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Sammanfattning 

 

Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att 

kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är 

kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. 

Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den 

personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. 

Samtidigt har användandet av så kallade blockeringstjänster ökat, det vill säga tjänster som gör att 

internetanvändare kan ta bort annonser från hemsidor. I denna uppsats undersöks hur unga 

människor i Sverige ställer sig till Online Behavioral Advertising och blockeringstjänster samt 

vilka samband som finns mellan dem.  
 

I denna studie har vi använt oss av både en enkätundersökning och av intervjuer för att se hur 

människor resonerar kring Online Behavioral Advertising och blockeringstjänster. Vi fann att en 

stor del av våra enkätrespondenter använder sig av någon blockeringstjänst och att de flesta inte 

gillade att få riktad reklam i form av Online Behavioral Advertising. Däremot verkade inte Online 

Behavioral Advertising påverka användandet av blockeringstjänster.  
 

Nyckelord: Online Behavioral Advertising, Riktad reklam, Blockeringstjänster 
  



 
 

 

 

Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare PG Holmlöv för allt stöd och trevliga pratstunder. Vi vill också rikta 

ett stort tack till alla respondenter som svarade på vår enkät och som ställde upp på att bli 

intervjuade av oss. 
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1.  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Idag spenderar människor alltmer tid på Internet och företag investerar därför mer pengar på 

internetbaserad reklam (Internet Advertising Buraeu, 2013). Internetbaserad reklam är i ständig 

utveckling och under de senaste åren har Online Behavioral Advertising blivit allt större (Farahat 

& Bailey, 2012). Online Behavioral Advertising innebär att man skapar annonser utifrån 

information som samlats in baserat på enskilda användares internetaktiviteter. På så vis kan man 

utforma och publicera annonser som är mer relevanta för varje användare (Sanje & Senol, 2012). 

Online Behavioral Advertising kommer i fortsättningen att benämnas OBA eller riktad reklam i 

denna uppsats. 
 

Samtidigt som internetbaserad reklam växer ökar också användandet av diverse 

blockeringstjänster som Adblock och Adblock Plus som helt blockerar annonser från att visas upp 

på användarens dator. Antalet användare av blockeringstjänster mer än fördubblades 2013 där 

ökningen var 117 % (Adblocking Goes Mainstream, 2014).  
 

1.2 Problemformulering 

 

I denna uppsats kommer två olika problemformuleringar som är relaterade till varandra att 

behandlas.  

 

1.2.1 Online Behavioral Advertising 

 

För att skapa en annons som är riktad är det en förutsättning att man har information om 

användaren som annonsen ska vara riktad till. I en studie utförd av McDonald & Cranor (2010) 

där man undersökte attityder gentemot OBA hos 312 personer framgick att 64 % av dem ansåg att 

det var inkräktande att man samlade in information om ens aktiviteter på Internet. I en liknande 

studie utförd av Ur, Leon, Cranor, Shay, & Wang (2012) kom man fram till liknande resultat då 

41 av 48 studiedeltagare var oroliga över att den personliga integriteten kunde bli kränkt. Att den 

personliga integriteten kränks är ett problem i sig, men detta kan även i sin tur leda till att det lätt 

skapas misstro till företag som använder sig av OBA, särskilt om användandet av OBA fortsätter 

att öka. 
 

1.2.2 Blockeringstjänster 
 

Under de senaste åren har användandet av blockeringstjänster ökat (Adblocking Goes Mainstream, 

2014). Detta är givetvis negativt för annonsörer och för de som publicerar annonser på sina 

hemsidor. Om det är så att den negativa inställningen till OBA leder till att man börjar använda sig 
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av blockeringstjänster så innebär det stora konsekvenser för både företag som använder sig av 

OBA liksom företag som använder sig av oriktad reklam. I och med att användandet av 

blockeringstjänster är relativt nytt finns inte mycket tidigare forskning i ämnet att tillgå. 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för människors attityder gentemot OBA. 

Vi vill särskilt undersöka hur viktig frågan om personlig integritet är för människor när de surfar 

på Internet. Vi vill också utreda ifall det finns ett samband mellan människors attityder gentemot 

OBA och att man använder sig av blockeringstjänster. Om så är fallet skulle användandet av OBA 

motverka sig själv eftersom att fler personer väljer att blockera reklamen. Om det å andra sidan är 

så att ökat användande av OBA inte har ett samband med ökat användande av blockeringstjänster 

så är det fortfarande intressant att undersöka vilka anledningar som finns till att människor väljer 

att använda blockeringstjänster. 
 

1.4 Frågeställning 
 

Eftersom Sverige ligger i framkant vad gäller digitalisering och internetanvändande undrar vi hur 

unga människors attityder gentemot OBA och personlig integritet i samband med OBA i Sverige 

skiljer sig mot tidigare forskning. Dessutom undrar vi i vilken utsträckning unga människor 

använder sig utav blockeringstjänster och om detta har något samband med att de blir utsatta för 

OBA. 
 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi kommer inte att gå in på hur användandet av blockeringstjänster påverkar olika företag 

ekonomiskt. Vi kommer inte lägga någon värdering i om användandet av blockeringstjänster är 

oetiskt, några lagliga aspekter kommer ej heller att tas upp. I slutsatsen kommer vi att diskutera 

om det kan finnas alternativ till annonsering på Internet, men vi kommer ej att presentera några 

egna förslag på hur man kan ersätta reklam på Internet. 
 

1.6 Kunskapsintressenter 

 

Möjliga kunskapsintressenter av vår uppsats är annonsörer och publicerare, vilka kan få en klarare 

bild av varför människor använder sig utav tjänster för att blockera reklam. Annonsörer är de 

personer eller företag som äger annonser medan publicerare är de personer eller företag som äger 

själva annonsplatserna. De kan i och med informationen de förvärvar i vår uppsats få ny kunskap 

om internetanvändarnas inställning till OBA och hur många som använder sig av en 

blockeringstjänst. Vidare kunskapsintressenter är vanliga internetanvändare. Vi hoppas att vår 

uppsats ska kunna sprida ljus över hur annonser möjliggör kostnadsfritt innehåll på Internet och 

hur användandet av blockeringstjänster kan skada de hemsidor som man uppskattar att besöka 

samt hur OBA fungerar. 
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2. Metod 
 

2.1 Forskningsansats 

 

Vi angrep problemet både kvantitativt och kvalitativt. Vår kvantitativa ansats bestod av en enkät. 

Vad vi fann var att en stor del av våra respondenter använde sig utav blockeringstjänster som till 

exempel Adblock och Adblock Plus, detta är tjänster som hindrar annonser från att visas på 

besökarens dator när den besöker hemsidor. Detta var intressant då vi i vår litteratursökning läst 

att annonser på Internet gör det möjligt att kunna erbjuda gratis innehåll till internetanvändare. För 

att kunna ta reda på hur människor förhåller sig till det faktumet och varför de använder 

blockeringstjänster utförde vi intervjuer med ett antal av respondenterna på vår enkät.  
 

Vi använde oss också av en hermeneutisk ansats när vi genomförde ett antal intervjuer med olika 

personer. Detta då vi ville få en ökad förståelse för olika personers inställning till OBA. 
 

2.1.1 Datainsamlingsmetod 

 

Vi valde att använda oss av enkäter och intervjuer som datainsamlingsmetod. För att kunna jämföra 

med tidigare forskning ansåg vi att en enkätundersökning passade våra syften bäst. 
 

Vi använde oss av en enkät för att få in kvantitativa data som då kunde hjälpa oss att få en bättre 

uppfattning om unga människors attityder gentemot OBA. En enkätundersökning kunde också 

hjälpa oss att ta reda på hur många som använder sig utav någon slags blockeringstjänst. Som 

instrument för att skapa en enkät och att få ut data från svaren använde vi oss utav Google forms. 
 

I vår enkät bad vi enkätdeltagarna att lämna sin emailadress och namn om de kunde tänka sig att 

ställa upp på en uppföljningsintervju. Vi utförde semistrukturerade intervjuer med fyra personer 

av de som uppgett att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.  
 

Nackdelen med att använda sig utav enkätundersökningar är att man inte får några djupare 

förklaringar till varför en viss respondent resonerar på ett visst sätt. Det är vidare svårt att få 

människor att faktiskt svara på enkäten. En risk med att ha för många och svåra frågor i enkät är 

att respondenterna tröttnar och inte fullföljer enkäten. För att motverka detta ställde vi bara frågor 

där respondenterna behövde bocka i svaren på de olika frågorna. Vi lade upp enkäten på Facebook 

och skrev att den inte skulle ta längre än tre minuter att genomföra. Vi utförde även en pilotstudie 

som beskrivs närmare i nästa avsnitt. Det är svårt, om inte omöjligt, för oss att mäta reliabiliteten 

i enkäten, det vill säga om man skulle få samma svar igen om samma människor svarade på enkäten 

igen.  
 

För att förstå hur människor resonerar kring blockeringstjänster och OBA valde vi att utföra 

intervjuer. Syftet med dessa var att ge oss en djupare insikt i hur människor resonerar jämfört med 

de svar vi fick från enkätundersökningen.  
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Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen efter att enkätundersökningen avslutats. Tre av 

intervjuerna genomfördes via Skype och en genomfördes personligen. Samtliga intervjuer 

spelades in på mobiltelefon och intervjupersonerna informerades om detta och om att deras namn 

inte kommer att förekomma i uppsatsen. Intervjuerna tog ca 5-15 minuter att genomföra beroende 

på hur långa svar vi fick och beroende på vilka frågor som ställdes. Under intervjuerna utgick vi 

från ett antal kärnfrågor som alla fick svara på plus ett antal följdfrågor som varierade lite beroende 

på vilka svar vi fick på kärnfrågorna.  
 

2.1.2 Pilotstudie 

 

Vid utformning av en enkätundersökning är det en god idé att testa sin enkät genom en 

pilotundersökning på ett antal personer som då agerar respondenter innan den riktiga 

enkätundersökningen genomförs. Faktorer som kan påverka svarsprocessen av enkäten negativt är 

att vissa frågor kan vara svåra att förstå, att frågorna är vaga, att instruktionerna är för otydliga 

eller att enkäten tar alldeles för lång tid att genomföra (Oates, 2006). 
 

