fick 
fungera som experter från respektive område. Alla deltagare har studerat 
inom medieteknik. Datum och tid för seminariet bestämdes av mig och 
jag fick planera för två kvällar med två personer första kvällen och tre 
personer den andra (se Fig. 4). Plats för seminarierna blev Nöjesguidens 
kontor första kvällen och min lägenhet den andra kvällen. Tiden för 
seminarierna sattes till ca tre timmar respektive kväll.   
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Fig. 4. Idéer skapas tillsammans med deltagarna i de två kreativa seminarierna. 
Hanna och Philip i ett av grupprummen på Nöjesguidens kontor. Kristoffer, Victor & 
Astrid i mitt vardagsrum.   
 
Innan deltagarna hade anlänt till seminariet hade jag förberett en 
introduktion för att presentera uppdraget för seminariegruppen. Vidare 
pratade jag om upplägget för kvällen och förklarade kortfattat vad jag 
förväntade mig skulle kunna komma ur seminariet. Min uppgift skulle 
vara att fungera som en moderator för seminariegruppen. Jag fick komma 
in med egna tankar och synpunkter, men skulle behålla fokus i att styra en 
dialog vidare mellan deltagarna och behålla en kreativ nivå på 
diskussionerna. Jag öppnade seminariet med att visa ett videoklipp för att 
förklara branded content. Efteråt beskrev jag min definition av hyper-
personalisering.  
 
När deltagarna i seminariet hade förstått branded content och dess syfte i 
kombination med hyper-personalisering kom idéerna att skapas rätt 
enkelt. Via vägledning från mig som moderator kunde respektive 
deltagare ställa delfrågor för att sedan hamna i diskussion med resten av 
gruppen. För att behålla en god energi och ett kreativt humör bjöds det på 
middag och dryck. Målet var att diskutera tankar och idéer kring hur en 
person från målgruppen för segmentet skulle få uppleva branded content 
genom hyper-personalisering. Dessa idéer presenteras i kapitel 5.  
 
4.3 Användarexperiment 
Fyra personer från målgruppen för segmentet fick vara med och uppleva 
en exponering för innehåll inom populärkultur, både branded content och 
vanligt innehåll, genom hyper-personalisering.  
Exponering av innehåll genomfördes via en fiktiv digital tidskrift.  
Experimentet gick att genomföra på grund av insamling av social data från 
deltagarna. Varje deltagare fick fylla i hur utvald dag, för experimentet, 
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skulle se ut från morgon till kväll. Dagen efter att experimentet varit 
genomförd av deltagaren höll jag i en djupintervju på eftermiddagen för 
att diskutera upplevelsen. 
 
 
4.3.1 Deltagare för användarexperimentet 
För att finna personer som var villiga att genomföra mitt 
användarexperiment valde jag att ta direktkontakt med personer via 
sociala medier. För att passa som deltagare ställde jag krav på att 
personen har flera intressen inom populärkultur, att hen skulle använda 
sig av olika sociala medier och att vara familjär med utvalda digitala 
tidskrifter som platsar i segmentet. För att förstå om personerna fyllde 
dessa krav fick de utvalda fylla i en enkät. Och utifrån deras svar och 
medtycke valdes fyra stycken personer till användarexperimentet.  
 
4.3.2 Insamling av social data 
För att kunna leverera en upplevelse med hyper-personalisering kräver 
det att man har tillgång till varje deltagares sociala data. Social data 
samlades in via enkätformulär. Varje deltagare som valt att delta i 
användarexperimentet fick i uppgift att fylla i en enkät där jag ställer 
frågor kring konsumtion av populärkultur, där jag var intresserad av att 
förstå vilken kanal som är vanligast för denna konsumtion och under 
vilken tid på dygnet konsumtion av media inom populärkultur sker. 
Förutom att ha data kring konsumtion av media inom populärkultur fick 
jag svar på vilka ämnen inom populärkultur som är mest intressant för 
deltagaren, där hen får beskriva inom respektive ämne vad som tilltalar 
hen mest. För att kunna veta i vilket format innehåll skulle distribueras 
gav enkätformuläret information om vilket färdmedel som användes till 
jobb eller skola. Efter all social data var insamlad och undersökt valde jag 
att be alla fyra deltagare att fylla ytterligare en enkät för att få detaljerad 
information om de ämnen som de finner mest intressant inom 
populärkultur. Jag skickade ut individuella enkäter och ställde följdfrågor 
på de ämnen som de hade valt ut tidigare i enkäten för social data. Med 
information från första enkäten tillsammans med den individuella 
enkäten var jag förberedd för att kunna finna branded content och annat 
innehåll.  
 
 
4.3.3 Dagsschema för deltagare 
Precis som ett schema man har för skola eller arbete ville jag ha ett 
dagsschema från respektive deltagare. Denna information samlades in via 
en enkät för att på ett enkelt sätt kunna ha all data samlad på samma 
plats.  
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Dagsschemat tog reda på vilken tid man vaknar, hur lång tid det tog att ta 
sig till jobbet, när lunchen skulle börja och hur lång lunchen var. Vidare 
fick jag information om när arbetspasset var över, vad skulle hända efter 
jobbet och när det var dags att gå och lägga sig. Med tillgång till tiderna 
kunde jag uppskatta hur lång tid varje deltagare skulle ha att lägga ner på 
innehållet. Utifrån dagsschemat kunde jag vidare planera ett 
exponeringsschema, där innehållet kunde planeras inför deltagarens dag 
för experimentet. 
 
4.3.4 Innehåll och exponeringsschema  
Utifrån svaren från enkätformulären för social data och individuell data 
valde jag ut innehåll. Innehållet kunde vara branded content eller icke-
sponsrat innehåll. Med icke-sponsrat innehåll menas artiklar, videoklipp 
eller nyheter som inte är i samarbete med företag, vilket gör att innehållet 
är skrivet eller presenterat av endast ett företag eller endast en digital 
tidskrift. Eftersom jag fungerade som en fiktiv digital tidskrift fick jag söka 
efter innehåll via sökmotorer och använda mig av befintligt branded 
content eller icke-sponsrat innehåll från andra företag eller digitala 
tidskrifter.  
 
