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Sammandrag 
Genom åren har marknadsföring gått från att endast handla om generell informering kring varor 

och tjänster till att via digital marknadsföring och tillhörande tillvägagångssätt skapa högt 

personaliserad annonsering för individuella konsumenter. Med en högre grad av personalisering 

kan dock annonseringen uppfattas som påträngande vilket kan leda till integritetsoro hos 

konsumenten. Detta kan i slutändan ha en negativ effekt på marknadsföringen. Studiens syfte 

är därmed att undersöka var konsumenters upplevda gräns för personaliserad marknadsföring 

går, när den övergår från att vara hjälpsam till påträngande. Studiens tillvägagångssätt är ett 

kvasiexperiment där deltagarna fick ta del av och utvärdera annonsattrapper utifrån ett fiktivt 

scenario, vilket följdes upp av en tvådelad semi-strukturerad intervju där dessa fick reflektera 

över risker och fördelar med personaliserad marknadsföring. Metoden har sin grund i S-O-R-

modellen, vilken agerar ramverk för att undersöka konsumenters inre processer i relation till 

given personaliserad annons och tillhörande respons. Resultatet tyder på att en högre grad av 

personalisering leder till en uppfattning om annons som påträngande, speciellt vid användning 

av platsdata och personligt riktade budskap. Samtidigt upplevs annonsen även mer hjälpsam 

ifall passformen är hög. Annonsens uppfattade påträngsenhet kan leda till en intuitiv oro snarare 

än övervägd oro hos konsumenten. Vidare visar studien att när annonsören är öppen med vilken 

typ av data som används uppfattas en högt personaliserad annons som mindre påträngande. 

 

Nyckelord: personaliserad marknadsföring, annonsering, OBA, passform, transparens, 

integritet, S-O-R 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Marknadsförare letar ständigt efter nya, subtila sätt att nå ut med sitt budskap till konsumenter. 

Under de senaste hundra åren har marknadsföringen gått från att endast informera konsumenter 

om varor och tjänster till att på ett sofistikerat sätt personalisera annonser efter konsumentens 

individuella behov (Kumar och Gupta 2016). Denna utveckling tilltog i och med framfarten av 

digital marknadsföring som sätter nya rekord varje år i omsättning, med en ökning på runt 20% 

årligen (IAB 2018). Aktörer som inte tar del av denna utveckling riskerar därav att bli 

distanserade från konkurrenter som är mer aktiva inom digital marknadsföring (Durmaz och 

Efendioglu 2016). 

Digital marknadsföring kan delas upp i tre kategorier: sök-, rad- och displayannonsering 

(Goldfarb 2014). Sökannonsering är den typ av annonsering som förekommer på sökmotorer 

såsom Google eller Bing. Radannonsering är en billig variant som förekommer på webbsidor 

som blocket.se, där annonsen bara är ett fåtal rader. Displayannonsering är den huvudsakliga 

inkomstkällan för digital media, och innefattar bland andra banner- och videoannonser, och är 

den typ som förekommer på sociala medier som Facebook. (Goldfarb 2014)   

Med tanke på att företag får tillgång till allt mer detaljerad data om konsumenter förväntas 

personaliserad marknadsföring (PM) med direktanpassad annonsering att fortsätta öka i 

framtiden (Kumar och Gupta 2016). En drivande faktor inom denna utveckling är Online 

Behavioral Advertising (OBA; IHS Markit 2017). OBA är en typ av individanpassad 

annonsering som baseras på insamlade data gällande konsumentens tidigare uppkopplade 

beteende (Boerman, Kruikemeier och Zuiderveen Borgesius 2017). När användare på 

exempelvis sociala medie-företag som Facebook kommenterar, lajkar, skickar meddelanden 

eller skriver statusar används denna data för att skapa en detaljerad profil av dess användare 

(Aguirre m.fl. 2016). Profilen blir kompletterad med information kring tidigare besökta 

webbsidor, lästa artiklar, innehåll i e-post och platsdata (Wakabayashi 2017; Zuiderveen 

Borgesius 2015), för att sedan manifesteras i form av en skräddarsydd displayannons i 

användarens nyhetsflöde (Aguirre m.fl. 2016). Denna typ av datadriven annonsering motiveras 

enligt Kumar och Gupta (2016) av två grundantaganden: viljan för företag att veta och 

interagera mer effektivt med konsumenter; och drivkraften att maximera avkastning. 
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Samtidigt visar studier att PM bidrar till integritetsoro hos konsumenter, vilket i sin tur har en 

negativ inverkan på marknadsföringens effektivitet (Strycharz, Van Noort, Helberger och Smit 

2017). Konsumenter kan anse sig dra nytta av reklam som är anpassad efter deras behov, vilket 

kan öka deras köpintention (Franke, Keinz och Steger 2009; Tam och Ho 2006), men detta 

samband går förlorat när annonseringen har använt information som konsumenten anser leder 

till förlust av kontroll (Edwards, Li och Lee 2002). Denna oro kan leda till att konsumenter 

undviker annonsering, vilket annullerar syftet med marknadsföringen. Konsumenterna kan 

även i vissa fall undvika företagets produkter helt och hållet ifall personaliseringen anses alltför 

inkräktande (Edwards, Li och Lee 2002; Chaturvedi och Biswas 2009). Med andra ord 

uppkommer en paradox; högre grad av personalisering kan antingen höja eller sänka 

konsumentens köpintention (Aguirre m.fl. 2015).  

Företag har varit mer eller mindre framgångsrika med att hitta en balans i sin personaliserade 

annonsering, men emellanåt slår det fel. I ett numera ökänt fall listade det amerikanska bolaget 

Target ut att en tonåring var gravid endast baserat på hennes köpmönster, varefter de skickade 

ut annonser och kuponger för barnprodukter (Hill 2012). Dessa utskick hamnade hos 

tonåringens far som, arg och ovetandes om dotterns graviditet, stormade in till kedjan för att 

kräva en förklaring. För att undvika denna typ av dramatik slipade Target en aning på sin 

marknadsföring; i framtiden skulle de skicka ut kupongerna för barnprodukter tillsammans med 

till synes slumpmässiga produkter som gräsklippare för att undvika misstankar. Denna dolda 

annonsering ledde, enligt Target, till att konsumenterna inte kände sig bevakade, och därmed 

till ökad köpintention (ibid.). Samtidigt visar studier på motsatt effekt: annonsörer som håller 

sin datahantering dold för konsumenten leder i många fall till ökad integritetsoro och minskad 

köpintention (Boerman, Kruikemeier och Zuiderveen Borgesius 2017).  

Var gränsdragningen mellan lyckad och påträngande PM går är därav ett viktigt föremål för 

studier, inte bara ur ett företagsperspektiv för effektiv marknadsföring, men även för 

konsumenter som är måna om sin integritet. Många tidigare studier har använt sig av primärt 

enkätundersökningar för att undersöka konsumenters uppfattning om PM (Boerman, 

Kruikemeier och Zuiderveen Borgesius 2017). Då konsumenters uppfattningar är högst 

individuella, består denna studie av ett kvasiexperiment med tillhörande djupintervju för att 

bidra till fördjupad kunskap inom var gränsdragningen går mellan uppskattad och påträngande 

PM.  
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1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka konsumenters inställning till personaliserad 

marknadsföring och var den upplevda gränsen går vad gäller datainsamling- och användning 

av utomstående annonserande aktörer. Konsumenter kan via personaliserad marknadsföring få 

högt anpassad annonsering, vilket samtidigt kan bidra till oro för ens integritet. Detta leder oss 

till följande forskningsfråga i vilken den fördjupade undersökningen tar avstamp i:  

Var går konsumenters upplevda gräns för när personaliserad marknadsföring övergår från att 

vara hjälpsam till påträngande? 
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2. Teori 

I följande avsnitt presenteras först olika former av personaliserad marknadsföring. Efter 

genomgången av dessa former beskrivs olika annonsrelaterade variabler som kan ha påverkan 

på konsumenters reaktion, samt hur denna reaktion kan te sig. Sedan beskrivs S-O-R-modellen 

och slutligen mynnar avsnittet ut i en sammanfattad analysmodell som lägger en grund för hur 

metod- och diskussionsmomenten är strukturerade. 

 

2.1 Personaliserad marknadsföring 

2.1.1 Online Behavioral Advertising 

Online Behavioral Advertising (OBA) introducerades i slutet av 90-talet när annonsföretaget 

DoubleClick, numera en del av Google, använde sig av webbkakor (cookies) för att spåra 

användare och utforma annonser baserat på deras uppkopplade beteende (Toubiana m.fl. 2010). 