Under denna studie utfördes pilotundersökningar med fyra studenter som läser 

kandidatprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala universitet. Dessa studenter valdes ut genom 

bekvämlighetsurval och samtliga av de tillfrågade ställde upp på pilotundersökningen. Vid 

pilotundersökningstillfällena fick var och en av studenterna genomföra enkäten under uppsikt av 

oss. De fick genomföra enkäten utan handledning och tolka och besvara frågorna så som föll sig 

naturligt för dem och därefter gick vi igenom enkäten tillsammans från början till slut. Studenterna 

fick då ta upp vilka frågor som eventuellt var svåra att svara på eller som kändes ologiska eller 

vaga. De ombads också att ta upp allt som kunde göra enkäten svårförstådd som till exempel 

layout, ordning på frågorna eller uppdelning av frågorna. Under den gemensamma genomgången 

redogjorde vi även för hur vi resonerade under utformningen av enkäten och de enskilda frågorna 

för att se om det framgick i enkäten. 
 

Av pilotundersökningen framgick att de tre sista frågorna som berör attityder gentemot OBA 

kunde ha förtydligats genom att göra en mer distinkt skillnad mellan dem då de vid 

pilotundersökningstillfället var snarlika. Utöver den kritik vi fick på enkäten framhölls även att 

den var lättförstådd och att definitionen av Riktad reklam på Internet var bra att ha med. 
 

Efter att ha sammanställt den återkoppling vi fick på pilotenkäten utformade vi därefter en 

reviderad version av enkäten som sedan användes i den slutgiltiga undersökningen. 
 

2.1.3 Datakrav  

 

För vår enkätundersökning hade vi ett antal krav på den data vi behövde få in. Det gällde både 

information om respondenten och om respondentens internetvanor och inställning till OBA. 
 

Krav på data om respondenten: 

● Ålder 
● Kön 
● Utbildningsnivå 
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Krav på data om respondentens internetvanor och inställning till OBA: 

● Åsikter om OBA 
● Tid spenderad på Internet och på vilka aktiviteter 

 

2.1.4 Urvalsteknik 

 

Vårt val av urvalsteknik föll på bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att enkäten 

skickas ut till ett bekvämt urval av människor (Oates, 2006). I vårt fall lade vi ut vår enkät i en 

grupp för systemvetare på Facebook samt att vi båda lade ut enkäten på våra “väggar” där även 

våra vänner och bekanta kunde svara på enkäten. Vi använde oss också delvis av purposive 

sampling och self-selection sampling (Oates, 2006) då vi valde ut grupper på Facebook som vi 

trodde kunde ge oss intressanta åsikter. Anledningen till att vår urvalsteknik också delvis byggde 

på self-selection sampling var att vi inte skickade enkäterna till specifika personer utan lade upp 

dem på våra Facebookväggar och i en Facebookgrupp. På så vis utannonserade vi att vi ville ha 

enkätrespondenter snarare än att vi riktade enkäten till personer utvalda på förhand. 
 

Inför intervjuerna valde vi personer utifrån två kriterier från vår enkät. Det ena var att man skulle 

ha svarat “Ja” på fråga nummer 12, “Föredrar du att få Riktad reklam på Internet framför oriktad 

reklam?” och att man på fråga nummer 11 hade angett att man använde Adblock. Anledningen till 

att vi valde intervjupersoner utifrån dessa två kriterier var att vi ville undersöka vidare varför man 

föredrog riktad reklam framför oriktad reklam och hur man resonerade kring att man samtidigt 

använde sig av blockeringstjänsten Adblock. Det var 23 personer som uppfyllde dessa två kriterier 

och vi valde då ut fyra av de personer som dessutom angett att de kunde tänka sig att ställa upp på 

en uppföljningsintervju. De personer vi valde att intervjua valdes ut med bekvämlighetsurval och 

purposive sampling. Vi ansåg att de utvalda intervjupersonerna var människor som kunde bidra 

med intressanta svar till vår studie. Viktigt att nämna är att dessa fyra personer alltså ej är menade 

att vara representativa för hela urvalsgruppen utan vi ville med detta urval få höra åsikter från 

personer som passade in på de kriterier som nämns tidigare i detta stycke då vi menar att detta är 

mest relevant för vår frågeställning. 
 

2.1.5 Urvalsgrupp  

 

Vår urvalsgrupp bestod till största delen av personer yngre än 30 år med den största andelen av 

personer i åldrarna 18-25. Detta var relativt väntat med tanke på att vi själva är i åldrarna 18-25 

och den största delen av vår bekantskapskrets på Facebook är i den åldern. Urvalsgruppen kändes 

relevant då personer i åldern 18-25 växt upp med Internet och är vana vid att använda det. Eftersom 

vi hade både begränsat med tid och resurser för att genomföra vår enkätundersökning kunde vi 

inte göra en stratifierad enkätundersökning. Med stratifierad menas att man får svar från en 

representativ del av hela befolkningen. Vår urvalsgrupp blev alltså människor i vår omgivning som 

valde att svara på vår enkätundersökning som vi lade ut på Facebook. 
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2.1.6 Urvalsmängd 
 

Från vår urvalsgrupp räknade vi med att få en urvalsmängd på ca 140 personer för att underlaget 

skulle kännas gediget nog vid analys. Enligt Oates (2006) bör man åtminstone få mer än 30 svar 

för att kunna göra en statistisk analys av underlaget. Är svaren färre ses datan ej som tillförlitlig. 
 

2.1.7 Dataanalys av enkät 

 

Vi jämförde olika svar med varandra till exempel hur människor med olika åldrar, kön och 

utbildningsnivå svarade på vissa frågor för att se om vi kunde uttyda några mönster. Svaren 

kodades genom att varje svarsalternativ fick ett visst nummer, till exempel kodades kvinnor som 

1 och män som 2 och de andra svaren kodades i liknande system. Kategorin män och kvinnor är 

nominalskala och frågekategorin utbildning är ordinalskala. Vi mätte frekvensen i svaren från vår 

enkätundersökning.  
 

2.1.8 Dataanalys av intervjuer 

 

För att utröna givande data ur intervjuerna letade vi efter nyckelord och nyckelfraser i 

intervjupersonernas svar och markerade dem. Samtliga intervjuer sammanställdes sedan i ett 

dokument indelat efter fråga där varje intervjupersons svar med nyckelord skrevs ner. På så vis 

blev det lätt att jämföra svaren mellan de olika intervjupersonerna och därmed enkelt att presentera 

skillnader och likheter i de olika svaren i resultatet.  
 

Med nyckelord och nyckelfraser kunde sedan svaren generaliseras och kategoriseras tillsammans 

med andra liknande svar. Exempel på nyckelord kunde vara till exempel att om någon på frågan 

om han föredrog att inte få någon reklam alls jämfört med att få endast riktad reklam svarade “ja” 

så skulle det kategoriseras tillsammans med svar som “definitivt” på samma fråga. Båda de svaren 

räknades då som jakande och presenterades som så i resultatet. Vi sökte även i samtliga 

intervjusvar efter olika teman som togs upp av intervjupersonerna. Ibland innehöll svaren saker 

som kanske inte exakt var svar på just den frågan som precis ställdes, men som kanske var 

relevanta för resultatet som helhet. Detta togs i åtanke när svaren presenterades i resultatavsnittet. 
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3. Teori 
 

3.1 Reklam på Internet 

 

Internet är en ständigt växande marknadsplats. I USA gick, under 2013, internetbaserad reklam 

om TV-sänd reklam i fråga om omsättning. Den totala omsättningen gick från $36,6 miljarder i 

2012 till $42,8 miljarder i 2013 medan TV-sänd reklam gick upp till $40,1 miljarder 2013 (Internet 

Advertising Bureau, 2013). Siffran för TV-sänd reklam avser Broadcast Television, det vill säga 

sändningar som ej kostar pengar i motsats till Cable TV. Sett till hela världen är fortfarande TV 

det medium som omsätter mest annonspengar. Enligt en rapport från McKinsey&Company (2014) 

spenderades år 2013 $123 miljarder på internetbaserad reklam världen över, medan TV-sänd 

reklam gick upp till $181,1 miljarder. Dock ligger den genomsnittliga årliga tillväxttakten för 

internetbaserad reklam åren 2008-2013 på 15,6 %, medan genomsnittlig årlig tillväxttakt för TV-

baserad reklam ligger på 3,4 %. 
 

Enligt McKinsey&Companys prognos kommer den totala globala omsättningen för 

internetbaserad reklam gå upp till $248,7 miljarder under 2018 och motsvarande siffra för TV-

baserad reklam är en kvarts biljon dollar. Genomsnittlig årlig tillväxttakt för internetbaserad 

reklam 2014-2018 beräknas till 15,1 % och motsvarande siffra för TV-baserad reklam till 6,7 %, 

med andra ord en liten ökning för TV-baserad reklam och en liten stagnation för internetbaserad 

reklam, men om prognosen stämmer någorlunda kan man ändå räkna med att internetbaserad 

reklam kommer att passera TV-baserad reklam världen över under 2019 (McKinsey&Company, 

2014). 
 

3.1.1 Online Behavioral Advertising 

 

Online Behavioral Advertising har kallats den nya “Heliga Graal” inom internetannonsering på 

grund av dess potentiella effektivitet (Chen & Stallaert, 2014). OBA utgörs av en mängd olika 

metoder (Tene & Polenetsky, 2012) för att skapa annonser skräddarsydda för internetanvändarens 

intressen. Dessa metoder beskrivs senare i teoriavsnittet. Ett exempel på när OBA används är då 

man tittar på en specifik produkt i en nätbutik och när man sedan besöker en annan hemsida dyker 

annonser från den nätbutiken upp med den produkten (McDonald & Cranor, 2009). Annonser som 

använder sig utav OBA kostar lite mer och de specifika annonserna når ut till färre potentiella 

kunder än vid reguljär internetannonsering. Det man är ute efter är en högre procentandel som ser 

de riktade annonserna, vilket kommer att resultera i försäljning då man hoppas att de som ser de 

riktade annonserna är mer troliga att köpa produkten. Sammanfattat är annonser som använder sig 

av OBA något dyrare, men mer kostnadseffektiva (McDonald & Cranor, 2009).  
 

För att kunna bli en framgångsrik aktör på marknadsplatsen Internet måste annonsörer känna till 

konsumenternas behov och intressen väl. Genom att till exempel placera en cookie på en 

internetanvändares browser kan man samla in information om användarens aktiviteter på Internet 

och därmed utröna vilka intressen denne kan tänkas ha (Sanje & Senol, 2012). Informationen man 

samlar in i cookien används sedan som underlag för att annonsera om produkter och tjänster som 

användaren troligtvis är intresserad av och kommer att klicka på. 
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Ett sätt att mäta effektiviteten hos en riktad annons är att mäta dess clickthrough rate (CTR). Med 

CTR avses hur många gånger en annons klickas på per antal visningar (American Marketing 

Association) och det används även frekvent för prissättning på riktade annonser på Internet (Chen 

& Stallaert, 2014). Enligt en studie utförd av Yan, Liu, Wang, Zhang, Jiang & Chen (2009) kan 

CTR i snitt ökas med så mycket som 670 % på en riktad annons jämfört med en traditionell oriktad 

annons.  
 