4.3.5 Djupintervju 
För att kunna förstå hur upplevelsen hade varit för deltagaren i 
experimentet förberedde jag frågor för en djupare intervju. Frågorna som 
ställdes var både stängda och öppna. Samma frågor ställdes till varje 
deltagare. Med tillstånd från deltagaren spelades varje intervju in. 
Intervjun började med att ställde två enkla frågor om allt kändes bra 
under experimentet. Sedan gick jag igenom exponeringsschemat för 
deltagaren och frågade om deltagaren hade fått information från 
företaget som låg bakom innehållet. Svarade deltagaren att den hade fått 
innehåll från ett företag kom följdfrågor om vad för inställning deltagaren 
hade haft innan hen hade fått innehållet, för att sedan höra om 
inställningen till företaget hade ändrats efter intagandet av innehållet. 
Svarade deltagaren att hen inte hade fått något innehåll från deltagaren 
gick jag vidare i exponeringsschemat och betade av alla företag på listan. 
När genomgången av exponeringsschemat var gjort ställdes öppna frågor 
om hur känslan är att en digital tidskrift har så mycket information om en 
användare, i form av data. Vidare frågade jag om det var något innehåll 
som deltagaren föredrog under dygnet. Och slutligen fick deltagaren ge 
ett betyg på om dagen med experimentet, på en skala på 1 till 5, där 1 var 
obehaglig/jobbig och 5 var hjälpsam/häftig.   
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4.3.6 Instruktioner för deltagare 
Kvällen innan det var dags för en deltagare att delta i experimentet 
skickades en fil med instruktioner om vad som gällde för dagen (se Fig. 5). 
Samt bestämdes en tid för djupintervju dagen efter experimentet. Här 
presenteras det att jag kommer att arbeta som en fiktiv digital tidskrift 
och att innehåll kommer att distribueras via telefon, sociala mediet 
Instagram och per mail. Den fiktiva digitala tidskriften gick under namnet 
”Nöjesguden”. Därför bad jag deltagaren att lägga till mitt telefonnummer 
och skriva in Nöjesguden som namn. Jag skapade ett instagramkonto, 
nojesguden, och även en e-mail adress, nojesguden@gmail.com.  
 

 
Fig. 5. Bilden med instruktioner som skickades kvällen innan  
till deltagaren i användarexperimentet.  
 
4.3.7 Pilottest  
Ett pilottest utfördes på en deltagare förutom de fyra utvalda deltagarna 
för experimentet. Deltagaren fick fylla i samma enkätformulär och 
individuella enkät samt lämna sitt dagsschema för att sedan få ett eget 
exponeringsschema. Kvällen innan skickades instruktioner samt 
bestämdes tid för djupintervju dagen efter experimentet. Under 
genomförandet av experimentet arbetade jag som en fiktiv digital tidskrift 
och distribuerade innehåll från alla tre givna kanaler. Under 
experimentets dag följde jag det exponeringsschemat som jag hade 
förberett sedan innan. Jag delade bilder på Instagram och länkade till 
videoklipp eller artiklar. Det skickades sms med personliga meddelanden 
som erbjöd intressant läsning av artiklar eller inspirerande videoklipp. På 
mail skickades tips på nyheter eller nöjen inom populärkultur.  

Först och främst, stort tack för att du vill ställa upp på mitt användarexperiment, som 
jag gör för mitt examensarbete på KTH. Experimentet går ut på att du kommer att 
exponeras för innehåll via olika kanaler. Jag har skapat en fiktiv trendig digital tidskrift 
som går under namnet Nöjesguden (inte Nöjesguiden). Efter din dag kommer jag hålla 
i en kortare intervju med dig dagen efter (experimentet), med en tid som du har 
kommit överens med mig sedan tidigare. Här följer nu enkla instruktioner på vad du 
behöver göra innan experimentet kommer att dra igång på din dag.

1.1. Ändra mitt (Sombo) telefonnamn till ‘Nöjesguden’. Om du inte har mitt nummer så 
lägger du till 070 799 25 50.

2. Öppna upp Instagram och börja följa nojesguden.

3. Innehåll kommer att delas på Instagram, skickas till din e-mail och pushas via SMS 
(där SMS:en funkar som pushnotiser från en applikation, du behöver inte svara på 
dom). 

Om det återstår några frågor innan din dag börjar så hör du av dig.
Nu kör vi!Nu kör vi!
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Inläggen eller meddelanden kunde innehålla branded content eller icke-
sponsrat innehåll. Det kunde även skickas innehåll som inte borde vara av 
intresse för deltagaren, under tider som inte vara angivna i dagsschemat, 
för att leverera en känsla av icke-hyper-personalisering med icke-sponsrat 
innehåll. När deltagaren mötte mig för en intervju och genomförde den, 
berättade jag om syftet med experimentet och de två viktiga 
grundstenarna; hyper-personalisering och branded content. Deltagaren 
för pilottestet tyckte att information på instruktionerna var otydliga och 
gjorde deltagaren osäker på om experimentet var igång eller inte. 
Deltagaren uppfattade inte när experimentet var över. Därför ordnade jag 
en fil med ett tack-meddelande och förklarade i filen att experimentet var 
över. Vidare ändrades upplägget för hur frågorna skulle ställas under 
djupintervjun. Exponeringsschemat och dess funktion fungerade väl och 
behöll samma form.  
 
4.3.8 Slutligt användarexperiment  
Upplägget för användarexperiment behåll samma form men med en 
utveckling av de fel som nämndes i pilottestet. Kvällen innan skickades 
instruktioner till första deltagaren och jag fick en konfirmation på att 
information var läst och förstådd. Innehåll för både hyper-personalisering 
och icke-hyper-personalisering var förberett sedan tidigare. Innehåll med 
branded content och icke-sponsrat innehåll lika så. Den tiden deltagaren 
hade satt ringklockan för att vakna, vaknade även jag och började arbeta 
som Nöjesguden (se Fig. 6). Innehåll skickades på sms på morgonen för 
att deltagaren skulle få en känsla av att få en push-notifikation med 
intressant innehåll. När deltagaren, enligt angivna tiden i dagsschemat, 
var på väg till jobbet distribuerades passande innehåll, såsom podcast för 
längre resor, videoklipp för kortare resor eller artikel för läsning under 
resans gång.  
 

    
  Fig. 6. Exempel på sms som skickades till en deltagare. 
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Om deltagaren hade angivit att hen brukade konsumera populärkultur 
från digitala tidskrifter under arbetstid, skickade jag innehåll från 
Nöjesguden, på någon av mina tre kanaler och ibland från två eller tre 
samtidigt. När lunchen var kommen var fanns innehåll redo att skickas till 
deltagaren. Här undveks format som podcast, utan videoklipp eller 
kortare artiklar distribuerades. Under arbetsdagen efter lunchen fortsatte 
Nöjesguden att distribuera innehåll (se Fig.7).  
 