En webbkaka är en kort text som lagras i webbläsaren vid besök av vissa webbsidor, och som 

är till för att känna igen besökaren i fråga (Computer Sweden u.å.). Dessa kan även spara 

information kring besökarens aktiviteter på webben. Tidigare har webbkakor sparats utan 

reglering, men sedan 2011 måste användare i Sverige aktivt ge tillåtelse i förväg för att 

webbkakan ska sparas på enheten (Kaj 2011).  

OBA skiljer sig från andra typer av digital marknadsföring då det uppnår högre nivåer av 

relevans hos användare (Boerman, Kruikemeier och Zuiderveen Borgesius 2017). Till skillnad 

från annonser som exempelvis endast inkluderar användarens namn, skräddarsyr OBA 

annonsen för högre träffsäkerhet, ofta på ett dolt sätt (Boerman, Kruikemeier och Zuiderveen 

Borgesius 2017).  

Vidare har annonsör-kontrollerade faktorer, som annonsens karaktär och hur pass transparenta 

annonsörerna i fråga är med att annonsens data är baserad på konsumentens uppkopplade 

beteende, en stor påverkan på hur konsumenterna uppfattar OBA. Boerman, Kruikemeier och 

Zuiderveen Borgesius (2017) tar även upp faktorer som är konsument-kontrollerade, det vill 

säga individers individuella egenskaper, kunskaper och uppfattningar om till exempel OBA. 

Den effekt OBA har beror till stor del på just konsumentens egenskaper; en individ som inte 
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värderar sin egen integritet högt tenderar att reagera mer positivt till OBA och vice versa (Baek 

och Morimoto 2012).  

Ytterligare kan den respons en konsument ger uttryck för inom OBA vara exempelvis positiva 

resultat i form av acceptans, klick eller köp, alternativt negativa resultat som undvikande av 

annons (Boerman, Kruikmeier och Zuiderveen Borgesius 2017). Ett vanligt mått för att mäta 

vilken respons OBA har på en konsument är genom klickintention (eng: click-through 

intentions; Aguirre m.fl. 2015) vilket innebär i vilken mån konsumenten skulle överväga att 

klicka på annonslänkar. 

2.1.2 Platsmedveten marknadsföring 

Platsmedveten marknadsföring är en typ av annonsering där konsumentens platsdata används 

för att skräddarsy annonsen (Xu, Luo, Carrol och Rosson 2011). Denna typ av marknadsföring 

skiljer sig från tidigare områdesbaserad marknadsföring som baserats på statiska geografiska 

data som adress eller ort, då den kan uppdateras i realtid (Ramaprasa och Harmon 2007). 

Datainsamlingen sker genom exempelvis smarttelefoners GPS-funktion (Xu m.fl. 2011) eller 

när en konsument registrerar sin närvaro genom att logga in på en butiks wi-fi (Ketelaar m.fl. 

2017). Denna data kan sedan användas för att skicka personaliserade annonser till konsumenter 

som kan anses vara potentiella kunder med hänvisning till deras rörelsemönster (Xu m.fl. 2011). 

2.1.3 Annonsens passform 

Vilken passform (eng: fit) annonsen har kan vara en av de variablerna som mest påverkar 

attityden hos mottagare av personaliserad annonsering (Boerman, Kruikmeier och Zuiderveen 

Borgesius 2017; Doorn och Hoekstra 2013). Med passform syftas det på hur väl produkten i 

annonsen uppfyller konsumentens efterfrågan (Boerman, Kruikemeier och Zuiderveen 

Borgesius 2017). En annons kan vara personaliserad utan att produkten som annonseras är 

anpassad efter mottagaren. Doorn och Hoekstra (2013) finner i sin studie att en annons med 

hög passform ökar dennes uppfattning om annonsen som påträngande. Samma studie visar dock 

även att högre passform delvis kompenserar för de negativa aspekterna genom att öka nyttan i 

form av exempelvis ökad köpintention. En förklaring som anges är att en välanpassad produkt 

vid rätt tillfälle kan medföra att konsumenten sparar tid genom att slippa behöva aktivt söka 

efter en passande produkt (Doorn och Hoekstra 2013). Vidare menar Thota och Biswas (2009) 

att låg passform på annonsen kan leda till hög irritation hos mottagarna, vilket i många fall 

orsakar negativ attityd till företaget och framtida motvillighet att handla deras produkter. 
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2.1.4 Transparens vid annonsering 

Flertalet studier har visat på vikten av att vara transparent med sin användning av personliga 

data för annonsering (Boerman, Kruikmeier och Zuiderveen Borgesius 2017). PM kan 

presenteras med olika nivåer av transparens gällande vilken typ av data som annonsen baseras 

på. Vid öppen annonsering är företaget i fråga tydligt i sin kommunikation till användaren att 

data har samlats in för att skräddarsy annonseringen (Aguirre, 2015). Om plattformen som 

förmedlar annonsen har en ikon med en etikett i likhet med “Den här annonsen är baserad på 

din sökhistorik” kan medvetenheten kring personaliserad marknadsföring öka hos konsumenten 

(Boerman, Kruikmeier och Zuiderveen Borgesius 2017). Vid fall av dold datainsamling 

informeras inte användaren om varför eller hur datainsamlingen sker (Boerman, Kruikmeier 

och Zuiderveen Borgesius 2017).  

När marknadsförare använder sig av data utan konsumenters vetskap bryts ett underförstått 

socialt kontrakt mellan parterna (Miyazaki 2008). Denna överträdelse leder till högre sårbarhet 

(Aguirre m.fl. 2015), mindre tillit och sämre intryck av annonsören (Miyazaki 2008). Det kan 

alltså anses vara viktigt för annonsörer att vara transparenta med att konsumentens uppkopplade 

beteende används för annonsering då sårbarheten är en medierande variabel mellan 

personalisering och klickfrekvens (Aguirre m.fl. 2015).  

2.1.5 Integritetsoro 

Ett centralt begrepp inom konsumenters attityd till PM är integritet (Li 2012), och hur 

personaliserade annonsers påträngsenhet kan orsaka integritetsoro hos konsumenter (Ur m.fl. 

2012).  Phelan, Lampe och Resnick (2016) urskiljer i sin studie två olika typer av integritetsoro: 

intuitiv oro och övervägd oro.  Intuitiv oro beskrivs som en magkänsla, genereras automatiskt 

vid första anblick av en potentiell integritetskränkning (Phelan, Lampe och Resnick 2016), som 

exempelvis en alltför påträngande personaliserad annons. Övervägd oro är en form av oro som 

uppkommer efter en noga avvägning mellan risker och nytta. Denna bedömning liknar vad Li 

(2012) representerar i sin integritetskalkyl, där avvägningen mellan nytta och potentiella risker 

uppenbarar sig. Detta kan exempelvis handla om avvägningen mellan användbarheten av 

personaliserade tjänster och de risker som kan kopplas till utlämnandet av privat information, i 

strävan att få tillgång till dessa tjänster.  
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2.2 S-O-R-modellen 

Då undersökningen rör sig över flera angränsande områden behövs verktyg för att kunna 

kombinera och bearbeta dessa. För detta ändamål passar S-O-R-modellen väl då det är en 

välanvänd, enkel och flexibel modell (Bleier och Eisenbeiss 2015; Jacoby 2002), vilken hjälper 

till att konkretisera och strukturera upp undersökningen samt kategorisera dess olika 

komponenter. S-O-R står för: Stimulus - de externa faktorer som påverkar individens 

köpprocess; Organism - hur individer processar stimuli, och Respons - det faktiska utfallet i 

form av konsumentens beteende (Jacoby 2002).  

Stimulus kan inom det valda forskningsämnet se ut på flera sätt, exempelvis i form av 

sökannonsering på sökmotorer eller displayannonsering på sociala medier i form av 

videoannonser. Organismen är i det här fallet konsumenten, den medierande variabeln som står 

mellan stimulus och tillhörande respons, såsom acceptans av PM eller undvikande av 

annonsering. 

 

2.3 Sammanfattad analysmodell 

Tidigare beskriven teori leder här till en sammanfattad analysmodell (se figur 1 nedan) för PM 

och konsumenter där S-O-R-modellen agerar yttre ramverk, inom vars tre komponenter 

(stimulus, organism, respons) de olika teoretiska variablerna placeras. Denna modell ligger 

senare till grund för undersökningens metod. 