 
(Bild 1- OBA:s ökning 2008 - 2014 i USA, källa: Behavioral Targeting to Grow ) 

 

Som vi kan se i diagrammet ovan ökade användandet av riktad reklam i USA åren 2008 och 2009. 

Åren efter är en uppskattning på hur stor del av internetannonseringen som riktad reklam kommer 

att utgöra. År 2014 uppskattas var femte dollar som spenderas på internetannonsering läggas på 

OBA. 
 

 

  

http://h
http://h
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3.1.2 Annonsnätverk 
 

Ett annonsnätverk är ett företag som fungerar som ett slags mäklare mellan annonsörer och 

publicerare som upplåter plats på sin hemsida för att visa annonser (Kluge, 2014). Annonsnätverk 

köper annonsplatser av publicerare som de sedan förmedlar till annonsörer. Eftersom 

annonsnätverk kan sätta och läsa cookies på flera tusen olika sidor i sitt nätverk kan de se varje 

gång en användare besöker en viss sida i annonsnätverket. Genom att placera third party cookies 

hos användare som besöker annonsörens hemsida kan annonsnätverken få information om 

användarens internetaktiviteter och därmed dela in användare i olika segment. Dessa olika segment 

kan vara uppdelade efter exempelvis intressen, ålder och inkomst (McDonald & Cranor, 2009). På 

så vis kan annonsnätverk erbjuda annonsplatser på olika hemsidor som visas för ett visst segment 

och annonsören får därmed en riktad annons som lär kunna generera mer klick än en oriktad 

annons. 
 

3.1.2.1 Betalningsmodeller 

Annonser på Internet har blivit den ledande affärsmodellen för de flesta slags hemsidor, från 

nyheter, forum och nöjessidor till sociala nätverk. Hemsidor kan erbjuda gratis innehåll till 

användare tack vare att de säljer annonsplatser till företag som vill ha sina annonser på dessa 

hemsidor (Singh & Potdar, 2009). Annonser kan komma i flera olika former pop-up, pop-under, 

banners, video och text etc. Det finns flera olika metoder som publicerarna kan använda för att få 

betalt av annonsörerna som vill ha sina annonser visade. 
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Term Förklaring 

CPC, Cost Per Click Annonsörer betalar bara när en användare klickar på en 

annons och blir skickad till annonsörens hemsida. 

CPM, Cost Per Thousand Impressions Annonsörer betalar för hur många användare som sett 

deras annons, oftast 1000 visningar. 

CPV, Cost per Visitor eller View Annonsörer betalar varje gång en användare blir 

vidarebefordrad till deras hemsida. 

CPA, Cost Per Action or Aquisition Annonsörer betalar när användaren klickar på en annons 

och bli vidarebefordrad till deras hemsida där 

användaren genomför ett köp eller anmäler sig till 

annonsörens nyhetsbrev. 

CPL, Cost Per Lead Liknar CPA, annonsörer betalar när användaren blir 

vidarebefordrad till deras hemsida och gör någon åtgärd 

som annonsören känner kommer leda till en försäljning.  

CPO, Cost Per Order Liknar CPA, annonsörer betalar när användaren lägger 

en order. 

(Tabell 1 - olika betalningsmetoder, källa: Singh & Potdar, 2009) 

 

Den vanligaste betalningsmodellen är CPM. Även om användaren tror att de ignorerar 

annonserna ser ändå annonsörerna värde i att placera sitt varumärke framför näsan på besökarna 

(Hern, 2013).  
 

3.1.3 Cookies  
 

Nedan följer några av teknikerna som används inom OBA för att kunna skapa riktad reklam till 

internetanvändare. Vi kommer att behandla spårningsteknikerna cookies och flash cookies för att 

ge en bakgrund till hur tekniken bakom OBA ser ut och dessutom förklara skillnaden mellan first 

party cookies och third party cookies. Vi kommer därför inte att ta upp andra tekniker som till 

exempel E-tags, HTML5 web storage och browser fingerprinting (Ayenson, Wambach, Soltani, 

Good, & Hoofnagle, 2011). Detta för att tekniken bakom OBA inte är det vi fokuserar på men vi 

vill ändå ge lite bakgrundsinformation om hur vissa tekniker används för att kunna göra OBA 

möjligt. 
 

En cookie är en textbaserad datafil som en webbserver kan placera på en besökares hårddisk och 

sedan hämta den textfilen igen när besökaren går in på sidan igen. En webbsida kan till exempel 

generera ett unikt ID i en cookie för varje besökare och spara detta unika ID på besökarens 

hårddisk. Dessa textfiler är associerade med en specifik domän (google.com eller amazon.com) 

och kan bara nås eller bli ändrade av den specifika domänen (Abraham, Meierhoefer,  & Lipsman, 

2007). En hemsida kan bara hämta den information som den har sparat i cookien på besökarens 

hårddisk. Den kan alltså inte hämta information från andra cookies som andra hemsidor sparat på 

hårddisken eller annan information på användarens hårddisk (Brain, 2003). 
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Användandet av cookies är fördelaktigt för besökare, webbutvecklare och marknadsförare. 

Besökare behöver inte logga in varje gång de går till en ny sida på hemsidan och sidan kan komma 

ihåg besökarens uppgifter som måste fyllas i vid internetköp så att detta inte behöver upprepas. 

Webbutvecklare drar fördel av cookies i och med att de kan kontrollera hur många som besökt 

hemsidan, vilka som är förstagångsbesökare respektive återkommande besökare och hur ofta en 

besökare besökt hemsidan (Brain, 2003). De kan genom denna information göra hemsidan bättre. 

Marknadsförare kan genom cookies se vilken sida som besökarna befinner sig mest på och därmed 

placera annonserna på bästa sätt för att så många besökare som möjligt skall se annonsen. Många 

hemsidor skulle inte fungera optimalt utan användandet utav cookies.  
 

Flera studier har visat att minst 30 % och som högst 47 % av besökare till hemsidor raderar sina 

cookies en gång i månaden (Abraham, Meierhoefer,  & Lipsman, 2007). Detta gör det lätt att 

överskatta det faktiska antalet unika besökare till en hemsida, vilket leder till att annonserna kostar 

mer än vad de borde göra, baserat på antal besökare per hemsida (Soltani, Canty, Mayo, Thomas 

& Hoofnagle, 2010). Detta faktum medförde att utvecklare och annonsföretag var tvungna att börja 

använda sig utav spårningstekniker som var svårare för användare att radera (Soltani et al, 2010).  
 

3.1.3.1 First party cookies 

Cookies som finns på en hemsida som besökaren efterfrågar kallas first party cookies, det vill säga, 

sådana cookies som förbättrar upplevelsen för besökaren på just den specifika hemsidan (Abraham 

et al, 2007). Om till exempel en besökare besöker amazon.com förväntar sig besökaren att 

amazon.com skall använda cookies som förbättrar användarupplevelsen.  

 

3.1.3.2 Third party cookies 

Third party cookies är cookies som placeras på en hemsida av ett annat företag än det företag som 

äger hemsidan (Hoofnagle, Soltani, Good, Wambach & Ayenson, 2012). Dessa third party cookies 

används för att publicera annonser på hemsidor och används av företag, som inte har någon relation 

med användaren, för att spåra användare över flera olika hemsidor (Hoofnagle et al, 2012) för att 

sedan kunna använda sig av den informationen för att erbjuda riktad reklam till användare eller 

sälja informationen till annonsörer. Informationen som dessa third party cookies samlar in och 

företagen som äger dessa cookies kan med hjälp av dessa cookies bygga upp en dokumentation 

om besökarna. Tack vare dessa third party cookies kan företagen få reda på vilka sidor besökarna 

har besökt, vad de handlat på Internet och vilket postnummer de har etc. Genom att spåra besökarna 

på Internet kan man dela in olika användare i olika säljbara segment (“Getting to know you” 2014).  
 

3.1.3.3 Flash-cookies 

Flash cookies, även kallade local shared objects, är ett slags cookie som är mer flexibel än HTTP 

cookies. Flash cookies fungerar genom att användaren har installerat en insticksmodul, till 

exempel adobe flash player (Hoofnagle et al, 2012). En flash cookie kan spara upp till 100 kb av 

information till skillnad mot en standard cookie som bara kan spara 4 kb av information (Tene & 

Polenetsky, 2012). Flash cookies kan till exempel komma ihåg vilken volyminställning besökaren 

hade förra gången den besökte sidan och tittade på t.ex. en flash-video (Soltani, et al, 2010).  

Flash cookies är svårare att radera för användarna och det är relativt okänt för användarna vad 

flash cookies är och hur de fungerar (Hoofnagle et al, 2012). I McDonald & Cranors studie från 

2009 visste ingen av intervjupersonerna vad en flash cookie var.  



12 
 

 

Flash cookies fungerar oberoende av vilken webbläsare som används (Hoofnagle et al, 2012). En 

annan skillnad mellan flash cookies och standardcookies är att flash cookies inte expirerar, det vill 

säga att de ligger kvar på besökarens dator tills användaren tar bort den. En standardcookie 

försvinner när webbläsaren stängs ner eller att den når sitt utgångsdatum (Schoen, 2009). Flash 

cookies kan hämtas eller sättas när en användare besöker en sida med flash på, det vill säga att i 

vissa fall behöver man inte ens klicka på en annons för att en flash cookie skall sättas på 

användarens dator (Soltani, et al, 2010).  
 

Som nämndes i avsnitt 3.1.3 raderar så många som upp till 47 % av användare sina cookies en 

gång i månaden. Detta innebär att om en användare raderar sina cookies så försvinner ID-numret 

som man identifieras med. Detta betyder att om en användare har fått ID-numret 12345 tilldelat 

sin webbläsare, sedan raderar sina cookies och besöker sidan som satte cookien från början igen 

så får den besökaren ett nytt id tilldelat sig, till exempel 54321. Besökaren räknas alltså som en 

helt ny besökare på grund av att besökaren fått ett nytt ID-nummer. Detta kan flash cookies kringgå 

genom att “återuppliva” cookies som besökaren raderat och därmed veta att det är samma besökare 

som återkommer till hemsidan. (Hoofnagle et al, 2012). Att helt avinstallera flash för slippa flash 

cookies är inte heller ett rimligt alternativ för användarna då vissa hemsidor förlitar sig mycket på 

flashinnehåll och sidan skulle vara oläslig om användaren inte har flash installerat (Soltani et al, 

2010). 
 