     
  Fig. 7. Exempel på ett mail som skickades under arbetstid. 

 
När tiden var inne att lämna jobbet var jag medveten om det och 
uppdaterade Instagram-kontot med bilder och personliga meddelanden 
för att inspirera deltagaren (se Fig.8). 
 

      
Fig. 8. Meddelanden skickas via det sociala mediet Instagram. Nöjesguden 
kunde dela med sig av länkar via användarprofilen på Instagram. 
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Om det var någon planerad aktivitet efter jobbet var jag medveten 
om det och lät deltagaren veta att Nöjesguden stod till tjänst med 
intressant innehåll (se Fig.9).  

 
 Fig. 9. Nöjesguden kunde via information från dagsschemat planera 
distributionen av ett meddelande. Här visste Nöjesguden att en deltagare 
skulle ha fotbollsträning.  

 
När kvällen närmade sig och middag skulle lagas kom innehåll från 
Nöjesguden och då distribuerade jag mest via Instagram eller per SMS för 
att ge en upplevelse av hyper-personalisering. För att också distribuera 
innehåll på en form som var mer icke-hyper-personaliserad kom det mail 
på kvällen med innehåll som inte var relevant för deltagaren. Irrelevant 
innehåll distribuerades även via Instagram och sms för att bidra till en 
mer icke-hyper-personaliserad upplevelse. Med en timme innan läggdags 
för deltagaren skickade jag en fil med ett tack-meddelande och förklarade 
att experimentet nu var över (se Fig. 10).  
 

      
   Fig. 10. Denna bild skickades via sms till deltagaren  
   när användarexperimentet var över   
 
 

Experimentet är nu avslutat. 
Du behöver inte ta del av innehållet som 
fortsätter att delas på Instagram längre. 

Vi ses på intervjun i morgon. 
Ha det gott tills dess.
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Detta upprepades för respektive deltagare i det slutliga 
användarexperimentet. I kapitel 5 presenterar jag svaren från frågorna till 
djupintervjun som utgör resultatet för användarexperimentet. Vidare 
kommer jag att diskutera svaren från djupintervjun i kapitel 6.  
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5 RESULTAT 
Detta kapitel beskriver resultaten från genomförda metoder. Resultaten i 
kapitlet är objektiva observationer. 
 
5.1 Enkät 
Totalt svarade 87 personer på enkäten. Resultaten baseras på svar på de 
alternativ som angavs i enkäten. Kvantitativ data från enkäten indikerade 
att målgruppen för segmentet ansåg att det skulle kännas okej men en 
aning obehagligt att få riktat innehåll från en digital tidskrift där innehållet 
är sponsrat innehåll.  
 
5.1.1 Deltagare i enkäten 
Både män och kvinnor deltog i enkäten men det var nio stycken fler män 
än kvinnor. Ingen angav sig som ”annat”. Enkäten besvarades inte av 
någon i åldern 0-18 år. 40 personer hade åldern 20-25 år. 42 personer 
hade åldern 26-39 år. 5 personer hade åldern 40+ (se Fig. 11). 77 svar kom 
från Stockholm, resterande svar kom in från tre andra städer i Sverige, två 
i Europa och från andra världsdelar som Nordamerika, Asien och 
Australien. 79 av samtliga deltagare deltog i alla moment i enkäten. 
 
 

    
       Fig. 11. Statistik över deltagare i enkäten.  
 
5.1.2 Reaktion på personalisering 
Deltagarna i enkäten fick ett objektivt exempel på hur personalisering 
skulle kunna levereras av en digital tidskrift. Där den digitala tidskriften 
skickar en intressant artikel via en push-notifikation till ett medium som 
målgruppen oftast använder.  
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Frågan som ställs är vad det är för känsla som uppstår när detta sker. 
Deltagaren hade i uppgift att ge ett betyg på en skala 1 till 5. Här svarar 
57,0 % 4 av 5, där betyget motsvarar ”intressant” och 27,9 % svarar 3 av 5, 
vilket motsvarar ”varken intressant eller obehagligt”. Endast 1,3 % fann 
personalisering ”riktigt obehagligt” med betyget 1 av 5 och 6,3 % fann det 
”väldigt intressant” vilket motsvarar betyget 5 av 5. Betyget 2 av 5, 
motsvarade känslan ”obehaglig”, vilket 7,6 % kände (se Fig. 12).  
 
 

Fig. 12. Statistik över reaktion på personalisering. 
 
5.1.3 Reaktion på branded content 
I denna fråga beskrivs innehållet som skickades från en digital tidskrift i 
tidigare från som sponsrat innehåll (branded content). Här kunde 
deltagaren välja ett av fem förslag med åsikter som beskrevs i enkäten. 
11,4 % svarade att de aldrig läser sponsrat innehåll. 10,1 % tyckte att det 
var kanon att man kunde få bra innehåll och relevant annonsering på 
samma gång. 32,9 % hade ingen åsikt om sponsrat innehåll, de var endast 
intresserade av att läsa innehållet. 20,3 % läste hellre innehållet med 
reklam-banners kring artikeln, där relevansen av annonsering inte 
spelade någon roll. 25,3% använder sig av blockering för annonsering på 
webbläsaren (se Fig. 13).  
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Fig. 13. Statistik över reaktion på branded content.  
 

 
5.1.4 Reaktion på branded content genom hyper-
personalisering 
I nästa fråga beskrivs ett tydligt exempel om hur branded content kan 
levereras med hyper-personalisering till en användare. I frågan beskrivs 
hur en person får en podcast levererad till sig för att personen skall ta en 
promenad och att innehållet är sponsrat innehåll med god relevans. 
Sedan får deltagaren i enkäten välja en av fem åsikter. 10,1 % fann det 
hjälpsamt att kunna få en notifikation med en podcast, då den digitala 
tidskriften har förstått att användaren skall ta en promenad, samt att 
annonseringen är relevant för innehållet. 36,7 % fann det onödigt med 
sponsrat innehåll men uppskattade tekniken som levererade relevant 
innehåll. 11,4 % fann det praktiskt men skulle inte kunna tänka sig att 
lyssna på en podcast.  
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30,4 % kände att det skulle vara obehagligt att en digital tidskrift skulle 
kunna veta att användaren skulle ta en promenad samt var de inte 
förtjusta i sponsrat innehåll. 11,4 % var osäkra vad de hade för åsikt om 
exemplet i frågan (se Fig. 14).  
 

   
   Fig. 14. Statistik över åsikter gällande branded content  
    genom hyper-personalisering. 
 