I sammanhanget av ämnesområdet innebär detta att stimulus tar form av annonser, där 

bakomliggande aktörer kan vara öppna med vilken data som har samlats in och varför, 

alternativt dölja det. Nivån av transparens påverkar tilliten mellan konsument och annonsör 

vilket kan ha en effekt på mottagarens reaktion till annonsen. Ytterligare en faktor kopplat till 

detta är annonsens passform som kan påverka hur relevant annonsen framstår som för 

konsumenten; en annons med låg passform kan vara ett irritationsmoment för konsumenten, 

och hög passform kan kompensera för den uppfattade risk som datahanteringen bakom 

annonseringen kan innebära. 
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Figur 1: Sammanfattad analysmodell 

 

Organismen handlar i det här fallet om konsumentens interna processer och hur externt stimulus 

bearbetas inom densamma. Inom konsumenten sker en avvägning mellan potentiell nytta och 

risk, varvid en oro baserad på känsla (intuitiv) eller mer övervägd sådan kan uppstå. Vidare kan 

även utformningen av extern stimulus, det vill säga annonser, bidra till hur dessa uppfattas av 

konsumenten. Ifall detta leder till en högt upplevd påträngsenhet kan det bidra till integritetsoro 

och konsumentens respons möjligtvis bli negativ. 

Responsen definieras här som resultatet av extern stimulus och organismens, eller 

konsumentens, interna processer. Det vill säga huruvida denne avser acceptera annonsen i fråga 

och interagera med den, eller väljer att avstå (klickintention). 
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3. Metod 

Detta avsnitt är uppdelat i följande ordning: Först presenteras den forskningsstrategi som 

tillämpats, sedan följer en djupgående genomgång av hur datainsamlingen och tillhörande 

analys gått till, och slutligen problematiseras metodvalet. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Denna studies forskningsstrategi var av kvalitativ typ, vilket betyder att dess tonvikt låg på data 

i form av ord (Bell, Bryman och Harley 2018, ss. 35–36). Undersökningen har dels bedrivits på 

ett induktivt sätt då avsikten var att undersöka hur individer tolkar sin sociala värld och generera 

teori kring det (ibid.; Hedin 1996, s. 3). Med tanke på att undersökningen även hade sin grund 

i befintliga teorier med variabler vilka ämnades testas kan den även sägas vara av deduktiv 

natur (Bell, Bryman och Harley 2018, ss. 35–36). Således rörde sig undersökningen över både 

induktiva och deduktiva gränser, vilket innebar att en överskridande abduktiv forskningsstrategi 

bedrevs i praktiken (Alvesson och Sköldberg 2008). 

 

3.2 Datainsamling 

För att undersöka individers gränsdragning avseende PM tillämpades olika former av insamling 

i anslutning till varandra. Först fick studiens deltagare besvara inledande kontrollfrågor kring 

demografi och internetanvändning, vilket följdes upp av ett kvasiexperiment. Under 

kvasiexperimentet fick de ett scenario presenterat (se bilaga A) utifrån vilket deltagarna sedan 

skulle utvärdera och reflektera över hur de uppfattar fem olika annonsattrapper, det vill säga 

fiktiva annonser, utifrån fem påståenden (se avsnitt 3.2.5; bilaga C). 

Efter kvasiexperimentet utfördes en intervju uppdelad i två delar: efterreflektion kring nyss 

visade annonser samt djupintervju kring inställning till PM. Målsättningen med intervjuerna 

var att ge likadant intervjustimuli till samtliga respondenter, likt Bell, Bryman och Harleys 

(2018, s. 209) beskrivning av strukturerade intervjuer. Dock, eftersom denna intervjustruktur 

potentiellt kunde vara för strikt och motverka en naturlig samtalsform, ansågs det vara 

lämpligare att utgå från ett semistrukturerat tillvägagångssätt. På så vis fick respondenterna 
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möjlighet att prata mer fritt (ibid., s. 211), varefter nya potentiella tankar och fynd kunde dyka 

upp även om ett par fasta frågor låg till grund för samtal (se bilaga D). 

Experimentet under datainsamlingen klassificeras enligt Bell, Bryman och Harley (2018, ss. 

54–56) som ett kvasiexperiment då inga kontrollgrupper användes. De anser dock att det är 

möjligt att istället manipulera oberoende variabler som grund för jämförelse. Den oberoende 

variabeln som manipulerades under kvasiexperimentets gång var annonsörernas transparens 

med vilken data som används vid annonseringen. 

Vad det gäller etiska aspekter under datainsamlingen ansågs det vara av vikt att få deltagarnas 

samtycke till att dokumentera deras svar och att försäkra dem om konfidentialitet (Davies 

2002). En viktig del när det kom till att få samtycke var att tydliggöra vad undersökningen 

handlade om och varför den utfördes (ibid.), detta för att vara så transparenta som möjligt och 

därmed få samtycke baserad på ärlig informering. Med anledning av detta kommer deltagarna 

hädanefter refereras till på följande sätt: ordningsföljden de intervjuades i, kombinerat med 

bokstaven “D” eller “Ö” beroende på ifall deltagaren var del av gruppen med dold eller öppen 

annonsering, till exempel 1D (deltagare 1, dold annonsering) eller 2Ö (deltagare 2, öppen 

annonsering). 

3.2.1 Studiens deltagare 

Totalt deltog 20 stycken individer i undersökningen. Åldersspannet för dessa låg mellan 22 till 

66 år, med högst frekvens omkring 23–26 år. Könsfördelningen var 64% män och 36% kvinnor. 

Avseende huvudsaklig sysselsättning var majoriteten studenter på kandidatnivå (64%), med 

undantag i form av studenter på masternivå (18%), eller personer aktiva i arbetslivet (18%). 

Utöver dessa deltog inledningsvis ytterligare 2 stycken individer under separata pilottester av 

studiens preliminära undersökningsstruktur. 

Med anledning av upplevd mättnad, vad gäller deltagarnas typiska inställningar till PM, ansågs 

de första 11 deltagarna ha bidragit med tillräcklig mängd data. Detta argumenteras för med stöd 

av undersökningens kvalitativa inriktning och dess huvudfokus på data i form av ord. 

Resterande 9 deltagare fick istället ta del av en modifierad undersökning, där de likt de andra 

fick vara med i kvasiexperimentet med tillhörande annonsutvärdering och reflektion, dock utan 

efterföljande djupintervju. 
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3.2.2 Insamlingsmetod 

För att fånga upp deltagarnas åsikter kring annonsattrapperna under kvasiexperimentet 

användes Google Formulär, ett verktyg för att skapa undersökningar, webbenkäter, och dylikt. 

Data från intervjudelen av undersökningen samlades in genom inspelning på en av författarnas 

mobiltelefon.  

3.2.3 Utveckling av kvasiexperiment 

Det scenario (se bilaga A) deltagarna fick ta del av före utvärderingen av annonsattrapperna 

inspirerades av Aguirre m.fl:s (2015) forskning i vilken deras studiedeltagare fick sätta sig in i 

en fiktiv situation, varvid de fick ta del av stimuli i form av två personaliserade annonser som 

följaktligen skulle utvärderas. Med grund i detta togs fram tre attrapper föreställande Facebooks 

nyhetsflöde med annonsering, med tre grader av personalisering: låg - generisk annons baserad 

på demografiska data och extern sökhistorik; medel - mer skräddarsydd annons, baserad på 

demografiska data och extern sökhistorik; hög - än mer skräddarsydd annons, baserad på 

demografiska data, extern sökhistorik och platsdata. Då undersökningen även beaktade hur 

transparent annonsering är, det vill säga ifall den är öppen eller dold, utformades tre extra 

varianter av befintliga annonsattrapper, vilka inkluderade informativa meddelanden om vilken 

data som har använts och hur den har samlats in. 

Eftersom den sammanfattade analysmodellen utökades för att även ta hänsyn till passform, och 

för att undersöka dess effekt på olika grader av personalisering i samband med annonsörers 

transparens, lades ytterligare två annonsattrapper till. Dessa tog form i både öppna och dolda 

varianter, med egenskaperna låg passform och låg personalisering samt låg passform och hög 

personalisering. De befintliga annonserna modifierades för att även inkludera denna variabel 

(se bilaga B). Då denna studie har likheter med bland annat Aguirre m.fl:s (2015) samt Doorn 

och Hoekstras (2013) studier, vilka rör sig inom likartade undersökningsområden, antogs 

undersökningen därav ledas in på rätt väg. 