3.1.4 Åsikter om reklam på Internet 

 

I en studie utförd av Marie Grusell (2006) presenteras en omfattande undersökning om svenskars 

inställning till reklam på olika medier, bland annat reklam på Internet. 1640-1719 personer svarade 

på undersökningen och bland annat framgick att 47 % av de tillfrågade var ganska eller mycket 

negativt inställda till annonsering på Internet. Ingen distinktion har gjorts mellan riktad och oriktad 

reklam i denna undersökning. I åldersgruppen 15-29 var det minst andel som svarade att de hade 

ganska eller mycket negativ inställning till reklam på Internet, där låg siffran på 39 %.  
 

Enligt Turow, King, Hoofnagle, Bleakley, & Hennessy (2009) studie är de flesta vuxna amerikaner 

emot att få riktad reklam baserat på deras internethistorik. Andelen som var emot att få riktad var 

66 % av respondenterna, den siffran steg till mellan 73 och 86 % när respondenterna fick veta vilka 

tekniker som används för att samla information om dem. Unga amerikaner i åldrarna 18-24 är 

något mindre negativa till riktad reklam än vad de äldre är. Dock tycker ändå 55 % av 18 till 24-

åringarna inte om att få riktad reklam. Den siffran stiger till 86 % när man inkluderar de som inte 

tycker att det är okej att få riktad reklam på en hemsida baserat på vad de har besökt för andra 

hemsidor. I åldrarna 25-34 säger 59 % att de inte vill ha riktad reklam. Dock när 25 till 34-åringarna 

får frågan om det är okej att få riktad reklam på en hemsida baserat på deras andra sidvisningar 

säger 82 % av dem att det inte är okej. 
  
I Purcell, Brenner & Rainies undersökning från 2012 fann de att 59 % av 18 till 29-åringarna inte 

tyckte om riktad reklam då de inte vill få sitt internetbeteende spårat och analyserat, medan 36 % 

tyckte att det var bra med riktad reklam då de får information och reklam om saker de är 

intresserade av. Sammanlagt tyckte 68 % av respondenterna inte om att sökmotorer och hemsidor 
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spårar deras internetbeteende för att kunna skapa riktade annonser, 28 % tyckte att det var bra 

eftersom de får relevanta annonser baserade på deras intressen och internetbeteende.  
 

I McDonald & Cranors, (2009) och Ur, Leon, Cranor, Shay, & Wangs, (2012) studier var 

“annoying” (irriterande) det vanligaste respektive det näst vanligaste ordet som användes för att 

beskriva reklam på Internet. Dessa studier genomfördes genom att utföra semistrukturerade 

djupintervjuer med 14 respektive 48 personer.  
 

3.1.5 Integritet 

 

I följande stycken ska ordet “integritet” tolkas så som det engelska ordet “privacy”. När vi i detta 

avsnitt pratar om integritet åsyftar vi alltså egenskapen och möjligheten att kunna behålla personlig 

information om sig själv. 
 

Även om målet med OBA är att skapa reklam som är mer relevant för internetanvändare finns 

nackdelen att det kommer med den personliga integriteten som pris. I en undersökning genomförd 

av Ur et al (2009) svarade många av intervjupersoner att OBA hade sina fördelar i och med att 

man kan få mer relevant reklam och att man kanske kan hitta ett billigare alternativ tack vare OBA. 

Majoriteten var dock oroade över att den personliga integriteten kunde bli kränkt genom 

användandet av OBA. Vissa av personerna var rädda för att de skulle bli övervakade och en del 

kände att de saknade kontroll.  
 

Sammanfattningsvis ansåg intervjupersonerna i Urs et al studie att man såg fördelarna med OBA 

men att de var emot konceptet som helhet då de var rädda att deras personliga integritet skulle 

kränkas. Vidare var det inte många i studien som hade stor kunskap om vilka aktörer som var 

inblandade när man använde sig utav OBA och många verkade tro att det samlades in mer data om 

internetanvändare än vad som faktiskt är fallet. På så vis verkade intervjupersonernas okunskap 

vara bidragande till den negativa inställningen till OBA och då i synnerhet misstänksamheten mot 

att stora, enligt dem, mängder data samlades in om dem.  
 

I undersökningen om amerikaners attityd gentemot OBA genomförd av McDonald & Cranor 

(2010) svarade 64 % att det kändes inkräktande att någon lagrar information om ens aktiviteter på 

Internet och 46 % svarade även att det kändes obehagligt att man utformar annonser baserat på 

vilka hemsidor man har besökt tidigare. I undersökningen upptäckte man också att många av de 

som värnade om sin integritet samtidigt inte var beredda att betala pengar för att slippa att företag 

samlade in information om en för att göra riktad reklam. McDonald & Cranor (2010) menar att 

detta kan verka inkongruent då man ofta är beredd att betala för någonting man värderar högt, som 

sin integritet i detta fall. Vad som vidare framgick av undersökningen var att en del av 

studiedeltagarna såg sin integritet som en rättighet och att det inte är något man borde behöva 

betala för. Endast 3 % höll inte med om att integritet är en rättighet och 69 % tyckte också att det 

var fel att bli ombedd att betala för den i utbyte för få använda en hemsida gratis.  
 

McDonald & Cranor (2010) fann även de att många av deras studiedeltagare besatt dålig kunskap 

om OBA. Över hälften av deltagarna blandade ihop cookies med webbläsarhistorik och en liten 

andel trodde inte ens på att vissa av de tekniker som används inom OBA faktiskt används. 
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3.1.6 Användarprofiler 
 

Rao, Schaub & Sadeh (2015) utförde också en studie om attityder till OBA med åtta 

semistrukturerade intervjuer och en enkät som besvarades av 100 personer, men vad man gjorde 

här som var lite unikt var att analysera de användarprofiler som skapats utifrån data som samlats 

in baserat på människors internetaktiviteter. 

 

Det finns företag som samlar in stora datamängder om människor från olika källor, såsom olika 

hemsidor. Dessa datamängder utgör sedan grunden för de användarprofiler som företaget skapar 

och som sedan kan användas av andra företag för att till exempel skapa riktade annonser. Exempel 

på företag aggregerar data på det här sättet och som används som exempel i Raos et al artikel är 

BlueKai, Google och Yahoo (Rao et al, 2015). 

 

Några intressanta upptäckter gjordes i denna studie då dessa användarprofiler granskades och 

intervjupersonerna fick se sina egna användarprofiler. Som tidigare forskning tyder på fann man 

även i denna studie att en majoritet av studiedeltagarna, 70 %, uttryckte oro över att känsliga 

uppgifter samlades in som till exempel hälso- och kreditinformation. Den största oron bland 

studiedeltagarna var dock gällande att det var mycket otydligt vad datan kunde användas till. Med 

tanke på mängden och variationen på den data som samlades in menar Rao et al att den skulle 

kunna användas till exempelvis riktad reklam, men även som underlag för eventuella anställningar 

eller för att göra bakgrundskollar på människor. 

 

Ytterligare något intressant som framgick vid granskningen av användarprofilerna var att många 

delar av informationen var felaktig. Samtliga intervjupersoner och 45 % av enkätdeltagarna som 

gav feedback om deras användarprofiler angav att de upptäckt fel. Detta var dock inget som störde 

studiedeltagarna då man kände oro över att bli spårad av företag och om företagen då hade felaktig 

information så förstörde det syftet med att spåra någon från början. Det fanns dock scenarion då 

studiedeltagarna var oroliga över den felaktiga informationen, till exempel om informationen 

skulle användas för att hitta kandidater till en anställning och det fanns, för detta 

användningsområde, essentiell data som var felaktig (Rao et al, 2015). 
 

3.1.7 Möjlig deanonymisering 
 

Många företag som spårar användare på nätet hävdar att de bara samlar in icke identifierbara 

attribut. Det vill säga att de vet att användaren med det här anonyma ID-numret har besökt dessa 

sidor, sökt på dessa saker och tittat på dessa produkter, men att de inte kopplar din internetidentitet 

till din riktiga identitet (Madrigal, 2012).  
 

Som Latanya Sweeney (2000) visade i sin undersökning kunde hon identifiera 87 % av alla 

amerikaner genom att använda sig utav postadresser, kön och år och datum när någon föddes. 

Vidare kunde hon identifiera 53 % av amerikaner genom att byta ut attributet postadress till plats, 

det vill säga stad och by etc. Sweeneys slutsats är att det behövs få attribut för att man unikt skall 

kunna identifiera en person. 
 

I en nyligen publicerad artikel av de Montjoye, Radaelli, Sing och Pentland (2015) visade 

forskarlaget hur de lyckades identifiera 90 % av människorna de studerade. Forskarna analyserade 
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metadata från korttransaktioner som skett under en tremånadersperiod från 1,1 miljoner shoppare 

i olika OECD-länder. Metadatan som de fick om alla transaktioner innehöll var transaktionen ägt 

rum och vilket datum. Data om namnet till ägaren till kortet, dennes adress och annan information 

länkad till ägaren fick forskarlaget inte tillgång till (Deng, 2015). Enbart genom att ha tillgång till 

tid och plats vid fyra olika korttransaktioner kunde forskarlaget identifiera upp till 90 % av de 1,1 

miljoner människornas metadata som de hade tillgång till (de Montjoye et al, 2015).  
 

Det går alltså att unikt identifiera en person baserat på väldigt få datapunkter och det finns inga 

tekniska barriärer för att kunna göra det (Narayanan, 2011). Narayanan hävdar vidare att 

internethistoriken som företag hämtar in från användare inte alls är anonyma utan snarare 

pseudonyma. Med det menar han att spårningsföretag kan försöka hitta en riktig identitet till det 

pseudonyma ID-numret som din data är förknippad med. Dessutom om företagen skulle lyckas 

koppla ihop internethistoriken med en riktig person skulle det inte bara påverka framtida 

internethistorik utan det skulle även kunna appliceras retroaktivt. Man behöver alltså enbart 

identifiera en användare en gång för att kunna koppla ihop den användaren med tidigare och 

framtida internethistorik (Narayanan, 2011). 
 

3.2 Blockeringstjänster 

 

Med blockeringstjänster avses insticksmoduler som tillåter en användare att förhindra att annonser 

visas på olika hemsidor. Vi kommer att förklara de två populäraste blockeringstjänsterna.  
 