 
5.1.5 Betyg på branded content genom hyper-
personalisering 
Slutligen fick deltagaren ge ett betyg på en skala 1 till 5 för att besvara om 
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tanken att en digital tidskrift skulle kunna rikta branded content med 
relevant annonsering genom hyper-personalisering.  
Betyget 1 motsvarade ”obehagligt” och betyget 5 motsvarade ”fantastiskt”. 
Se Fig. 15 för deltagarnas svar.  
 
1 2 3 4 5 
10,1 % 20,6 % 40,6 % 21, 5 % 7,6 % 
Fig. 15 Deltagarnas svar på sista frågan gällande ett betyg på branded content 
genom hyper-personalisering.  
 

 
 
5.2 Kreativt Seminarium 
Förslag från deltagarna under seminariet, från båda tillfällena, landade i 
följande idéer och förslag för användarexperimentet: 
 
 

• Förutom att innehållet är personligt riktat skall formatet och tiden 
för exponeringen av innehållet vara skräddarsydd.  
 

• Ett dagsschema skulle tas fram för respektive person som deltar i 
användarexperimentet för att på så sätt kunna leverera innehållet i 
rätt tid.  
 

• Att samla in ännu mer detaljerad data kring populärkulturämnen 
för att kunna finna innehåll som känns personligt riktat.  
 

• Distributionen skall kännas personlig. I den mening att jag skulle 
fungera som redaktör för en fiktiv digital tidskrift som passar för 
målgruppen inom segmentet. Innehåll skulle distribueras via denna 
fiktiva digitala tidskrift för att undvika tidigare uppfattning om 
andra kända digitala tidskrifter.  
 

• Att låta denna fiktiva digitala tidskrift exponera deltagaren i 
användarexperimentet med branded content, icke-branded content 
och reklam. Med syftet att kunna testa om mottagaren av innehåll 
skulle förstå skillnaden.  
 

• Denna exponering bör ske under två till tre dagar och att 
reaktionen skulle diskuteras under djupintervju efteråt.  
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5.3 Användarexperiment 
Resultaten från användarexperimentet kan summeras i att alla fyra 
deltagare var positiva till branded content genom hyper-personalisering. 
På skala 1 till 5, där 1 är obehaglig och 5 är hjälpsam, blev 4,25 ett värde 
på genomsnittet för upplevelsen av användarexperimentet.  
 
 
5.3.1 Resultat från genomförda djupintervjuer 
Svaren nedanför är resonemang, tankar och åsikter från deltagarna i 
användarexperimentet. Resultatet har delats i fyra delar där jag beskriver 
svaren från djupintervjuerna med deltagarna i användarexperimentet.  
Det som presenteras i detta kapitel är kvalitativ data som utgörs av svar 
från djupintervjuer, vilket användes som underlag för diskussion och 
slutsats. Djupintervjuerna pågick under ca 20 min vardera. Alla frågor som 
ställdes under djupintervjun finns i Appendix B.  
 
 
Intryck av dagen med användarexperimentet 
Samtliga deltagare kände att användarexperimentet var en positiv 
upplevelse. Det var underhållande och innehållet kändes ofta 
inspirerande.  
 
”Det var behövliga och sköna avbrott i vardagen.” – 
deltagare B 
 
Det var intressant att få olika sorters innehåll, det gjorde att respektive 
utskick med meddelanden kändes som en ”frisk fläkt”, förklarar deltagare 
B. Allt kändes väldigt skräddarsytt och personligt riktat, dessutom kom 
innehållet i rätta tidpunkter under dagen. En av deltagarna ansåg sig själv 
som en person som är dålig på att leta upp nyheter själv, därför blev det 
användarexperiment en positivt användbar upplevelse.  
 
”Det kändes som att en kompis skickar vad den tror att jag 
skulle vilja läsa.” – deltagare D 
 
Inställning till innehållet från den fiktiva digitala tidskriften, 
Nöjesguden. 
Samtliga deltagare fann innehåll som var branded content genom hyper-
personalisering väldigt intressant och inspirerande. Samtliga deltagare var 
med om ett scenario där de inte kände till ett företag innan mottagandet 
av innehållet från Nöjesguden och att inställningen till företaget ändrades 
till en positiv inställningen via innehållet som följde med exponeringen.  
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”Så länge det är bra content, så känns det inte som spam.” 
– deltagare A 
 
Tre av deltagarna hade haft en likgiltig inställning till ett företag innan 
mottagandet av innehåll från Nöjesguden men den likgiltiga inställningen 
ändrades till positiv inställning som resulterade i att kolla upp företaget 
efter att innehållet var intaget. När ett videoklipp distribuerades till 
deltagare C uppstod en stark känslomässig reaktion. Detta med anledning 
till att budskapet från företaget kändes personligt riktat och att innehåll 
var skapat med en dramatisk stämning via animation och musik.  
 
”Det var ett bra sätt att starta en dag på. Att få intressant 
innehåll i form av videoklipp.”- deltagare B 
 
Deltagare B beskrev sin morgon som väldigt speciell under experimentet. 
När hen vaknade på morgonen väntade ett sms från Nöjesguden och när 
deltagare B lyfte på telefonen kände hen att morgonen inte var någon 
vidare. Efter att få ta del av innehållet från Nöjesguden vände känslan 
inför arbetsdagen och deltagare B förklarade att innehållet gav hen glädje 
och energi till att fullfölja dagen. Anledningen var att innehållet kändes 
personligt riktat samt att formatet passade mycket bra vid den tidpunkten 
på dagen. Deltagare A kände en liknande vändning under sin dag när hen 
skulle äta sin lunch. När deltagare A blev exponerad för ett videoklipp där 
innehållet och budskapet kändes personligt riktat väcktes inspiration 
inom det ämne som innehållet berörde. Detta gjorde att lunchen för 
deltagare A blev en stund att få ny energi till att fortsätta arbetsdagen. 
Deltagare D beskrev att det var tråkigt att längden på två av innehållen 
som mottogs var väldigt långa, men att det var bra att Nöjesguden 
berättade om det i sina meddelanden vid exponeringen av innehållet.  
 