Som tidigare nämnt deltog 20 stycken individer i undersökningen (se avsnitt 3.2.1). Dessa blev 

jämnt fördelade över två grupper, det vill säga 10 stycken i gruppen med öppen annonsering, 

och lika många i den andra gruppen med dold annonsering. Eftersom inga kontrollgrupper 

användes fick istället dessa nivåer av transparens, tillika gruppindelningar, agera oberoende 

variabel. Beroende variabel var respondenternas uppfattade nytta och risk gentemot 

annonsattrapper. 
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Vad det gäller strukturen av annonsattrapputvärderingar baserades denna på den sammanfattade 

analysmodellen och dess integrerade teori. Deltagarna graderade följaktligen dessa variabler 

utifrån en femgradig Likert-skala - “Instämmer inte alls” till “Instämmer helt” (se bilaga C). 

3.2.4 Undersökningsstruktur 

Efter förarbetet med pilotundersökningen och vidareutvecklingen av kvasiexperimentet 

bestämdes följande struktur och tillvägagångssätt, vilken sedermera tillämpades under studien: 

1. Inledande kontrollfrågor - Inledande frågor om deltagarens demografi (ålder, kön och 

huvudsaklig sysselsättning) och internetanvändning. 

2. Kvasiexperiment - Deltagare får läsa scenario varefter de får se fem annonsattrapper 

av öppet eller dolt slag. Efter respektive attrapp graderar de dessa utifrån valda variabler 

i ett Google Formulär. 

3. Efterreflektion - Deltagarna ges möjlighet att reflektera kring nyss sedda 

annonsattrapper. 

4. Djupintervju - Deltagarna får besvara mer ingående frågor kring PM. 

3.2.5 Operationalisering av teori 

I nedanstående tabell (tabell 1) redogörs för operationaliseringen av teorin som använts i 

studien, uppdelat efter de tre datainsamlingsmomenten utvärdering av annonsattrapper, 

efterreflektion och djupintervju. Kolumnen S-O-R visar vilken S-O-R-komponent, tillika 

utvärderingspunkt, som följande variabel samt operationalisering tillhör. Variabel visar vilken 

variabel från den sammanfattade analysmodellen som har blivit operationaliserad och 

Operationalisering hur variabeln i fråga blev operationaliserad. Källa visar varifrån teorin 

och/eller operationaliseringen kommer ifrån. 

I vissa fall har operationaliseringar hämtats och tillämpats direkt från liknande studier, vilken 

betyder att de har en befintlig inneboende kvalitet (Bell, Bryman och Harley 2018, ss. 265–

266). Exempelvis under annonsattrapputvärderingen där respondenten fick värdera i vilken 

utsträckning en annons bidrar till obekvämlighet hos mottagaren. Andra frågeställningar 

grundar sig i lämplig teori, men är utformade specifikt för denna studie; som frågan under 

djupintervjun om avvägning mellan tjänsters nytta och hanteringen samt delgivningen av 

personlig information. 
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S-O-R Variabel Operationalisering Källa 

Utvärdering av annonsattrapper 

Stimulus Personaliseringsgrad  
 

Den här annonsen är individuellt anpassad 
efter mig 

Aguirre m.fl. (2015) 

Organism 
 

Påträngsenhet  Den här annonsen gör mig obekväm Edwards m.fl. (2002), 
refererad i Doorn och 
Hoekstra (2013) 

Integritetsoro 
(uppfattad risk) 

Annonsörens användning av min data får 
mig att känna brist på kontroll över mina 
personuppgifter 

Culnan (1993), refererad 
i Doorn och Hoekstra 
2013 

Integritetsoro 
(uppfattad nytta) 

Den här annonsen bidrar positivt till den 
situation jag befinner mig i 

Li (2012); Phelan, 
Lampe och Resnick 
(2016) 

Respons Klickintention Sannolikheten att jag skulle klicka på denna 
annons är hög 

Aguirre m.fl. (2015) 

Efterreflektion 

Stimuli Personaliseringsgrad Anser du att annonserna hade kunnat gjorts 
mer personliga? 

Aguirre m.fl. (2015) 

Organism 
 

Påträngsenhet Anser du att annonserna hade kunnat gjorts 
mer obekväma för dig? 

Edwards m.fl. (2002), 
refererad i Doorn och 
Hoekstra (2013) 

Integritetsoro 
(uppfattad nytta)  

Hade annonserna kunnat gjorts mer 
hjälpsamma för dig? 

Ur m.fl. (2012); Li 
(2012); Phelan, Lampe 
och Resnick (2016) 

Personalisering Har du några särskilda reflektioner kring 
personalisering? 

Ur m.fl. (2012) 
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Djupintervju 

Organism 
 

Integritetsoro 
(uppfattad nytta) 
 

Anser du att det finns några fördelar med 
personaliserad marknadsföring i stort? 

Ur m.fl. (2012); Li 
(2012); Phelan, Lampe 
och Resnick (2016) 

Anser du att nyttan av en tjänst, t.ex. 
Facebook, får dig att lättare ge ut personlig 
information?  

Li (2012); Phelan, 
Lampe och Resnick 
(2016) 
 

Integritetsoro 
(uppfattad risk) 
 

Anser du att det finns några risker med 
personaliserad marknadsföring i stort? 

Ur m.fl. (2012) 
 

Finns det någon information om dig och ditt 
online-beteende som du anser är för privat 
för att företag som Facebook ska samla in?  

Doorn och Hoekstra 
(2013) 

Påträngsenhet Kan du tycka att annonseringen kan vara 
påträngande? 

Edwards m.fl. (2002) 
och Mooradian (1996), 
refererad i Doorn och 
Hoekstra (2013) 

Kan du tycka att annonseringen kan vara 
irriterande? 

Tillit 
 

Hur viktigt är förmedlaren av annonsen för 
din uppfattning om annonsen?  

Aguirre m.fl. (2015) 

Anser du att den grad av personalisering 
som företag använder sig av kan påverka ditt 
förtroende för företaget? 

Kunskap Har du kännedom om sätt att begränsa hur 
mycket personlig information som 
webbsidor samlar in om dig? 

Li (2012); Ur m.fl. 
(2012) 

Tabell 1: Operationalisering av teori 

 

3.3 Analysmetod 

Initialt visualiserades data från kvasiexperimentet i ett diagram per undersökt variabel för att få 

en översikt om hur respondenterna uppfattade annonserna. Under denna fas kopplades även 

experimentdatan ihop med efterreflektion för att ge explicita svar på experimentets påståenden, 
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blandat med vidare djupgående intervjudata. Detta bidrog till en bred helhetsbild över varje 

respondents åsikter om PM. 

När det kom till att bearbeta undersökningens intervjudata togs inspiration från Anna Hedins 

(1996) material om kvalitativ metod med inriktning på intervjuer. Baserat på det togs liknande 

steg i processen: Först genomfördes transkribering av intervjuer, med raderande av eventuella 

fyllnadsord. Vidare analyserades transkriberingarna genom att dela upp svaren under 

förskapade variabler och nyckelord. Då intervjuerna bestått av en mängd öppna frågor gavs 

slutligen möjligheten att identifiera nya teman baserat på respondenternas svar. Dessa teman 

låg sedan till grund för empirins struktur. 

 

3.4 Metodkritik 

Då presentation och tillhörande utvärdering av respektive annonsattrapper skedde i följd av 

varandra enligt stigande personaliseringsgrad, finns det risk att detta kan haft en effekt på vilka 

sorts svar som gavs. Enligt Bell, Bryman och Harley (2018, ss. 172–173) kan detta potentiellt 

vara problematiskt vad gäller undersökande av tillförlitlighet. De menar att det finns risk för att 

deltagarna ger ett visst svar på en fråga, vilken de sedan utgår ifrån när de ger svar på 

efterföljande fråga (ibid.). 

Vidare är det möjligt att kritik kan riktas mot den data som presenteras i samband med 

annonsattrapputvärderingarna, då mängden inkomna utvärderingar (20 stycken) kan anses vara 

för lågt för att kvantifiera. Med detta sagt är undersökningen av kvalitativ natur, varvid det kan 

sägas att denna data främst används för att i samband med efterföljande intervjuer ge 

indikationer på typiska inställningar till PM. 
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4. Resultat 

I följande kapitel presenteras först diagram för hur respondenterna graderade varje påstående 

gällande respektive annons, sedan presenteras svaren från respondenternas efterreflektion kring 

experimentet, och slutligen presenteras svaren från djupintervjun där respondenterna fick 

utveckla sina resonemang kring PM i stort. Den sistnämnda delen är uppdelad i relevanta teman 

för att göra strukturen mer lättöverskådlig. 

 

4.1 Utvärdering av annonsattrapper 

4.1.1 Personaliseringsgrad 

Den här annonsen är individuellt anpassad efter mig 

 
Diagram 1: Upplevd personaliseringsgrad 

 

Generellt sett ökade den upplevda personaliseringen i linje med annonsernas ökade 

personaliseringsgrad (se bilaga C), med undantag för annons 5. Högst graderades annons 4 (hög 

personalisering, hög passform) av båda grupper, vilken använde sig av demografiska 
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användardata, platsdata och extern sökhistorik, med ett i hög grad skräddarsytt meddelande. 