3.2.1 Adblock 

 

Adblock är en insticksmodul, alltså ett litet program man kan installera på sin webbläsare, som 

blockerar annonser på hemsidor och går att installera och använda på de flesta stora webbläsarna 

bland anat Chrome, Firefox, Opera och Safari. Adblock skapades och drivs utav Michael 

Gundlach. Enligt Adblocks hemsida har programmet laddats ner 40 miljoner gånger (Adblock 

FAQ) och är en av de mest populära insticksmodulerna för både Google Chrome och Safari. Man 

kan via Adblock själv bestämma vilka hemsidor som får visa annonser eller så kan man helt 

blockera alla annonser på alla hemsidor. 
 

3.2.2 Adblock plus 

 

Adblock plus har, trots att det låter väldigt likt Adblock, ingen koppling till det sistnämnda. Det är 

två olika insticksmoduler (program) som i princip fyller samma funktion men är skapade av olika 

personer. Eyeo grundades 2011 av Wladimir Palant och Till Faida för att kunna göra utvecklingen 

av Adblock Plus hållbar (About Adblock Plus). Adblock plus har, enligt deras egen hemsida, 

laddats ner över 300 miljoner gånger (Adblock Plus), det är gratis att ladda ner och att använda. 

Adblock plus förhindrar annonser att visas på hemsidor när användare besöker hemsidan genom 

att filtrera bort annonser baserat på filterlistor med annonsservers som tillhandahåller annonser 

(Bandhakavi, Tiku, Pittman, King, Madhusudan, & Winslett, 2011). Programmet kan även 

förhindra spårning av användaren genom att Adblock blockerar third party cookies (Nikiforakis, 

Acar, & Saelinger, 2014). Man kan inom programmet välja att använda sig utav EasyPrivacy 
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skyddsfilter. EasyPrivacy är ett av de mest effektiva spårningsskyddsprogrammen som går att 

använda (Mayer, 2011). Dessutom kan man välja att deaktivera sociala medier knappar från till 

exempel Facebook, Twitter och Google+. Dessa knappar finns på diverse hemsidor för att man 

snabbt ska kunna dela med sig till sitt sociala medium genom att klicka på denna knapp. Men dessa 

knappar kan även användas i spårningssyfte. Varje gång en användare besöker en hemsida där 

dessa knappar finns skickas en request till det sociala mediets server, även om användaren inte ens 

klickar på knappen kan det sociala mediet se vilka sidor användaren besökt och använda detta för 

att bygga upp en profil om användaren (Getting to know you, 2014).  
 

 
(Bild 2 - hur Adblock Plus fungerar) 

 

I programmet kan man helt själv konfigurera hur man vill att annonser skall synas. Man kan till 

exempel bestämma att alla annonser på en sida skall visas eller så kan man blockera alla annonser. 
 

Eyeo säger själva att de inte är emot onlineannonsering per se men att de är emot icke diskreta 

annonser. Med det menar de till exempel annonser som blinkar eller spelar upp ljud, pop-

upannonser eller annonser som ligger mitt i en text och stör läsflödet för användaren. De har vissa 

kriterier som en annons kan uppfylla och därmed bli vitlistad vilket innebär att man anser att just 

denna annons är diskret och inte irriterar användaren. Några av deras kriterier är att annonsen inte 

skall innehålla animationer eller ljud, det ska helst inte vara några bilder som stjäl uppmärksamhet 

från innehållet utan helst bara text. En stor fördel med Adblock Plus och en förklaring till att det 

blivit så populärt är att det är lätt och snabbt att installera. Leon, Ur, B, Shay, Wang, Balebako & 

Cranor (2012) visade i sin artikel att av deras fem testpersoner som skulle installera Adblock plus 

lyckades fyra personer göra det utan hjälp av forskarna medan en var tvungen att fråga om hjälp 

för att hitta inställningsmenyn.  
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3.2.3 Andel Adblockanvändare 

 

På Mozillas hemsida kan man se statistik över hur många användare som har använt Adblock Plus 

för varje enskild dag (Statistik för Adblock Plus). I april 2015 använde i genomsnitt 21 miljoner 

människor Adblock Plus varje dag, och detta är enbart användare som använder sig utav Mozilla 

Firefox webbläsare. Pagefair, som är ett analysföretag som hjälper hemsidor att göra 

internetannonser och utveckla strategier för internetannonser i Europa och Nordamerika, har 

skrivit två rapporter om adblockanvändande i världen, en från 2013 och en från 2014. I deras 

rapport från 2013 beräknade de att adblockanvändandet i världen skulle växa med en årlig takt av 

43 %. När de sedan följde upp detta med en ny rapport 2014 fann de att de hade underskattat 

adblockanvändandets tillväxttakt. I rapporten från 2014 fann de att adblockanvändandet hade ökat 

med 69 % från Q2 2013 till Q2 2014. Enligt deras beräkningar fanns det år 2014 144 miljoner 

månatliga användare av olika adblocktjänster, eller i andra termer, så använde 4,9 % av alla 

internetanvändare sig av någon slags blockeringstjänst. Även om det totala användandet bara är 

4,9 procent av världens internetanvändare är blockeringstjänstanvändandet koncentrerat till 

västvärlden (Europa och Nordamerika) vilket leder till att många hemsidor i västvärlden ser att 

dubbelsiffriga procent av deras besökare använder sig utav någon blockeringstjänst (Adblocking 

goes mainstream, 2014). 
 

Webbläsaren Google Chrome ökade mellan Q2 2013 och Q2 2014 till 86 miljoner månatliga 

adblockanvändare, en ökning med 96 %. För Firefox var ökningen av adblockanvändare 21 % till 

41 miljoner månatliga under samma tidsperiod (Adblocking goes mainstream, 2014). 

Användningen av blockeringstjänster har vuxit exponentiellt och i en artikel på mondaymote.com 

skriver Filloux & Gassée (2015) att annonsblockering nu hotar hela ekosystemet av annonser, 

annonsnätverk, publicerare och annonsörer. 
 

3.2.4 Vem använder blockeringstjänster? 
 

I Pagefairs rapport (2014) gjorde man också en enkät där man frågade 1621 amerikanska 

internetanvändare för att ta reda på vilka det är som använder blockeringstjänster. I åldersgruppen 

18-29 använde sig 54 % av männen och 31 % av kvinnorna sig av någon slags blockeringstjänst. 

Det sammanlagda antalet personer i åldrarna 18-29 som använde en blockeringstjänst var 41 %. I 

åldersgruppen 30-44 använde 29 % av männen respektive 24 % av kvinnorna en blockeringstjänst. 

Man fann vidare att det är 48 % troligare att män använder någon slags blockeringstjänst än 

kvinnor när de surfar. I Sverige uppmätte man att 21,6 procent av svenskarna använde sig utav 

någon blockeringstjänst.   
 

Olle Findahls (2014) fann i rapporten Svenskarna och internet att 22 % av svenskarna använder 

sig av blockeringstjänster. Det är dubbelt så stor chans att män använder sig av någon 

blockeringstjänst än kvinnor och det är mer än dubbelt så många unga (16-25) som installerar 

något sådant program än äldre (55+).  
 

3.2.5 Motstånd till blockeringstjänster 
 

Som tidigare nämnts förlitar sig många hemsidor på att visa annonser i sin affärsmodell för att 

kunna erbjuda gratis innehåll. När alltfler människor börjar använda sig utav någon slags 
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blockeringstjänst minskar annonsintäkterna. På vissa tekniktunga hemsidor där många av 

besökarna är teknikintresserade som till exempel spelhemsidor och teknologihemsidor kan antalet 

användare av blockeringstjänster vara i genomsnitt 25 till 30 % med vissa sidor som upplever en 

blockeringstjänstprocent på uppemot 50 % (The Rise of Adblocking, 2013). På vissa spelsidor kan 

upp till 80 till 90 % av besökarna använda sig av någon adblocktjänst (Filloux & Gassée, 2015).  
 

Ken Fisher (2010) som är chefredaktör på teknikhemsidan Arstechnica skrev 2010 ett inlägg på 

sin hemsida om varför blockeringstjänster hotar hans hemsida. Han gjorde liknelsen att äga en 

restaurang där 40 % av kunderna inte betalade för maten. Arstechnica utförde ett experiment för 

att se om de kunde skapa en teknisk lösning där besökare som använde sig utav någon 

blockeringstjänst inte kunde se innehållet på hemsidan. De lyckades med implementationen av sitt 

experiment och under tolv timmar kunde inte besökare som använde sig utav en blockeringstjänst 

se innehållet på hemsidan (Fisher, 2010). 
 

Eyeo som äger Adblock Plus har blivit kritiserade för deras affärsmodell vilket går ut på att stora 

företag kan betala en del av sina annonsintäkter för att få sina annonser vitlistade om de uppfyller 

Eyeos kriterier för acceptabla annonser. Google vars intäkter till 90 % (Google's advertising 

revenue from 2001 to 2014, 2015) härstammar från annonsintäkter har börjat betala Eyeo för att 

få sina annonser vitlistade (Hern, 2013). Enligt Eyeos hemsida behöver inte små till medelstora 

företag som använder sig utav annonser som uppfyller Eyeos krav på annonser betala för att få 

sina annonser vitlistade medan stora företag måste betala en summa för att få sina annonser 

vitlistade (Eyeo Media FAQ). Vad som räknas som små, medelstora och stora företag uppges dock 

inte. Till exempel kan en sida med fem miljoner unika besökare varje månad vara enormt stor i 

Danmark men relativt liten i USA om man ser till befolkningsmängden.  
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4. Resultat 
 

4.1 Resultat av enkätundersökning 
 

Vi fick in 95 svar på vår enkät. Av de som svarade på vår enkät var 36 % av respondenterna 

kvinnor och 64 % var män. Könsfördelningen kom inte som en större chock för oss då vi visste att 

en större del av vår urvalsgrupp var män.  

 

4.1.1 Urvalsteknik, svarsfrekvens och urvalsmängd 
 

Totalt nådde vår enkät ut till 1108 möjliga respondenter och vi fick in 95 svar. På grund av att vi 

skickade ut vår enkät på Facebook kan svarsfrekvensen ha påverkats negativt. Den Facebookgrupp 

som enkäten skickades ut i hade vid tillfället 695 medlemmar, men det går inte att svara på hur 

många av de medlemmarna som får notifikationer när någon postar i gruppen. Det innebär att det 

kan finnas en mängd, vars storlek vi inte känner till, som inte har upptäckt enkäten. Enkäten låg 

uppe en vecka mellan den 21 och den 28 april 2015. 

 

4.1.2 Sammanställning av enkätresultat 
 

33 % av respondenterna hade en eftergymnasial utbildning som var kortare än tre år, 53 % hade 

eftergymnasial utbildning som var tre år eller mindre och 13 % hade gått på gymnasiet i tre år. 

Åldersmässigt var 65 % mellan åldrarna 18-25 och 35 % var mellan 26-35. 
 