”Du får gärna fortsätta med Nöjesguden för min del!” – 
deltagare D 
 
Åsikt kring lagring av stor mängd social data (för att kunna leverera 
hyper-personalisering).  
Deltagare A beskriver att man har sedan en tid tillbaka blivit exponerad 
för innehåll konstant vilket gör att hen inte kände något obehag över att 
dela med sig av stor mängd social data. Deltagare A förklarade att det är 
”den värld vi lever i idag”. När informationen användes rätt ledde det till 
en positiv återkoppling på exponeringen. Men när det gäller annonsering 
som är personligt riktat uppskattas det vanligtvis inte att få det materialet 
exponerat när man är aktiv på webben, trots att ämnet kring 
annonseringen bär på en personlig koppling.  
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Därför tyckte deltagare A att när annonseringen levererades med 
branded content via push-notifikationer genom sms så undveks en 
kognitiv belastning.  
 
”Jag uppskattar oftast innehåll mer för att jag har funnit 
det själv.” – deltagare B 
 
Synsättet på hur informationssamhället idag exponerar användare för 
innehåll dagligen delar deltagare B med deltagare A. Att vi lever i ett 
samhälle där personuppgifter indirekt blir viktigt för företag att samla in 
och att hålla koll på vad folk faktiskt gör och inte gör i den virtuella 
världen. Där den insamlade informationen används för att gynna företag 
som kan behålla kunder och skapa nya. Men det som bekymrar deltagare 
B är när man blir exponerad för alldeles för mycket filtrerat innehåll i 
dagens informationssamhälle. Och det gör att deltagare B beskrev sin 
inställning som oklar och delad, till att ha så mycket social data samlad. 
För att när man blir exponerad med ointressant innehåll är det lättare att 
inte ta åt sig den. Söker du efter innehåll på webben och stöter på något 
ointressant kan vara enklare att ta åt sig den, för den inte blir distribuerad 
till dig direkt, den ointressanta informationen blir en mindre del av ett 
större sammanhang. Till skillnad från om du endast blir exponerad med 
ointressant information i ett mindre sammanhang, utan din egen vilja.  
 
”Experimentet var mer personligt och mer skräddarsytt, 
men samtidigt distanserat. Då kändes det inte som att 
någon övervakar mig.” – deltagare C 
 
Deltagare C beskrev att när Facebook-annonser dyker upp i flödet på 
Facebook är det ofta att annonseringen bygger på intressen som hen bär 
på men att formuleringen och distributionen av annonsen ofta känns 
obehaglig och opersonlig.  
 
 
”Det blev nästan som i Gossip Girl. Ge mig mer!” – 
deltagare C 
 
Deltagare C sade att det finns en förståelse för samlad social data men att 
det viktiga ligger i hur den används rätt. Under användarexperimentet 
upplevdes det att all information som lämnades in till experimentet 
användes på ett riktigt bra sätt. Deltagare C förklarade att det uppstod en 
viss spänning och förväntan under dagen med experimentet, eftersom 
innehållet ofta var inspirerande och givande. Deltagare D förklarade kort 
att det inte alls är något jobbigt med samlad social data. Tvärtom finns ett 
stort intresse i hur företag kan kartlägga allt man söker på.  
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Deltagare D sade att när hen blir exponerad med innehåll hamnar hen 
ofta på sidor hen aldrig har besökt förut, vilket är spännande.  
 
Betyg på upplevelsen med användarexperimentet. Betyg gavs i en 
skala på 1 till 5, där 1 motsvarar obehaglig och 5 motsvarar häftig. 
Samtliga deltagare gav höga betyg på upplevelsen med 
användarexperimentet. Deltagare A gav 4,5. Deltagare B gav 3,5. 
Deltagare C gav 4 och Deltagare D gav 5.  
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6 ANALYS & DISKUSSION 
I detta kapitel förs en analys och en diskussion kring valda metoder för 
studien, resultaten från den sammanställda datainsamlingen samt en 
diskussion kring etik gentemot personalisering.  
 
6.1 Triangulering som metod 
Efter att genomfört metodiken som är fundamental för triangulering är 
intrycket av valet positivt. Via valda metoder: enkät, workshop/kreativt 
seminarium och användarexperiment har jag haft möjlighet att kunna få 
material till en bred diskussion kring resultatet samt kunna ha mycket 
material att bygga upp hela studien på. 
 
6.2 Kvantitativ studie - enkät 
Här följer en analys och diskussion kring den kvantitativa studien. 
 
6.2.1 Intryck och analys av personalisering  
Att 57 % svarar att det verkar intressant att få push-notifikationer med 
innehåll via ett medium man dagligen använder tyder på att tekniken för 
personalisering är familjär och inte något nytt för målgruppen. Att 1,3 % 
fann det väldigt obehagligt och att 7,6 % fann det obehagligt att få push-
notifikationer gör att målgruppen inte är helt sympatisk till 
personalisering, vilket förväntades, när teorin har beskrivit en etisk 
diskussion kring personalisering där åsikter om tekniken är blandad. I 
denna studie var det flest som hade varken en positiv eller negativ 
inställning, vilket kan bero på att endast ett enkelt hypotetiskt exempel 
beskrevs i fråga till deltagaren. Hade fler från målgruppen fått uppleva 
tekniken i verkligen hade en konkretare åsikt uppkommit. Detta antar jag 
med avseende till den kvalitativa studien. Tydligt är att en större andel av 
målgruppen har ett positivt intryck av tekniken personalisering.  
  
6.2.2 Intryck och analys av branded content  
Utifrån enkäten kunde man se tydligt att intrycket av branded content var 
relativt positivt. Eftersom 32,9% endast var intresserade av innehållet men 
inte bar på någon åsikt kring sponsringen är det tydligt att branded 
content fungerar för segmentets målgrupp. Målet med branded content 
är att förknippa varumärket med en kreatörs målgrupp där innehållet 
skall fånga målgruppens uppmärksamhet, vilket betyder att innehållet har 
en väldigt stor betydelse för processen med branded content. 32,9% har 
beskrivit innehållet som det viktiga i sammanhanget med branded 
content. 20,3% fann det mer praktiskt att använda reklambanners kring 
innehållet, i form av en artikel, vilket gör att branded content blir en 
utmaning för den delen av målgruppen.  
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Men branded content verkar vara ett bra medel för digitala tidskrifter 
inom populärkultur, då 25,3% använder någon form av ad-blocker på sina 
webbläsare, hindrar det inte material som är producerat av en digital 
tidskrift. Vilket innebär att om ett innehåll väcker intresse hos målgruppen 
finns möjligheten att förknippa varumärket med målgruppen, trots 
blockeringen av annonser på webbläsaren. En tanke är att målgruppen 
möjligtvis inte tillfredsställs med annonser på webbläsaren men har 
intressen inom populärkultur som varumärken kan lyfta fram via branded 
content.  
 