Som lägst graderades annons 1 (låg personalisering), även här av båda grupper, vilken enbart 

använde demografiska användardata och produkt av låg passform i kombination med ett 

generiskt meddelande (låg personalisering). 

4.1.2 Påträngsenhet 

Den här annonsen gör mig obekväm 

 
Diagram 2: Upplevd obekvämlighet 

 

Från annons 1 till 4 skedde en gradvis ökning för varje annons när det kom till deltagarnas 

upplevda obekvämhet (se diagram 2), både inom gruppen med öppen annonsering och den med 

dold annonsering, vilken vid annons 5 (hög personalisering, låg passform) gick ned till nivåer 

likt annons 3 (medel personalisering, hög passform). Vidare kan det utläsas att den senare 

gruppen generellt sett ansåg annonserna vara mer obekväma än den första gruppen, bortsett från 

annons 1 (låg personalisering, låg passform) där det motsatta gällde. 
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4.1.3 Integritetsoro 

Annonsörens användning av min data får mig att känna brist på kontroll över mina 

personuppgifter 

 
Diagram 3: Brist på kontroll 

 

Vad gällde deltagarnas upplevda brist på kontroll i relation till annonsörers dataanvändning låg 

värdena på liknande nivåer för båda grupper, med stigande värden från annons 1 till 4 och sedan 

nedgång vid annons 5. Till skillnad från föregående påstående låg värdena för gruppen med 

öppen annonsering nästintill konstant högre än för gruppen med dold annonsering, utom vid 

den sista annonsen där läget var det motsatta. 

 

 

 

 

 



 

19 
 

4.1.4 Uppfattad nytta 

Den här annonsen bidrar positivt till den situation jag befinner mig i 

 
Diagram 4: Uppfattad nytta 

 

Utifrån scenariot skulle deltagarna sedan gradera huruvida respektive annons bidrog till 

situationen de befann sig i (se diagram 4). Sett utifrån gruppen med dold annonsering upplevde 

de att annonserna med hög passform var de som bidrog mest (annons 2–4), där det högsta värdet 

uppmättes vid annons 2 (låg personalisering, hög passform). För gruppen med öppen 

annonsering upplevdes samma annonser som mest bidragande, med skillnaden att annons 3 

(medel personalisering, hög passform) hade det högsta värdet. Båda grupperna graderade 

annons 1 (låg personalisering, låg passform) till samma och menade att den bidrog minst. Den 

sista annonsen, annons 5 (hög personalisering, låg passform) ansågs vara näst minst bidragande 

av båda grupper, där gruppen med öppen annonsering såg den som något mer bidragande. 
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4.1.5 Klickintention 

Sannolikheten att jag skulle klicka på denna annons är hög 

 
Diagram 5: Klickintention 

 

Då deltagarna graderade klickintention, eller klickbarhet, hos annonserna var det i båda grupper 

annons 3 som graderades högst, med annons 2 och 4 nära intill, där skillnaden mellan dessa var 

som störst i gruppen med öppen annonsering (se diagram 5). Annonserna med låg passform 

(annons 1 och 5) graderades lägst i båda grupper, där annons 1 sågs som minst klickbar enligt 

den öppna gruppen och annons 5 minst klickbar enligt gruppen med dold annonsering. 

 

4.2. Efterreflektion 

När det kom till eventuella högre grader av personalisering än befintliga annonsattrapper kunde 

endast ett fåtal ge förslag på hur en annons kunde bli mer personaliserad än annonsen med högst 

personaliseringsgrad (annons 4).  Vissa föreslog dock att annonserna hade kunnat varit mindre 

generiska och på ett mer explicit sätt rikta sig till individen (7Ö). Detta exemplifierades med att 

annonsörer skulle kunna använda mottagarnas namn, eller att annonsen utformats mer som ett 

personligt meddelande.  
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“...texten är så generisk på något sätt. Om man pratat mer direkt till mig, och meddelandet hade varit mer 

anpassat till mig, så hade det känts mer personligt.“ - 7Ö 

Denna form av personaliserade budskap skulle däremot potentiellt innebära en överträdelse för 

vad som anses acceptabelt, och istället bidra till obehagskänslor då det anses för personligt: 

“Kanske [påträngande] om det blir lite för personligt. Jag reagerar på om det står något, typ ‘käre [8D] du 

kollade på det här - det här kanske också intresserar dig’” - 8D 

Vidare fanns det delade meningar kring vad som hade kunnat göra annonserna mer obekväma. 

4D ansåg att påträngsenheten kan upplevas starkare ifall konsument och företag bakom 

annonser ej har en ömsesidig relation. Andra ansåg att detaljfrågor som att använda information 

från sociala medier eller olika enheter (telefon, dator, osv) i högre grad hade varit ett sätt att 

göra det (10Ö), eller att annonsören haft kännedom om vilken produkt individen i fråga hade 

kollat på i butik (9D).  

Avseende synen på hjälpsamheten hos annonserna förekom delade åsikter. De som såg 

annonser mer som komplement till deras egna sökprocesser uttryckte att annonser kunde tjäna 

som inspiration, men att de inte nödvändigtvis kunde vara mer hjälpsamma (3Ö; 4D). Andra 

gav som exempel att ifall en fick något i utbyte mot den information som har använts för 

annonsering, att det hade bidragit till än mer positiv syn på det hela (8D).  Hade annonserna 

inkluderat rabatterade produkter skulle de framstå som mer hjälpsamma, enligt exempelvis 9D 

som under intervjun uttryckt tydlig skepsis gentemot personaliserad annonsering: 

“Om de hade haft ett specialerbjudande så att man hade varit mer lockad. Om det hade varit en rabatt i 

erbjudandet så hade man sett det mer positivt. Nu blir man mer irriterad. Att man får någonting tillbaka för 

att man ska ge dem all information.” - 9D 

Vad gäller personliga reflektioner kring PM efter kvasiexperimentet tog en deltagare (1D) upp 

att hen vid initiala uppmärksammanden av fenomenet hade högre grad av integritetsoro, men 

att det avtog över tid och att hen inte lägger så mycket tanke på det nuförtiden. Hos de som var 

positivt inställda (5Ö, 8D, 11D) eller neutrala (1D, 4D, 7Ö, 10Ö) till PM togs det upp att de var 

medvetna om att personalisering sker och att det kan vara bättre ifall relevanta produkter visas 

upp, men att irritation kunde uppstå ifall annonseringen inte var relevant, eller att mängden av 

den var för hög. Deltagare 9D menar att hen slutar gå in på webbsidor vid fall av för hög mängd 

reklam. Trots uppmärksammandet av personaliseringens fördelar vill denne “helst slippa undan 

det” och poängterar att det finns överhängande integritetsproblem inblandat. Hen utvecklar det 
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med känslan av att vara övervakad, eller irritation kring återkommande annonser som baseras 

på en engångs-sökning: 

“På ett sätt kan det ju vara [fördelaktigt med personaliserad reklam], men å andra sidan kan det vara att man 

känner sig övervakad. Om jag går in och söker på någonting och att det sedan tjatas i evigheter för att man 

har varit in på det.” - 9D 

Bland de som var negativt inställda (2Ö, 3Ö, 6D, 9D) till PM fanns där förståelse för varför det 

används, men att det ändå kan vara för personligt ifall företag vet för mycket om personen i 

fråga, till exempel vem den är eller var den är. 

 

4.3. Djupintervju 

4.3.1 Respondenternas uppfattning om personalisering 

När det kom till generell inställning till PM var fördelningen jämn. Av de 11 som intervjuades 

i person var 3 stycken positivt inställda (5Ö, 8D, 11D), 4 stycken neutrala (1D, 4D, 7Ö, 10Ö) 

och 4 stycken negativa (2Ö, 3Ö, 6D, 9D). Vid frågan om vilka fördelar PM kan ha gav 

deltagarna som exempel att det kan bidra till att konsumenter får ta del av mer relevant och 

individanpassad annonsering (5Ö, 8D); det ger en snabb överblick av marknaden (8D); det ger 

möjlighet att snabbare hitta en produkt individen är i behov av vilket sparar tid för egen 

“research” (6D, 7Ö, 10Ö) och det påminner konsumenten om vad den har varit intresserade av 

tidigare (11D).  