I enkätsvaren framgick att av samtliga respondenter var det 62 % som använder Adblock. Det 

framgick även att av samtliga respondenter var det 38 % som föredrog riktad reklam på Internet 

framför oriktad reklam. Av dessa 38 % var det däremot 72 % som använde sig av Adblock. Bland 

de 62 % som ej föredrog riktad reklam var motsvarande siffra som använde sig av en 

blockeringstjänst 63 %. Av de respondenter som föredrog riktad reklam var det alltså fler som 

använde Adblock än av de respondenter som ej föredrog riktad reklam. 
 

Vi kunde också se att 31 % av våra respondenter spenderade mer än sex timmar på Internet varje 

dag, av dessa använde sig 79 % av någon slags blockeringstjänst. Av de som spenderade fyra till 

sex timmar och två till fyra timmar per dag använde sig 64 % respektive 69 % av någon 

blockeringstjänst.  
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(Diagram 1, Översikt över kvinnors och mäns svar) 

 

På frågan om respondenterna använde sig utav något program för att förhindra spårning och reklam 

kan vi se i diagram 1 att 44 % av kvinnorna svarade att de använde sig utav något slags 

blockeringstjänst medan hos männen var det 72 % som använde sig utav någon sådan tjänst. Det 

program som användes mest av både män och kvinnor var Adblock och Adblock Plus vilket 62 % 

av respondenterna använde sig utav.  
 

 
(Diagram 2, översikt mellan olika åldersgruppers svar) 

 

I åldrarna 18-25 använde sig 74 % av något utav programmen Adblock och Adblock Plus medan 

i åldrarna 26-35 använde sig 51 % utav något utav de ovannämnda programmen. Män är något 

mer benägna att föredra riktad reklam än kvinnor. På frågan om ifall de personligen bryr sig om 

att olika företag samlar in information om deras aktiviteter på Internet för att skapa riktad reklam 

var det 43 % som svarade att de brydde sig ganska mycket eller mycket. Sammanlagt svarade 60 
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% av respondenterna att de skulle oroa dem mycket eller oroa dem ganska mycket om deras 

aktiviteter på Internet kunde kopplas till deras riktiga identitet. 68 % av kvinnorna svarade att de 

oroade dem mycket eller ganska mycket om deras identitet skulle kopplas till deras 

internetaktiviteter medan 56 % av männen svarade att det skulle oroa dem.  
 

4.2 Resultat av intervjuer 

 

4.2.1 Intervjuernas syfte 

 

Syftet med de fyra intervjuer som genomfördes var att vidare undersöka de samband vi fann i 

resultaten av vår enkätundersökning. Den aspekten vi valde att fokusera på var att många av 

respondenterna svarade att de använder programvara som förhindrar reklam från att synas på 

hemsidor, i synnerhet användes insticksmodulen Adblock. Som vi nämner i tidigare stycke var det 

en större andel som använde sig av Adblock bland de som valde att de föredrog riktad reklam än 

jämfört med hela respondentgruppen. Detta fick oss intresserade av varför man valde att blockera 

annonser på hemsidor när man samtidigt föredrog riktad reklam.  
 

4.2.2 Intervjupersoner 
 

Av de 95 personer som svarade på vår enkät var det 23 som lämnade sina kontaktuppgifter och 

angav att de kunde ställa upp på en uppföljningsintervju. Av dessa 23 valde vi ut fyra personer 

som vi höll intervjuer med. Nedan följer en presentation av de fyra personer som intervjuades 

under studien. De fyra intervjupersoner kommer i fortsättningen att kallas för I1, I2, I3 och I4. 

Samtliga intervjupersoner är män som befinner sig i åldersspannet 18-35, de har minst tre års 

högskoleutbildning och bedöms av oss vara mer tekniskt intresserade än genomsnittet för män i 

samma åldersgrupp. I1 och I3 är yrkesverksamma medan I2 och I4 fortfarande studerar. Av 

samtliga intervjupersoner var det inte någon som i enkätundersökningen angav att de spenderade 

mindre än 2-4 timmar om dagen på Internet. Anledningen till att vi endast intervjuade män var att 

inga kvinnor som kunde delta i en intervju uppfyllde de kriterier som vi ställde upp i avsnitt 2.1.4. 
 

Vissa av citaten är justerade för att passa skriftspråk, men innebörden är densamma. 
 

4.2.3 Åsikter om riktad reklam 
 

Den första frågan som intervjupersonerna fick svara på var varför de föredrog riktad reklam. I1 

och I3 använde båda frasen “mer relevant för mig” i sina svar, vilket inte kan ses som oväntat. I2 

menade att den oriktade reklamen är helt slumpmässig och sällan någonting man vill komma åt, 

“Jag tjänar absolut ingenting på att kolla på det” sade han. I4 nämnde också att den oriktade 

reklamen kan kännas för generell. Både I2 och I4 var inne på att den riktade reklamen kan hjälpa 

till att hitta saker som man var på jakt efter för tillfället. I4 berättade att i ett fall där han kollat upp 

ett par skor i en nätbutik dök annonser för samma skomodell upp på andra sidor, ibland var även 

dessa annonser från andra sidor än den ursprungliga och till bättre pris. I2 nämnde i intervjun att 



22 
 

han en gång blev räddad av riktad reklam då det dök upp en annons med kurslitteratur som han då 

blev påmind om att han behövde köpa.  
 

Den kanske viktigaste frågan som vi ställde var vad anledningen till att man föredrog riktad reklam, 

men samtidigt valde att blockera den med hjälp utav Adblock. På denna fråga fick vi ganska 

spridda svar. Det flesta angav att de inte blockerade all reklam eller att de föredrog reklam på andra 

ställen och på så vis fick en del riktad reklam också, även om merparten var blockerad. Därmed 

blev det mer logiskt för dem att kunna svara att de föredrog riktad reklam samtidigt som de 

använde Adblock. I1 svarade till exempel att han föredrog att inte få någon reklam där han inte 

valt att få någon reklam. Han såg då hellre att han fick reklam som han hade efterfrågat till sin 

mail. I3 använde endast Adblock på jobbet och det mesta surfandet gör han annars på en Ipad där 

han inte vet om det fanns någon adblockmöjlighet. I4 får endast reklam när han använder sin 

flickväns dator då hon ej har Adblock installerat. Han berättade vidare att han föredrog riktad 

reklam eftersom att han inte led särskilt mycket av den på grund av att han inte blev så utsatt för 

den. “Men säg att om jag inte använt Adblock så hade jag nog föredragit den riktade reklamen 

ändå”, sade han också.  
 

När intervjupersonerna svarat på varför de föredrog riktad reklam, men samtidigt blockerade den 

fick de sedan följdfrågan om de föredrog att få ingen reklam alls än att få endast riktad reklam. På 

den frågan svarade alla ja förutom I1 som svarade “kanske”. När vi utvecklade frågan svarade I1 

att om det inte är bra riktad reklam så föredrar han hellre att inte ha någon reklam alls. Hans åsikt 

var att den riktade reklamen nu är för dålig och att den inte förstår köpbeteenden Till exempel gick 

I1 in på Clarion hotels hemsida för att leta upp en mailadress och inte långt efteråt dök det upp en 

annons på Facebook med texten “Vill du bo på Clarion hotel?”, men detta var inte alls vad han var 

ute efter, menade han. I2 tyckte dock att det är en omöjlig uppgift att förstå köpbeteenden på nätet 

eftersom att även om man vet vem personen som surfar in på en hemsida är så kan man inte veta 

hur personen tänker. Han nämnde också senare i intervjun att detta problem beror på att man har 

vissa mönster när man surfar på Internet och att dessa kanske inte alls har något att göra med att 

man är intresserad av att köpa någonting.  
 

4.2.4 Implikationer av adblockanvändande 
 

Många hemsidor behöver annonspengar för att kunna drivas och givetvis reduceras den 

möjligheten till inkomst när internetanvändare väljer att använda Adblock. Vi valde därför att fråga 

intervjupersonerna om de reflekterar över faktumet att hemsidor behöver annonsintäkter för att 

kunna drivas och ifall de stänger av Adblock när hemsidan ber om det. I2 och I3 svarade att det 

skulle kunna finnas fall då de stänger av Adblock om hemsidan ber om det ifall det är en hemsida 

man bryr sig mer om och vill stödja, men i de fall som det har hänt har I3 åtminstone inte brytt sig 

om att stänga av det. Både I1 och I4 svarade också att de inte stängde av Adblock i dessa fall. “Jag 

tror inte att jag bryr mig tillräckligt mycket om det faktiskt” sade I4. I1 nämnde också som 

anledning att reklamen på hemsidorna är för dålig och att de borde hitta på nya sätt att annonsera, 

det behöver inte vara banners på hemsidorna, menade han. Vidare frågade vi om det fanns något 

som faktiskt skulle få intervjupersonerna att stänga av Adblock. På den frågan svarade både I1 och 

I3 att de kanske skulle göra det om det blev bättre riktad reklam. I3 sammanfattade det med att 

mindre och mer riktad reklam skulle vara bättre. “Vissa sidor är ju bara massor av reklam, man 

hittar knappt innehållet ibland”, tillade han. I2 påpekade att reklamen som finns nu är för störande. 
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Han nämnde också att han har ett irritationsmoment som antagligen är grunden till att han använder 

Adblock och det är youtubereklamen, det vill säga de korta annonsklipp som visas i början av ett 

videoklipp. “Jag klarar inte av dem, jag stänger av”, sade han om den saken.  För I2 och I4 fanns 

de enda verkliga incitamenten att stänga av Adblock i de fall hemsidan som bad dem att stänga av 

Adblock förhindrade att man utnyttjade sidans funktionalitet annars. De exemplen som togs upp 

var att man inte kunde titta på streamad video. I2 tog upp streamingtjänsten Twitch som exempel 

där användare kan streama olika datorspel som de spelar. Om det var så att han tittade på en stream 

som han tyckte om så kunde han tänka sig att stänga av Adblock eftersom att spelare får inkomst 

av reklamen som sänds i streamen. 
 

Vidare ställde vi frågan ifall våra intervjupersoner kunde se något alternativ till reklam på Internet, 

det vill säga ett annat sätt än traditionella annonser för hemsidor att få in pengar. Svar som dök 

upp här och även på andra ställen i intervjuerna innehöll bland annat att mycket av den reklamen 

som finns nu är för störande och att reklamen skulle behöva integreras mer med innehållet på 

hemsidan. I3 nämnde som exempel hur man använder sig av produktplacering i filmer, han visste 

inte riktigt hur det skulle gå till, men kanske kunde man använda sig av en liknande metod vid 

annonsering på Internet. Poängen, menade han, är att inte göra det så uppenbart vad som är innehåll 

och vad som är reklam. På det sättet kan man få ut sitt budskap utan att användaren märker av det. 