6.2.3 Intryck och analys av branded content genom hyper-
personalisering 
Utifrån de förutbestämda åsikterna som enkäten bad deltagarna att välja 
utav blev det en väldigt blandad åsikt att försöka beskriva och validera. 
Resultatet speglar att man antingen var positivt eller negativt inställd till 
att uppleva branded content genom hyper-personalisering. 36,7 % fann 
hyper-personalisering som användbar teknik men tyckte branded content 
verkade intressant i sammanhanget och 30,4 % hade en negativ åsikt 
kring både hyper-personalisering och branded content. Det blir tydligt i 
den kvantitativa studien att branded content är en form av annonsering 
som inte uppskattas av målgruppen men att hyper-personalisering kan 
uppskattas till en viss del. Man skall lägga till att 10,4 % inte kunde 
resonera om deras åsikt kring branded content genom hyper-
personalisering. Detta och att 11,4 % fann det praktiskt men att de inte 
väljer att lyssna på podcast, indikerar att de skulle vara positiva till 
branded content genom hyper-personalisering, med rätt form för 
innehållet. Att en större andel valde betyget 3 av 5 när ett val om 
inställning till branded content genom hyper-personalisering anser jag 
förklarar att målgruppen har en god inställning till hyper-personalisering 
men att det finns blandade åsikter kring branded content som form av 
annonsering. Det skall tilläggas att den kvantitativa studien genomfördes 
med syftet att kunna vara en jämförelse till den kvalitativa studien.   
 
6.2.4 Kritik av kvantitativ studie 
Jag är kritisk till resultatet från den kvantitativa studien eftersom här 
borde det ha behövt ett tydligare exempel på branded content, med ett 
videoklipp exempelvis, där budskapet från det sponsrade innehållet 
kunde ha nått en bredare publik.  
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Ett exempel på branded content som kunde ha presenterats i enkäten är 
denna:  
Chipotle – Scarecrow (klickbar)  
https://www.youtube.com/watch?v=lUtnas5ScSE 
 
Jag kritiserar alltså min utformning av enkäten. Mitt val att ha en kort och 
enkel enkät hade inte varit genomförbar eftersom bilder och videoklipp 
hade fått deltagaren i enkäten att lägga väldigt mycket mer tid på att 
besvara frågorna. Till försvar mot denna kritik, valde jag fler än en metod 
för att kunna mäta upp för resultatet i den kvantitativa studien. Genom 
den kvalitativa studien har jag haft möjligt att kunna skapa upplevelser 
med branded content genom hyper-personalisering för enstaka personer 
ur målgruppen, samt diskutera denna upplevelse.  
 
6.3 Kvalitativ studie - användarexperimentet 
Här följer en analys och diskussion kring den kvalitativa studien. 
 
6.3.1 Intryck och analys av dagen med användarexperimentet 
Efter att pilottestet med experimentet var genomfört visade det sig att det 
fanns en hel del ändringar att göra i upplägget för att kunna distribuera 
innehållet till deltagarna. Enligt mig blev intrycket från deltagarna väldigt 
positivt på grund av pilottestet. Att få ha genomfört allt enligt min 
planering med insamling av innehåll för att kunna rikta den mot 
deltagarens specifika mot en testperson gjorde att jag kände mig bekväm 
och redo att fortsätta med fyra nya moment efter det. Inför de två sista 
deltagarna kände jag mig trygg och medveten om hur jag skulle hantera 
den sociala datan från deltagarna. Målet var att få en av deltagarna att 
skapa en god relation till Nöjesguden som digital tidskrift och att 
meddelanden skulle uppskattas, vilket deltagare D uttryckte: ”Det kändes 
som att en kompis skickar vad den tror att jag skulle vilja läsa.”  
Förutom pilottestet var också planering med exponeringsschemat en 
väldigt viktig del i att intrycket kändes väldigt positivt. Med 
exponeringsschemat kommer planering med dagsschemat för deltagarna 
att spela en stor roll, vilket landar i den fundamentala anledningen med 
hyper-personalisering, att kunna samla in social data i kombination med 
tid och rum.  
 
6.3.2 Inställning till innehållet från den fiktiva digitala 
tidskriften, Nöjesguden 
Syftet med branded content är att förknippa varumärket med en kreatörs 
målgrupp, vilket skall ske genom intressant innehåll som kreatören 
skapar.  
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I teorin (Intervju 2015a) beskrivs det att ett varumärke har lyckats med 
branded content när budskapet i innehållet har förknippats med 
varumärket på ett positivt sätt och detta sker bäst när kreatören fritt får 
bestämma över produktionen av innehållet. När deltagarna i den 
kvalitativa studien fick uppleva branded content genom hyper-
personalisering hade samtliga varit med om minst ett sponsrat innehåll 
som de fann intressant och inspirerande. Anledningen till den positiva 
återkopplingen på branded content har varit att innehållet har levererats 
genom hyper-personalisering, alltså att innehållet har haft en personlig 
koppling till deltagaren (social data), att det har distribuerats i rätt form 
(podcast, artikel eller videoklipp), med rätt längd i förhållande till 
tidpunkten på dagen (dagsschema) men framför allt budskapet från 
varumärket (branded content). Märkvärt är att deltagare A och B fick 
energi från innehåll som var hyper-personaliserat vilket gjorde att dagen 
fick en positiv start på morgonen (deltagare B) och en positiv vändning 
efter lunch (deltagare A). Att deltagarna fick uppleva branded content 
resulterade i att de hade fått upp ögonen för företag som de inte skulle 
fått kontakt med om det inte vore för det goda innehållet som 
förknippade dem med varumärket. Att deltagare D ville fortsätta få 
innehåll från den fiktiva digitala tidskriften, Nöjesguden, sammanfattar 
gott och väl hur bra innehållet togs emot av deltagarna och att branded 
content genom hyper-personalisering var något positivt. 
 