“Fördelar är väl att man ganska snabbt kan få en uppfattning av det som finns på marknaden av det man är 

intresserad av, vilket är positivt. Man får en bra överblick.“ - 8D 

Vad det gäller potentiella nackdelar sade deltagarna exempelvis att det å andra sidan kan vara 

negativt ifall annonser uppfattas vara irrelevanta (8D), eller att produkter en har köpt tidigare 

dyker upp i dessa (11D), då irritation istället kan uppstå. Andra nackdelar gavs som att det kan 

vara obehagligt ifall för mycket information har gått till/använts av annonsören och att en kan 

känna sig trängd eller att ens integritet har kränkts (10Ö); att det kan upplevas “läskigt” ifall 

annonsören har för bra koll på konsumenten och vad den gör samt att allt en som konsument 

klickar på ej behöver vara relevant (2Ö); att konsumenten kan uppleva en förlust av kontroll 

över den data den själv genererar (6D). 
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“...men å andra sidan blir det någon form av förlust av kontroll över informationen som man själv ger 

upphov till.” - 6D 

4.3.2 Annonseringens påträngsenhet 

Vid frågan om huruvida deltagarna kan se personaliserad annonsering som påträngande eller 

irriterade varierade uppfattningarna om var gränsen för detta gick. Vissa upplevde att det blev 

påträngande bland annat då en inte kan göra en bedömning av den annonserande aktören i 

verkliga livet (2Ö); då annonser blir för personligt utformade eller intima, vilket exemplifieras 

med “sjukpreparat” som annonserad produkt (8D), alternativt ifall PM är för snabb med att 

återkoppla till exempelvis tidigare sökningar, vilken kan skapa obehag (8D); ifall sökhistorik 

kring sjukdomssymptom används i PM (10Ö); om annonser går utöver att använda profiler 

vilka baseras på redan öppen data (7Ö); alternativt om annonsmängden överväldigar och tar 

kontrollen från konsumenten (10Ö). 

“Annonseringen kan vara irriterande om man känner sig alltför trängd av flera olika butiker. Ofta vill man 

som kund ha kontroll över situationen och själv välja var och av vem man får information.” - 10Ö 

Det kan även anses vara känsligt ifall andra vet vad en söker efter, men att det är så det går till 

i marknadsföring. Fortsatta kopplingar av 4D dras till tidigare form av marknadsföring där en 

riktade sig mot individer i verkliga livet, varefter det menas att det fungerar liknande i dagens 

värld bara att processen är digitaliserad. Samma deltagare drar dock gränsen då annonsering 

belyser mer vardagliga aspekter som hen inte vill att andra ska veta om, som personens i frågas 

huvudsakliga sysselsättning, och att det då inkräktar på privatlivet. Fortsättningsvis resonerar 

densamme att PM potentiellt kan ses som mer legitimt ifall hen redan har en redan etablerad 

relation med annonsören. 

“...det finns sätt man kan personifiera annonser genom att göra processer med kunden innan, så att det blir 

lite mer legitimt. Alltså, [företaget] kan binda upp en person på en kundklubb eller [konsumenten kan] gå 

med i en mejllista. Då är det för mig inga som helst problem, för då vet jag - jag är medlem, jag har själv 

valt att gå med i det här.“ - 4D 

Vidare fanns det deltagare som menade att de har förståelse hur PM fungerar och varför det 

används, och menade att det underlättade vardagslivet, varvid en potentiell irritation främst 

skulle uppstå ifall mängden annonsering blir för hög (5Ö). 

“...det kan underlätta min vardag, ifall jag får sånt som är riktat till mig eller något, så jag ser inte det som 

en nackdel heller på många sätt, det blir inte alls obekvämt.“ - 5Ö 
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4.3.3 Gränsdragning och tillit till annonserande aktör 

Likt deltagare 5Ö hade deltagare 3Ö en förståelse för varför PM används, i det här fallet att det 

handlar om att möta individens efterfrågan, men skilde sig på så sätt att hen generellt sett hade 

en mer negativ inställning. Den senare deltagaren ogillar ifall utomstående aktörer samlar in 

personlig information och menar att ett stort obehag infinner sig ifall datainsamlingen och 

följande personalisering upplevs som för hög. Det skapar funderingar hos personen om vad mer 

annonsören vet om personens privata angelägenheter: 

“Om de vet var jag är, då blir jag lite såhär, okej vad vet de mer? Vad har de tillgång till?“ - 3Ö 

I koppling till detta resonerar samma deltagare (3Ö) att tilliten till den aktör vilken 

tillhandahåller och möjliggör annonseringen inverkar på hur sannolikt det är att hen tar del av 

en annons. I sammanhanget av kvasiexperimentet där annonsattrapperna visas i en Facebook-

miljö, poängterar deltagaren att hen troligtvis hade klickat på en av annonserna [trots generellt 

negativ inställning] då plattformen är bekant, men att fallet möjligtvis inte hade varit så ifall 

webbsidan var obekant. Vidare poängterar deltagaren att tjänsterna hen får ta del av blivit “en 

del av ens liv” och att det därför är lätt att förbise de eventuella nackdelarna. 

“När jag vaknar går jag in på Facebook och kollar vad som händer. Så, ja, jag använder det ändå fastän jag 

sitter och säger att det är obehagligt.“ - 3Ö 

Vad gäller deltagare 6D, som även denne hade en generellt negativ inställning till PM, menar 

hen att det kan vara okej ifall konsument och annonserande aktör har en etablerad relation sedan 

tidigare, vilket enligt denne lägger grunden till ett ömsesidigt utbyte. Samtidigt förtydligade 

deltagaren att denne generellt försöker kontrollera mängden information denne ger upphov till. 

Ifall annonserande aktörer ändå får tag på denna data och använder den för annonsering, tär 

detta på dennes tillit till annonsören. Detta understryker samma deltagare, som antar att data i 

fråga insamlas och tillhandahålls av särskilda plattformar så som Facebook, samt att företag 

främst tar hjälp av dessa, varför tilliten då främst skulle minskas till sagda plattformsägare. 

”Kanske inte just företaget som riktar sig till mig, för jag förstår att till exempel Elgiganten i det här fallet 

eller Webhallen söker personer som ser ut som mig, men att man kanske inte har kopplingen direkt till mig, 

utan att de har typ Facebook emellan. Så det företag som tillhandahåller tjänsten, det kan nog minska mitt 

förtroende för dem.” – 6D 
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Andra mer neutralt inställda ansåg att alldeles för personaliserad reklam kan påverka 

förtroendet för företaget som står för annonsen. Deltagare 4D hade en högre tillit till mer 

generellt utformade annonser än de som upplevdes mer specifika. Hen ansåg det inte vara 

allvarligt ifall annonsörer har vetskap om ens intressen och efterfrågade produkter, som bärbara 

datorer i fallet av kvasiexperimentet, men att ett obehag kan infinna sig ifall annonser refererar 

till exempelvis individens sysselsättning eller de platser individen har besökt. Det kan få 

deltagaren att vilja ta avstånd till annonsen och även göra denne mindre benägen att köpa den 

annonserade produkten. 

“ Det jag kan säga här, när det står ‘i behov av en bärbar dator för studier, finns på Elgiganten i Uppsala’, 

det gör inte att jag uppskattar annonsen mer. Det gör mig inte mer benägen att köpa den, det gör mig 

[benägen] att ta mer avstånd från den. “ - 4D 

Vidare tänker 4D att hen generellt sett inte är allt för beskyddande över sin integritet, men att 

hen ser hur andra potentiellt skulle kunna ta åt sig mer vad gäller PM. Ytterligare ser deltagaren 

att användningen av det potentiellt kan göra mer skada än nytta ifall det inte görs “på rätt sätt”, 

vilket potentiellt kan skada företags verksamheter och leda till förlust av kunder. Enligt 

individen själv skulle en annons nytta inte spela någon roll ifall den potentiellt skulle gå över 

personens egna gränser för vad som anses vara en acceptabel personaliseringsgrad. 

Med på detta spår är 7D som anser att denne skulle ta avstånd ifrån en annonserande aktör som 

kommer alltför nära konsumenten som individ. 7D anser att det är okej ifall till exempel en 

webbshop använder data som har skapats kring konsumenten under vistelse hos deras webbsida 

eller öppet tillgänglig information, men upplever att extern sökhistorik vilken ej har med 

vistelsen att göra är för känslig för att användas. 