I2 tog upp Facebook som exempel och menade att det finns väldigt många sidor man kan 

prenumerera på som i sin tur gör reklam för olika produkter. På så vis blir det en form av reklam 

som man valt att få riktad till sig.  
 

4.2.5 Personlig integritet 
 

En aspekt som vi också ville undersöka närmare var inställningen till personlig integritet när det 

kommer till riktad reklam. Vi frågade samtliga intervjupersoner om de bryr sig om att hemsidor 

eventuellt samlar in information om dem när de surfar på Internet och att de använder denna 

information för att till exempel skapa riktad reklam. Samtliga intervjupersoner svarade att de inte 

brydde sig särskilt mycket. I1 hade inställningen att man blir alltid spårad i vilket fall, “det är en 

del av hur det ser ut”, menade han. I2 brydde sig inte heller personligen särskilt mycket om att 

någon samlade in information om honom, men han var också av uppfattningen att så länge 

informationen var legitimt insamlad så var det lugnt. Med “legitimt insamlad” menade han till 

exempel på det vis Amazon samlar in information om sina existerande kunder för att kunna 

rekommendera ytterligare produkter till dem. Däremot när data samlas in i ett oklart syfte så tyckte 

han inte att det var ok. Detta eftersom att han menar att integriteten ska respekteras, “Men det 

kommer inte att hända längre, inte i ett informationssamhälle”, tillade han. I3 nämnde redan i sitt 

svar på den första frågan som löd “Varför valde du i enkäten att du föredrog riktad reklam framför 

oriktad reklam?” att han inte brydde sig särskilt mycket om integritetsfrågan. När han sedan fick 

frågan om utifall han brydde sig om att hemsidor samlar in data om honom så svarade han att han 

inte tycker det att det var någon idé att vara orolig över sådant. I och med alla kortköp man gör på 

Internet så sker det där ändå, menade han. I4 svarade i liknande ordalag att han inte bryr sig särskilt 

mycket. 
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5. Analys  
 

I följande avsnitt presenterar vi våra resultat och relaterar dem till den teori som vi har redogjort 

för tidigare. Då förekomsten och användandet av blockeringstjänster är väldigt nytt finns det inte 

särskilt många vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet. Vissa undersökningar utförda av 

Adblock plus finns att tillgå, men vi har inte kunnat hitta några artiklar med vetenskaplig grund 

som undersöker attityder gentemot blockeringstjänster såsom Adblock. 
 

5.1 Enkäten 

 

Vi fann att våra fynd till stor del överensstämde med tidigare forskning på flera plan. I vår 

enkätundersökning svarade 37 % av 18 till 25-åringarna att de föredrog riktad reklam och 63 % 

svarade att de inte uppskattade det. Turow et al (2009) fann att 55 % av 18 till 24-åringarna i deras 

undersökning ogillade att få riktad reklam. I samma undersökning fann de att 59 % av 25 till 34-

åringarna var negativt inställda till riktad reklam, för samma åldersgrupp i vår undersökning var 

den siffran 61 %. I Purcells et al (2012) och Turows et al (2009) enkätundersökningar svarade 68 

% respektive 66 % att de inte uppskattade att få riktad reklam, i vår undersökning svarade 62 % 

att de inte uppskattade riktad reklam. En anledning till att vår sammanlagda siffra av inställningen 

till riktad reklam är något lägre än Purcell et al (2012) och Turow et al (2009) kan vara att vi tyvärr 

inte fick så många svar från äldre människor d.v.s. 50 år och uppåt. Eftersom unga är något mindre 

negativa till riktad reklam kan man anta att vår siffra är något lägre på grund av att vi till största 

delen fick svar från yngre människor. I Turow et al (2009) ökade andelen som ogillade riktad 

reklam när forskarna förklarade hur företag går till väga för att kunna erbjuda riktad reklam.  
 

Tyvärr ger varken Purcell et al (2012) eller Turow et al (2009) någon åtskild statistik mellan män 

och kvinnor i sina undersökningar, vilket gör att vi inte kan jämföra våra fynd med deras vad gäller 

hur olika kön ser på riktad reklam. Andelen män som använde sig utav någon blockeringstjänst 

var 72 % medan andelen för kvinnor var 44 %. I både rapporten från Pagefair (2014) och Olle 

Findahls (2014) rapport Svenskarna och internet kommer han fram till att det är troligare att män 

använder sig utav någon slags blockeringstjänst än kvinnor, vilket vi också gjorde. Varför det är 

så har vi tyvärr inte tillräckligt med data för att svara på.  
 

Av alla respondenter svarade 60 % att de skulle oroa sig mycket eller ganska mycket om deras 

internetbeteende kunde kopplas till deras riktiga identitet. Som vi såg i teoriavsnittet finns det inga 

tekniska barriärer som förhindrar att man kan identifiera människors riktiga identitet och att det är 

relativt enkelt att göra detta med dagens datorkraft (Narayanan, 2011).  
 

5.1.1 Samband mellan OBA och användande av blockeringstjänster 

 

Enligt undersökningen som Turow et al (2009) utförde var 55 % av de tillfrågade, i åldern 18-24 

år, negativt inställda till riktad reklam och i åldersgruppen 25-34 var samma siffra 59 %. Enligt 

vår undersökning som hade majoriteten av sina respondenter i samma åldersgrupper var 62 % 

negativt inställda till riktad reklam. Även om vår undersökning inte är genomförd på samma sätt 

eller med exakt samma frågor så vill vi ändå hävda att det går att påvisa en viss kongruens mellan 
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våra studier. Detta betyder naturligtvis inte att de resultat vi fått fram om inställning till riktad 

reklam i relation till adblockanvändande skulle stämma in på Turows et al respondenter, men det 

kan ändå vara intressant att hålla i minnet när vi nedan presenterar vad vi kom fram till. 
 

Vi ville med vår enkät undersöka om det gick att fastställa en direkt koppling mellan ökat 

användande av OBA och ökat användande av Adblock. I och med att både OBA-användande och 

adblockanvändande har ökat de senaste åren kunde vi anta att internetanvändare är trötta på den 

riktade reklamen och därför väljer att blockera den. Då 62 % av respondenterna i enkäten angav 

att de ej föredrog riktad reklam väntade vi oss se en stor andel adblockanvändare där, förmodligen 

större än hos andelen som angav att de föredrog riktad reklam. 
 

 
(Diagram 3, inställning till riktad reklam i relation till adblockanvändande) 

 

Som man kan se i diagrammet ovan är det 62 % av respondenterna som svarat att de ej föredrog 

riktad reklam som angett att de använder Adblock, medan det är 72 % av de som svarat att de 

föredrog riktad reklam som angett att de använder Adblock. I vår enkätundersökning kan man 

alltså inte se någon indikation på att en negativ inställning till riktad reklam är en anledning till att 

man använder sig utav Adblock. Tvärtom finns det en liten tendens till att personer som är positivt 

inställda till riktad reklam använder Adblock i större utsträckning. 
 

5.2 Intervjuerna 
 

Intervjuerna som vi genomförde var med personer som både svarat att de föredrog riktad reklam 

och att de använde Adblock. Detta är viktigt att tänka på när man läser detta avsnitt då det 

fortfarande är så att en majoritet av våra enkätrespondenter och även respondenter i tidigare 

forskning, till exempel Ur et al (2009), är av åsikten att de ej föredrar riktad reklam. På grund av 

vårt val av intervjupersoner kommer resultaten alltså kanske att ställa OBA i bättre dager än vad 

den gängse uppfattningen är. Vi kommer dock att ta upp både positiva och negativa aspekter med 

OBA samt varför man väljer att blockera reklam. 
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I undersökningen som Ur et al (2009) genomförde svarade flera av intervjupersonerna att en fördel 

med OBA är att den typen av reklam känns mer relevant och vi fick flera liknande svar i våra 

intervjuer, varav flera använde just ordet “relevant”. 
 

Även mer specifika likheter mellan vår undersökning och Urs et al (2012) dök upp, bland andra 

en som handlade om pris. I undersökningen utförd av Ur et al fick intervjupersonerna ett par 

scenarion presenterade i vilka de själva fick välja om de skulle tillåta att man samlade in data om 

dem. De olika scenarion som presenterades kunde vara att man till exempel sökte efter ett visst 

svar på en fråga eller att man letade efter en specifik produkt att köpa på Internet. I många av dessa 

scenarion valde intervjupersonerna att de skulle tillåta att information samlades in om dem 

eftersom att det kunde betyda att de fick annonser med bättre priser. En av våra intervjupersoner 

tog också upp detta som en positiv aspekt med OBA. Han nämnde under intervjun att OBA var 

bra i de fall han sökte efter något särskilt eftersom att just den specifika produkten då kunde komma 

upp i annonser från olika sidor och ibland då till bättre pris än det han fann ursprungligen.  
 

Något som ständigt återkommer i undersökningar om OBA är frågan om integritet och rädslan för 

att bli spårad på Internet. I undersökningen utförd av McDonald & Cranor (2010) fick 

studiedeltagarna svara på vilka faktorer som mest gjorde att de var negativt inställda till OBA. I 

toppen låg att man fann det inkräktande att företag och hemsidor samlade in information om ens 

internetaktiviteter, hela 64 % höll med om detta. Bland våra intervjupersoner var det dock ingen 

som uttryckte någon större oro för risken att bli spårad på Internet eller att olika företag samlade 

in information om dem. Detta kan bero på flera anledningar. En allmän uppfattning vi fick när vi 

genomförde intervjuerna var att intervjupersonerna inte orkade bry sig. En avgörande faktor här 

tror vi är en självintalad insikt att det inte går att göra någonting åt det. Vad man än gör på Internet 

så kommer någon att samla in information om en, något som även flera av våra intervjupersoner 

nämnde i sina svar. Ytterligare en anledning till att just de personer vi intervjuade hade en relativt 

avslappnad inställning till spårningsaspekterna av OBA tror vi kan vara att de är mer tekniskt 

intresserade än genomsnittet och därmed har större kunskap om vad som pågår när de surfar på 

Internet. 
 

En faktor som också påverkade inställningen till OBA negativt i McDonald & Cranors studie var 

att OBA fungerade dåligt och att man fick annonser som var för dåligt riktade och inte tillräckligt 

relevanta. Även detta togs upp som problem av två av våra intervjupersoner. Om flera personer 

använder samma dator till exempel är det nästan självklart att den reklam baserad på OBA kommer 

att bli missriktad då man har olika surfmönster och besöker olika hemsidor. Ett annat exempel på 

problemet som två av våra intervjupersoner tog upp var att annonserna man fick kunde vara 

baserade på hemsidor man besökt tidigare, men de var ändå inte relevanta för personen som fick 

dem. Detta kan bero på att man har olika skäl till att besöka en hemsida, man kanske är ute efter 

någon specifik information utan att alls ha några intentioner att köpa något. 
 