 
6.3.3 Åsikt kring lagring av stor mängd social data (för att 
kunna leverera hyper-personalisering) 
Två av de fyra deltagarna hade en förståelse för insamling av stor mängd 
social data men beskrev att den bör användas på ett vettigt sätt för att 
fylla en bra funktion i det nutida digitala samhället. Deltagare B var ensam 
att tala om filtrerat innehåll som tekniken personalisering levererar. En 
diskussion som även Bozdag & Timmermans (2011) tar upp i en etisk 
diskussion kring tekniken personalisering. Vidare förklarade deltagare B, 
likt Bozdag & Timmermans (2011), om vikten av kontroll över data man 
lämnar ifrån sig och information man söker efter på Internet, eftersom 
det finns en tillfredsställelse av att inte alltid bli exponerad för innehåll 
som är förutspått att man skall vilja bli exponerad för, enligt definitionen 
för personalisering. Bozdag & Timmermans (2011) talar om kontroll kring 
utlämnande av data men deltagare B riktar mer kritik kring sökträffar, 
dock blir det tydligt att utlämnande av data genom personalisering 
resulterar i bättre sökträffar på Internet. Att deltagare B kände att hen 
nästan var med i den amerikanska tv-serien ”Gossip Girl”, där personliga 
meddelanden skickas mot en specifik målgrupp (Gossip Girl, 2015) är en 
tydlig uppskattning, eftersom i tv-serien blir karaktärerna beroende av en 
blogg vilket gör att begäran av uppdateringar och nyheter blir hysterisk. 
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Distributionen av innehåll som skickades via personligt riktade 
meddelanden likt i tv-serien uppskattades enligt definitionen för hyper-
personalisering. 
  
6.3.4 Betyget för användarexperimentet 
Ingen deltagare fann användarexperimentet obehagligt utan det 
genomsnittliga betyget, 4,25 av 5, antyder att deltagarna har funnit 
användarexperimentet intressant och upplevelserikt. Betyget speglar att 
den kvalitativa studien gav ett positivt svar på problemformuleringen:  
   Hur mottaglig är målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur för 
branded content genom hyper-personalisering?  
Vilket resulterar i att deltagarna är mottagliga för branded content genom 
hyper-personalisering. Vilket betyder att Webb (2014) drog slutsatser som 
stämmer väl med resultatet från den kvalitativa studien. Alltså att kunna 
erbjuda redaktionellt innehåll vid rätta tidpunkter på dagen, med 
personliga meddelanden i rätt format, med stor relevans för 
konsumenten. En kritisk åsikt väcks mot det positiva betyget. En anledning 
till att betyget blev positivt kan vara att deltagarna i 
användarexperimentet kände personen bakom Nöjesguden. Vilket gör att 
det känns bekvämt att bli exponerad för personligt riktat innehåll. Betyget 
må ha blivit annorlunda om Facebook eller Google exponerade 
deltagarna för det riktade innehållet som Nöjesguden distribuerade.  
 
 
6.4 Likhetsgranskning av kvantitativt och kvalitativt 
resultat  
Resultaten från enkäten och användarexperimentet skiljer sig åt rejält i 
frågan om branded content och till en viss del i frågan om hyper-
personalisering i samband med branded content. Resultatet från enkäten 
kan tolkas som att målgruppen inte skulle uppskatta branded content 
vare sig genom hyper-personalisering eller utan tekniken. Det finns en 
tydlig negativ respons på att varumärken skall leverera innehåll via en 
kreatör mot en viss målgrupp. Då syftet var att kunna jämföra det 
kvantitativa mot det kvalitativa resultatet kan det uttydas att när 
målgruppen fick uppleva branded content genom hyper-personalisering 
var reaktionen positiv och att när målgruppen fick korta hypotetiska 
exempel kring branded content genom hyper-personalisering uppstod 
det en mycket mindre positiv inställning till den alternativa lösningen att 
annonsera genom en ny teknik inom webb-personalisering. Med det sagt, 
har den kvalitativa studien bevisat att branded content kan bli mer 
mottagligt genom hyper-personalisering. 
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6.5 Etisk diskussion kring personalisering, Big data 
& hyper-personalisering	  
Jag skulle vilja påstå att det uppstår en större kritik mot personalisering 
som sedan kan utvecklas till hyper-personalisering via Big Data eftersom 
användare är i behov av att känna en garanterad säkerhet om handlingar 
man inte kan kontrollera helt och hållet. Jag vill ytterligare påstå att den 
enorma utvecklingen av det sociala nätverket tillsammans med sociala 
medier ifrågasätter våra egenskaper som levande individer. Gömmer vi 
oss i våra digitala identiteter och användarprofiler? Och glömmer vi på så 
sätt vilka vi är som levande personer i den ”verkliga” världen vi agerar i? 
Jag skulle inte säga att vi gömmer oss utan att vi skapar profiler och data i 
den digitala världen för att ha möjlighet till uttryck. Vi vill inte glömma bort 
vilka vi är på denna planet. Istället för dagböcker skriver vi bloggar, delar 
med oss av bilder i sociala tjänster eller skapar videoklipp för att dela dem 
viralt världen över. Precis som att sagor och berättelser har spridits 
genom att de har återberättats, har redaktionellt innehåll tryckts och 
distribuerats världen över, för att idag kunna beskriva händelser med 
mindre än 140 tecken och delas med hela världen på ett klick. Att 
sökträffen på denna händelse eller berättelse blir så extremt träffsäker via 
molntjänster och dess användning av personalisering är, enligt mig, en 
naturlig utveckling av kommunikationen. Problemet som Bozdag & 
Timmermans (2011) tar upp i samband med personalisering kan jag 
förstå, men inte rent praktiskt, då de talar om en kontroll av utlämnad 
data som molntjänster använder för att filtrera information. Denna 
kontroll anser jag inte är av stor betydelse då definitionen för 
personalisering vill säga att informationen sorteras och distribueras med 
större relevans. Eftersom insamlad data är i sådan stor mängd som den 
beskrivs i teorin för Big Data, anser jag att den är okontrollerbar utan 
tillämpning av personalisering. Att själv ta kontroll över utlämnad data 
resulterar i ett överflöd av arbete, det är det arbetet som algoritmerna 
kan vara till nytta för.  
 
Diskussion om etik i relation till resultatet från de genomförda metoderna 
är tydligast i svaren från djupintervjuerna i frågan om insamling av stor 
mängd social data. Där deltagarna uttryckte en förståelse för insamling av 
social data i större mängd eftersom det har varit ”naturligt” sedan en 
längre tid tillbaka. Med detta beskrivet är det rimligt att det inte uppstår 
en alltför stor diskussion kring etiska frågor. Men deltagare C talade om 
obehaget av att, t.ex. Facebook, kan rikta annonsering med väldigt precis 
information beroende på sökningar eller tidigare genomförda köp på 
webben. Deltagare C jämförde dock riktad annonsering från Facebook 
med Nöjesguden, där information från Nöjesguden kändes mer personlig 
då ett personligt meddelande distribuerades, till skillnad från Facebook, 
där utformningen av meddelandena blir obehagliga och opersonliga. 
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Alltså, används insamlad sociala data enligt definitionen för hyper-
personalisering, ökar chansen för mottagligheten. Deltagare D uttryckte 
en spänning när hen blev exponerad för innehåll genom hyper-
personalisering och antydde inte någon kritik kring insamling av social 
data med argumentet att hen inte har något att dölja i insamlad social 
data. Deltagare D ville hellre uppmuntra till förståelse för hur bra social 
data kan användas, för att kunna bli exponerad för varumärken eller 
innehåll man inte har känt till sedan tidigare. Alltså att man utbildas inom 
sina intressen.  
 