“Alltså, sökhistorik är... för personligt. Jag kan tycka att det är okej med att jag är inne på en webbshop, 

klickar på en produkt och sen får en annons med den produkten lite senare på Facebook. Det är lite 

skitsamma för mig. Det är däremot sökhistorik, eller när jag agerar utanför e-handeln, eller utanför en viss 

sfär, så kan jag tycka att det är jobbigt." - 7D 

En annan neutralt inställd deltagare (10Ö) menar att graden av personalisering kan ge intryck 

av att företag vill värna om sina kunder genom att bidra med hjälpsamma annonser. Detta kan 

dock slå över och potentiellt göra konsumenterna avskräckta av hur datainsamlingen gått till 

och varför den sker. 

“Graden av personalisering kan skapa ett intryck av att en butik bryr sig om den enskilda kunden. Samtidigt 

kan man bli avskräckt av att företag samlar in information för eget intresse.” - 10Ö 
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En av de positivt inställda deltagarna (11D) fann inte någon av kvasiexperimentets 

annonsattrapper som problematiska, oavsett vilken personaliseringsgrad eller data som 

tillämpades. Istället tydde detta enligt deltagaren att annonsören gjort ett bra jobb i sin 

kundhantering 

“Men att [företaget i annonsen] vet att jag har varit där vet jag också att det går att snappa upp genom typ 

wifi-signal och sånt. Då tycker jag snarare att de gör ett bra jobb än att det blir obehagligt” - 11D 

Å andra sidan, ifall data kring deltagaren som individ användes för irrelevanta produkter, skulle 

hen istället få en sämre bild av företaget bakom annonsen; eller på grund av att allt för 

personliga data används i annonseringen, vilket exemplifieras med att annonser skulle ta upp 

ifall en hade fått löneökning eller om de riktade sig mot hens partner. 

“...när företagen gör det bra så tycker jag det inte är så jobbigt. Men det blir jobbigt när man blir pushad 

med saker som man inte är ute efter från samma företag.” - 11D 

4.3.4 Nytta vs integritet 

I anslutning till frågan om gränsdragning och vad som kunde ses som för personlig information 

(se 4.3.3) ställdes en följdfråga vilken berörde huruvida en tjänsts nytta potentiellt kan inverka 

på en individs datahantering. Vanligt förekommande svar i detta fall handlade om att människor 

troligtvis prioriterar nyttan eller funktionaliteten av en tjänst över ens integritet, vilket bland 

annat kopplas till tjänstens i frågas sociala acceptans (1D). 

“Däremot har jag reflekterat över till exempel snapchat-kartan. Jag förstår inte varför man skulle vilja ha 

på sin plats. För den funktionen har ju aldrig funnits förut riktigt. Så fort den kom, bara för att den appen är 

socialt accepterad, då tyckte alla det var kul att se var varandra var. [...] Där tycker jag att det är skrämmande 

för där skulle jag till exempel inte vilja att folk skulle veta exakt var jag är någonstans.“ - 1D 

Vidare är användningen av konsumenters personliga information vid PM inte ett lika stort 

problem om det råder viss balans i relationen mellan konsument och annonserande aktör. Om 

en individ skulle få något i utbyte, som exempelvis ett rabatterat erbjudande, för informationen 

som lämnas ut, skulle annonseringen framstå som mer givande (8D).  

4.3.5 Bemötande och hantering av datainsamling 

Huruvida deltagarna hade en positiv, neutral eller negativ inställning till PM visade sig enligt 

flera deltagare ej spela någon roll vad gäller eventuellt bemötande av utomstående aktörers 
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datainsamling. Bland de positiva sades det bland annat att det är så marknadsföringen numera 

fungerar, och att det bara är att infinna sig i situationen. 

“Jag lever i ett 2019-samhälle. Eller jag lever i det moderna samhället så att säga.” - 5D 

Deltagare 8D känner att hen personligen inte har behov av att skydda personliga data men att 

ifall det skulle vara nödvändigt, att förslagsvis ett virtuellt privat nätverk skulle kunna tillämpas. 

Fortsättningsvis menar densamme att ifall en inte tar del av “konstiga aktiviteter”, behöver 

denne då troligtvis inte vidta åtgärder för att skydda sina personliga uppgifter. Inte heller 

deltagare 11D är oroad över personalisering och den relaterade datainsamlingen. Istället tänker 

individen att PM mest bidrar till ett mer sömlöst samhälle och att initiativ som 

dataskyddsförordningen GDPR bör göra att ens personliga information inte missbrukas. En 

negativt inställd deltagare (3Ö) tog upp att hen ej försöker att hantera datainsamling på något 

sätt och resonerar att hens obehagskänslor, avseende personlig integritet, eventuellt mer kan 

handla om en känsla än att hen har faktiska belägg för oro. 

Av den minoritet som på något vis försökte hantera den information de själva gav upphov till 

(2Ö, 6D, 10Ö), gjordes det på följande sätt: genom att tacka nej till insamling via webbkakor 

ifall alternativet erbjöds, där 2Ö dock tillägger att hen tackar ja ifall denne känner sig tvingad; 

via användning av reklamblockerare, webbkakeraderare och rensning av sökhistorik vid slut av 

webbsession (6D); minimal delning av information som statusuppdateringar och avaktivering 

av tjänster och tillhörande datainsamling (10Ö). 
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5. Diskussion 

En majoritet av deltagarna uppfattade viss grad av personaliserad annonsering som hjälpsam då 

de istället för att ta del av generiska annonser, fick motta annonser som var mer i linje med 

deras efterfrågan. Vid högre passform ökade både klickintention och annonsens uppfattade 

hjälpsamhet, men även den uppfattade påträngsenheten och individens känsla av brist på 

kontroll över sina personuppgifter. Detta motsägelsefulla resultat ligger i linje med Doorn och 

Hoekstras (2013) studie som uppmärksammar passform som betydande variabel både för 

påträngsenhet och klickintention. Samtidigt visade intervjuerna att låg passform hos annonserna 

ansågs ha låg relevans och ledde till irritation, vilket stämmer överens med Thota och Biswas 

(2009) studie. Specifikt var det ett tydligt irritationsmoment hos respondenterna ifall 

annonserna hade låg passform och förekom ofta. 

Vidare visar resultatet att problematiken kring datahanteringen medförde att individerna som 

var positiva till personaliseringen inte kunde bejaka det helhjärtat. Utifrån perspektivet av 

konsumenten och dess interna processer kan intervjuerna peka på att det råder en sorts kognitiv 

dissonans hos vissa individer vad gäller avvägningen mellan uppfattad risk och nytta. Trots 

flera deltagares generellt negativa inställning till PM, kunde de ändå anse att annonser med hög 

personalisering och passform bidrar till individernas välbefinnande, samt till deras benägenhet 

att klicka sig vidare via länken för mer information om produkten i fråga. En förklaring till detta 

kan vara att individerna anser sig befinna sig i en situation de inte kan påverka; om de upplever 

sig ha brist på kontroll över sina personuppgifter kan de lika gärna nyttja den funktionalitet som 

uppkommer ur denna datautlämning. Detta ses inte nödvändigtvis som något dåligt av 

respondenterna, utan som ett tecken på att den tekniska utvecklingen har gått så pass långt att 

vilket företag som helst kan utföra denna datainsamling utan vidare ansträngning. Detta 

resonemang stärks av det faktum att endast ett fåtal av undersökningens deltagare (1 neutralt 

inställd, 2 negativa) ämnade försöka kontrollera informationen de gav upphov till, och därmed 

undgå utomstående aktörers datainsamling- och användning. 

Vid de fall där kvasiexperimentets annonsattrapper och PM kunde ses som påträngande, hade 

respondenterna svårt att definiera potentiella tillhörande konsekvenser. Oron uppfattades mer 

som en svårtydd magkänsla, och att det därav kan antas att intuitiv integritetsoro är mer 

framträdande än övervägd integritetsoro. Av de som visade på att varken intuitiv eller övervägd 

oro infann sig till följd av annonsattrapperna, kopplades detta ofta till en sorts acceptans 

och/eller uppgivenhet vad gäller datainsamling- och användning, att det helt enkelt är så världen 
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ser ut och fungerar; så länge det är lönsamt för företag att använda sig av PM kommer så vara 

fallet. Många drabbas av viss intuitiv integritetsoro när de mottar en personaliserad annons, 

men samtidigt överväger att klicka på annonsen då intuitiva känsla av påträngsenhet mynnar ut 

till en nyfikenhet kring vad annonsen har att erbjuda. 

När annonseringen skedde med transparens kring vilken data som ligger till grund för 

personaliseringen var inte påträngsenheten lika närvarande. Detta ligger i linje med tidigare 

forskning om ämnet (Aguirre m.fl. 2015; Miyazaki 2008). En orsak till detta kan vara att 

transparensen bidrar till viss uppbyggnad av tillit hos mottagaren. Om förmedlaren av annonsen 

inte är öppen med var datan kommer ifrån och varför den används, och mottagaren av 

annonseringen har kännedom om att datahanteringen sker i det dolda, bryts ett underförstått 

socialt kontrakt mellan parterna. Det fanns dock undantag när det gäller transparensens roll vid 

konsumentens välbefinnande: en minoritet föredrog stängd annonsering då den uppfattade 

överträdelsen konkretiseras när datahanteringen beskrivs explicit. Detta kan höra ihop med 

bristande kunskap om hur personaliserad marknadsföring går till. Om en inte känner till vilken 

data företag är kapabla till att samla in och hantera för annonsering, kan en chock uppstå när en 

explicit får ta del av denna information. Som 3Ö frågade sig efter att ha tagit del av en öppet 

personaliserad annons: “Hur mycket mer vet de?”. 

En klar majoritet av respondenterna ansåg att användning av demografiska data är acceptabel 

för att på så sätt kunna anpassa produkten efter mottagare. Dock framstod det som viktigt att 

annonsen inte förmedlade denna data i budskapet. Ifall annonsen är utformad som ett personligt 

meddelande genom att exempelvis adressera konsumenten vid namn ökar påträngsenheten 

avsevärt. Vidare ansåg en majoritet av respondenterna att användning av platsdata för 

annonsering är alltför för påträngande. Å andra sidan minskade den uppfattade 

obekvämligheten avsevärt när annonsens passform minskade (annons 5). Detta gäller även vid 

de öppna annonserna, vilket vidare understryker att den upplevda integritetsoron är mer en 

magkänsla än ett rationellt övervägande av fördelar och risker. Ifall produkten inte är anpassad 

efter individens dåvarande behov spelar det inte lika stor roll vilken data som har använts för 

att personalisera annonsen. Därmed kan det antas att passform är den personaliseringsvariabeln 

som i denna undersökning tydligast ökar både den upplevda påträngsenheten och den upplevda 

nyttan. 
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6. Avslutning 

6.1 Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att nyansera bilden av var gränsen går för när personaliserad 

marknadsföring övergår från att vara hjälpsam till påträngande, vilket om det senare är fallet 

kan orsaka oro för integriteten hos konsumenter. Annonsörer bör överväga att vara så öppna 

som möjligt med den datahantering som ligger till grund för annonseringen, för att på så vis 

bidra till ökad tillit hos konsumenten. Utifrån resultat och diskussion kan det sägas att 

deltagarna upplevde annonser av högre personaliseringsgrad som mer påträngande, men även 

mer hjälpsamma och klickbara såvida passformen var hög. Vidare kunde den upplevda 

påträngsenheten av annonser leda till oro, vilket främst handlade om intuitiv snarare än 

övervägd sådan. Vad gäller annonsörers transparens om datainsamling- och användning 

upplevdes generellt sett de öppna varianterna mindre påträngande. När det kom till gränser 

ansåg, som tidigare nämnt, majoriteten av deltagarna att demografiska data var okej att använda 

vid PM, men att det blev för påträngande när platsdata integrerades, eller utifrån exempel givet 

av deltagare, ifall individen adresseras till vid namn. Samtidigt påverkades den upplevda 

påträngsenheten av den annonserade produktens passform, ifall den var låg upplevdes 

påträngsenheten mindre allvarlig även om samma sorts data användes. 

 

6.2 Begränsningar och förslag på framtida forskning 

Då studien utgick från en kvalitativ forskningsstrategi, inkluderande ett omfång på 20 deltagare, 

kan inte kvasiexperimentet sägas bidra med några statistiskt signifikanta resultat likt en 

kvantitativ studie, utöver de kvalitativa resonemang som fördes i de föregående avsnitten. För 

att dra studiens resultat längre är ett förslag på framtida forskning ett experiment med ett mer 

omfattande urval. Detta skulle kunna medföra att mer generaliserbara slutsatser kring 

konsumenters uppfattning om PM kan dras, samt tydligare belysa var gränsdragningen mellan 

uppfattad nytta och risk gällande denna typ av marknadsföring befinner sig.  

En mer omfattande studie hade även kunnat inkludera ett mer uttömmande frågeformulär med 

fler påståenden kring hur varje annons påverkade deltagarna. Detta skulle möjliggöra bredare 

analys, samt underlätta vid tillhörande reflektion genom att bidra med fler referenspunkter och 

variabler med vilka de tydligare kan beskriva sina tankar om PM.  
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Ytterligare sätt att bygga vidare på denna studie hade kunnat vara att även integrera teori inom 

psykologi för att på ett djupare plan undersöka attityder, avsikter och beteenden i koppling till 

PM; eller inkludera teori vilken möjliggör analys utifrån till exempel kulturella dimensioner, 

för att se ifall attityder/inställningar kan skilja sig mellan/inom länder; alternativt utföra studie 

främst med utgångspunkt i demografi och undersöka exempelvis likheter/skillnader mellan 

generationer. 
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Bilagor 

A – Scenario 
 
Föreställ dig att du är en 25-årig heltidsstudent och är medlem på Facebook, vilket du använder 

dagligen för att kommunicera med familj, vänner och andra bekanta.  

För att kunna bedriva dina studier är det nödvändigt att ha tillgång till en bärbar dator. Du har 

en dator som du är nöjd med som du använder varje dag. Dock går datorn en dag sönder och är 

helt bortom räddning. Du söker efter en ny bärbar dator på Google och klickar dig in på en 

prisjämförelsesajt där du hittar en mängd passande alternativ. 

Du bestämmer dig för att besöka en av Elgigantens butiker i Uppsala för att ta reda på mer om 

de bärbara datorer som verkade intressanta vid sökningen. Efter att ha testat datorerna är du 

nöjd med upplevelsen, men bestämmer dig för att avvakta med köp tills vidare. 
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B - Annonsattrapper 
 

Annons 1 (Öppen) - låg personalisering, låg passform 
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Annons 2 (Öppen) - låg personalisering, hög passform 
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Annons 3 (Öppen) - medel personalisering, hög passform
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Annons 4 (Öppen) - hög personalisering, hög passform
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Annons 5 (Öppen) - hög personalisering, låg passform
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Annons 1 (Dold) - låg personalisering, låg passform
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Annons 2 (Dold) - låg personalisering, hög passform
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Annons 3 (Dold) - medel personalisering, hög passform 
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Annons 4 (Dold) - hög personalisering, hög passform 
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Annons 5 (Dold) - hög personalisering, låg passform
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C - Utvärdering av annonsattrapper 
 

1. Den här annonsen är individuellt anpassad efter mig 

Instämmer inte alls                              Instämmer helt 

1     ---    2     ---     3     ---     4     ---     5 

 

2. Den här annonsen gör mig obekväm 

Instämmer inte alls                              Instämmer helt 

1     ---    2     ---     3     ---     4     ---     5 

 

3. Annonsörens användning av min data får mig att känna brist på kontroll över mina 

personuppgifter 

Instämmer inte alls                              Instämmer helt 

1     ---    2     ---     3     ---     4     ---     5 

 

4. Den här annonsen bidrar positivt till den situation jag befinner mig i 

Instämmer inte alls                              Instämmer helt 

1     ---    2     ---     3     ---     4     ---     5 

 

5. Sannolikheten att jag skulle klicka på denna annons är hög 

Instämmer inte alls                             Instämmer helt 

1     ---    2     ---     3     ---     4     ---     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

D - Efterreflektion och djupintervju 
 

Efterreflektion 

1. Anser du att annonserna hade kunnat gjorts mer personliga? 

2. Anser du att annonserna hade kunnat gjorts mer obekväma för dig? 

3. Hade annonserna kunnat gjorts mer hjälpsamma för dig? 

4. Har du några särskilda reflektioner kring personalisering? 

 
Djupintervju 

1. Anser du att det finns några risker med personaliserad marknadsföring i stort? 

2. Anser du att det finns några fördelar med personaliserad marknadsföring i stort? 

3. Kan du tycka att annonseringen kan vara påträngande? 

4. Kan du tycka att annonseringen kan vara irriterande? 

5. Hur viktigt är förmedlaren av annonsen för din uppfattning om annonsen?  

6. Anser du att den grad av personalisering som företag använder sig av kan påverka ditt 

förtroende för företaget? 

7. Finns det någon information om dig och ditt online-beteende som du anser är för 

personligt för att företag som Facebook ska samla in?  

8. Anser du att nyttan av en tjänst, t.ex. Facebook, får dig att lättare ge ut personlig 

information?  

9. Har du kännedom om sätt att begränsa hur mycket personlig information som webbsidor 

samlar in om dig? 