Slutligen vill jag påpeka att en diskussion kring etik i samband med digital 
utveckling aldrig kommer att nå ett slut i och med att den bygger på olika 
upplevelser, kan man nog aldrig enas om en korrekt eller en felaktig 
slutsats. Utan tekniken utvecklas på grund av existerande kritik och 
kommer att fortsätta göra det i framtiden.  
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7 SLUTSATS	  
I detta kapitel presenteras slutsatsen för studien som besvarar frågorna i 
problemformuleringen som beskrivs i kapitel 1.	  
 
 
Kan man göra målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur 
mer mottaglig för branded content genom hyper-personalisering? 
Med hänvisning till den genomförda kvalitativa studien och dess resultat 
är svaret, ja, man kan göra målgruppen mer mottaglig för branded 
content med tillämpning av hyper-personalisering. Resultatet från 
användarexperiment indikerar att målgruppen visar uppskattning för 
varumärken genom att interagera med innehåll som har skapats via olika 
kreatörer.  
 
Hur mottaglig är målgruppen för digitala tidskrifter inom 
populärkultur för branded content genom hyper-personalisering? 
Målgruppen är mottaglig för branded content genom hyper-
personalisering när den får upplevas. Hur mottaglig målgruppen är blir 
svårt att säga eftersom antalet deltagare i användarexperimentet inte var 
i sådan stor mängd. Enligt den kvantitativa studien är mottagligheten 3, på 
en skala 1 till 5, där 1 är obehaglig och 5 är fantastisk.  
 
Uppfattas branded content genom hyper-personalisering som 
obehaglig eller hjälpsam?  
Resultat från enkäten i den kvantitativa studien bad målgruppen att 
besvara denna fråga med ett betyg där betyget 3 av 5, alltså varken 
obehaglig eller fantastisk, fick flest röster. Betyget indikerar att 
inställningen till branded content genom hyper-personalisering är en 
blandning av känslor. Resultat från användarexperimentet bevisar att en 
upplevelse av branded content uppskattades då det genomsnittliga 
betyget blev 4,25 av 5, där 1 är obehaglig och 5 är fantastisk. 
 
Vad har målgruppen för inställning till insamling av större mängd 
sociala data? 
Målgruppen har en god inställning till insamling av större mängd social 
data men är kritisk till hur molntjänster använder data och formar 
annonser utifrån den insamlad data. Detta stämmer in på hur Bozdag & 
Timmermans (2011) resonerar kring personalisering ur ett etiskt 
perspektiv men målgruppen är öppen för nya tillämpningar av 
personalisering, något som bevisades med användarexperimentet, där 
hyper-personalisering uppskattades som teknik på grund av 
distributionen av personliga meddelanden som den fiktiva digitala 
tidskriften, Nöjesguden, levererade.  
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8 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel presenteras rekommendationer att ta vara på utifrån den 
genomförda studien samt förslag på framtida arbete inom studiens område. 
 
8.1 Rekommendationer 

• Förstå vikten av att låta kreatören, exempelvis Nöjesguiden inom 
populärkultur, ha så fria händer som kreatören kräver för att kunna 
vara kreativ och produktiv inom sitt område. När den kreativa 
friheten får tillräckligt med rum blir det producerade materialet en 
god investering i målet att förknippas med kreatörens målgrupp. 
 

• För att lyckas med hyper-personalisering är en rekommendation att 
låta läsare och konsumenter av digitala tidskrifter inom 
populärkultur kunna skapa användarprofiler. För att kunna utföra 
data mining (personalisering) och vidare samla in social data blir 
det effektivt att ha tillgång till tydliga användarprofiler för att 
sortera ut innehåll som blir relevant och inspirerande för profilen. 

 
 

 
8.2 Framtida arbete 
Efter att ha utfört ett användarexperiment mot fyra personer inom 
målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur anser jag att det 
vore intressant att utföra en studie med samma teknik mot en ny 
målgrupp inom en annan typ av digital tidskrift där målgruppen är äldre 
eller yngre. För att kunna redogöra om det existerar en positiv eller 
negativ inställning till branded content genom hyper-personalisering bör 
studien bygga på en kvalitativ metod där antalet deltagare är i en större 
mängd och kan utföras under längre tid. Intressant vore om stora 
tidskrifter som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 
Expressen utför denna kvalitativa studie. Utifrån studien skulle man 
möjligtvis kunna dra en slutsats om framtiden för den fysiska tidningen 
kontra den digitala tidskriften samt undersöka synen på ny typ av 
annonsering i form av branded content.  
 
En avslutande fråga att ställa för fortsatta studier inom detta område är: 
 
Vad är framtidens digitala tekniska lösning för att 
underlätta annonsintäkter för digitala tidskrifter, inom ett 
särskilt område, men exempelvis populärkultur?  
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APPENDIX 
 
 
A) INTERVJUFRÅGOR TILL UNITED SCREENS 
-  Varför arbetar United Screens med branded content? 
 
- Har United Screens arbetat tillsammans med digitala tidskrifter för att 
leverera branded content? 
 - På vilket sätt? 
  
- Kan man se en framtida utveckling av branded content? Om ja, på vilket sätt? 
 
- Vad är definitionen av branded content enligt United Screens?  
 

- Är ni på United Screens familjära med webb-tekniken,  hyper-
personalisering?  
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B) FRÅGOR INFÖR DJUPINTERVJU 
 
Vad har du fått för intryck av dagen med experimentet? 
 
Har du tagit in allt innehåll från Nöjesguiden, ja eller nej? 
 
Förändring av inställning till företag före och efter mottagande av innehåll 
från Nöjesguden 

 
Hur är känslan att man vet så mycket om dig? Alltså att man kan lagra data 
från ditt surfande. 
 
Var det något innehåll du föredrog eller tog till dig mer än andra? 
 
Om du får ge ett betyg på din dag med allt innehåll som du fick, där det 
handlar om känslor och inställning till upplevelsen. Vilket betyg ger du på en 
skala 1 till 5, där 1 är obehaglig och 5 är häftig. 
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C) ENKÄT FÖR KVANTITATIV STUDIE 
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