I studien utförd av Rao et al (2015) fann man att många användarprofiler som företag använder sig 

av för att till exempel skapa riktad reklam innehåller felaktig information. Av våra intervjuer att 

döma skulle det bland annat kunnat bero på faktorer som nämns i ovanstående stycke, nämligen 

att det är flera personer som använder samma dator. Beroende på vad informationen i 

användarprofilerna kommer att användas till kan detta givetvis skapa problem. Risken finns att 

människor felbehandlas om företag förutsätter att informationen de har om olika användare är helt 

sann.  
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6 Slutsats 
 

Det finns idag ett ganska stort motstånd till OBA då både tidigare studier och vår egen 

undersökning tyder på detta. Det är dock sällan svart eller vitt i den meningen att vissa människor 

är helt emot OBA och att andra omfamnar det fullständigt. Det finns ett antal aspekter av OBA 

som är ständigt återkommande och där vi sett liknande tendenser i svaren oavsett vilken 

undersökning det har rört sig om. 
 

6.1 Relevans 
 

Den mest positiva aspekten av OBA är att relevansen i reklamen ofta är högre än i oriktad reklam. 

Internetanvändare känner att reklamen är riktad till dem personligen. Däremot betyder inte alltid 

hög relevans att man är ute efter den speciella produkten som annonseras. Som nämndes i analysen 

kan det finnas andra anledningar till att man är inne på en hemsida som säljer saker än att man är 

ute efter att köpa något. OBA kan på så vis motverka sig själv genom att skapa missriktad reklam. 

6.2 Integritet 
 

I intervjuerna som vi genomförde angav alla att de inte brydde sig särskilt mycket ifall företag och 

hemsidor samlade in reklam om dem. Det var dock två av de fyra som vi intervjuade och 60 % av 

respondenterna i enkäten som svarade att de skulle vara ganska eller mycket oroliga ifall de visste 

att deras aktiviteter på Internet kunde kopplas till dem som fysiska personer. Detta är extra 

intressant i ljuset av att Latanya Sweeney (2000) kunde identifiera 87 % av alla amerikaner genom 

att endast känna till deras postadress, kön och födelsedatum. Det var också 43 % som svarade att 

de brydde sig mycket eller ganska mycket om att företag samlade in information om deras 

aktiviteter på Internet för att skapa riktad reklam. Värnande om den personliga integriteten är 

sammanfattningsvis en viktig fråga för många människor och kommer antagligen att fortsätta vara 

så. Som vi nämner tidigare hade dock samtliga av våra intervjupersoner en ganska avslappnad 

inställning till integritetsfrågan och brydde sig inte särskilt mycket ifall de blev spårade på Internet. 

I och med att våra intervjupersoner också, enligt vår bedömning, är mer tekniskt kunniga än 

genomsnittet tror vi att det kan vara en anledning till att de inte bryr sig lika mycket. Detta är dock 

något som kunde vara intressant att undersöka vidare genom att till exempel jämföra två grupper 

med olika teknisk bakgrund och se om och i så fall hur deras attityder gentemot OBA skiljer sig 

från varandra. 
 

6.3 Koppling till Adblock 
 

Medan samtliga av våra intervjupersoner angett att de föredrar riktad reklam så har de som bekant 

ändå valt att blockera den. I våra intervjuer har samtliga svarat att de har hellre ingen reklam alls 

än att bara ha riktad reklam. För framtida forskning vore det intressant att se om personer som inte 

föredrar riktad reklam eller är mycket negativt inställda till den använder blockeringstjänster på 

grund av det. I och med att vi bara intervjuat personer som föredrog OBA kan vi inte få någon 

djupare insikt där, men av vad man kan utröna från vår enkät finns det inte något samband som 

tyder på att man är mer benägen att använda sig utav blockeringstjänster om man ej föredrar riktad 

reklam jämfört med om man föredrar riktad reklam.  
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7 Diskussion 
 

7.1 Diskussion om enkätsvaren 

 

I de båda enkätundersökningarna som vi jämförde vår med var åldersindelningen annorlunda 

jämfört med vår. I Turows et al (2009) undersökning användes åldersspannen 18-24 och 25-34 och 

Purcell et al (2012) använde sig utav åldersspannen 18-29 respektive 30-39. I vår undersökning 

kunde man välja att sätta sin ålder till 18-25 och 26-35. Dock är skillnaderna mellan Turows et al 

undersökning och vår ytterst liten och vi känner att vi kan jämföra våra fynd med de båda 

undersökningarna trots skillnaderna i åldersspann. Vi finner det intressant att våra resultat i stort 

är väldigt lika de båda undersökningarna med några procentsatsers marginal. Hade vi fått svar från 

fler äldre personer i vår enkät hade antagligen vår sammanlagda siffra över hur människor ogillar 

riktad reklam blivit något högre då unga människor i regel är något mindre negativa till riktad 

reklam.  
 

Till vår kännedom finns det ingen undersökning till hur unga människor i Sverige ställer sig till 

riktad reklam på Internet. Men de resultat vi fått fram stämmer bra överens med hur unga personer 

i USA uppfattar riktad reklam. Varför vi har fått snarlika resultat med tidigare forskning i USA är 

svårt att svara på, vi kan bara spekulera i varför vi ser liknande siffror. Vi tror dock att eftersom 

det ofta är third party cookies som används för att samla in internetbeteende och att användarna 

oftast inte skrivit något avtal med de som tillhandahåller third party cookies är man kanske orolig 

över hur den informationen sparas och används utan deras samtycke. Dessutom är det kanske en 

generell oro över att någon vet vad du gör. Man får en obehaglig känsla av att bli övervakad. 
 

Att 60 % av respondenterna svarade att de oroar sig mycket eller ganska mycket över att deras 

identitet skulle kopplas samman med deras internetbeteende kan kanske förklaras med att de oroar 

sig över att bli “outad”, alltså att vad man gjort på Internet blir publikt. Det kan också vara att man 

oroar sig för vad som händer om till exempel ett försäkringsbolag skulle få tag i ens sökhistorik 

kopplad till ens riktiga identitet. Kan man få en högre försäkringspremie om man gillar att ägna 

sig åt äventyrssporter eller om man har sökt på diverse sjukdomar?  
 

I vår enkätundersökning fann vi att sammanlagt använde sig 62 % av respondenterna av någon 

slags blockeringstjänst. Det är en väldigt hög siffra, som kanske kan förklaras med att en stor del 

utav våra respondenter utbildar sig till eller har utbildat sig till ett yrke inom IT vilket gör att dessa 

kanske har en större kunskap om hur man installerar insticksmoduler i sin webbläsare. Om vi hade 

fått fler svar från en mer diversifierad målgrupp hade antagligen siffran över människor som 

använder sig utav någon blockeringstjänst sjunkit. Trots det kan man ändå se, både i vår 

undersökning och Pagefairs att, “generation Y” alltså människor födda från 1985 och fram till 

2000, använder sig utav någon blockeringstjänst i större utsträckning än äldre personer.    
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7.2 Alternativ till reklam på Internet 
 

I slutet av våra intervjuer tog vi upp frågan om våra intervjupersoner kunde se något alternativ till 

reklam på Internet, det vill säga ett alternativt sätt för hemsidor att tjäna pengar. Enligt vår studie 

och tidigare utförda sådana är den gängse uppfattningen att reklam är irriterande, oavsett om den 

är riktad eller inte. I samband med att internetanvändare i allt större utsträckning använder sig av 

blockeringstjänster ställer det högre krav på annonsskaparna att utforma reklam som inte stör och 

på så vis blir en barriär mellan användaren och innehållet på hemsidan. 
 

En idé som vi diskuterade med flera av våra intervjupersoner var att göra reklam som är mer 

integrerad med innehållet på hemsidan liknande hur företag använder sig av produktplacering i 

filmer. Detta bygger på idén att reklamen ska vara så pass subtil att man medvetet knappt märker 

av den, men undermedvetet så har man snappat upp reklamens budskap. Problemet som en metod 

av den här typen skulle kunna lösa är att i och med att det inte finns en distinktion mellan reklam 

och innehåll så skulle det bli svårt för en blockeringstjänst att identifiera reklamen och därmed 

skulle det blir svårare att blockera den. Frågan är dock om internetanvändare skulle se med blidare 

ögon på den här typen av reklam där man då skulle försöka smyga in reklam i innehållet. Kanske 

skulle det bara irritera internetanvändare ännu mer. Det ska förstås också tilläggas att detta inte 

står i motsats till riktad reklam utan till reklam i allmänhet. 
 

Ett alternativ till att låta användarna bestämma om annonser ska visas eller inte vore att vända på 

situationen och låta det beslutet tas av hemsideägarna. Även om det inte är särskilt utbrett än så 

finns det metoder för att hindra insticksmoduler så som Adblock och Adblock Plus. Detta är inget 

vi har gått in på närmare i den här uppsatsen, men det är en idé som är värd att diskutera då man 

kan utgå från flera ståndpunkter. Å ena sidan skulle en modell där hemsideägarna bestämmer om 

annonser visas kunna ses som mer rättvis då annonserna fungerar som betalningsmedel för att 

användarna ska få tillgång till sidan. Å andra sidan är frågan om användarna, som är vana vid att 

få innehåll gratis och utan reklam, skulle acceptera en sådan modell eller om de istället skulle 

bojkotta hemsidan. I längden tror vi att den modell som finns nu för annonsering på Internet 

kommer att bli förlegad. En liknelse kan göras med skivbranschen. När det blev populärt och enkelt 

att ladda hem musik via torrents och andra fildelningsprogram sjönk skivförsäljningen och det 

saknades incitament för människor att köpa skivor när de så enkelt kunde få musiken gratis, om 

än på olagligt vis. I den branschen har tjänster som Itunes och framförallt Spotify revolutionerat 

modellen för hur man betalar för musik. En fast månadskostnad och tillgång till nästan all musik 

man kan önska via en applikation gjorde att många människor helt plötsligt kunde tänka sig att 

betala för musik. Kanske kommer vi att se en liknande revolution inom reklam på Internet. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

● Varför föredrar du riktad reklam? 

● Hur länge har du använt en blockeringstjänst? 

● Hur kommer det sig att du föredrar riktad reklam men samtidigt blockerar den? 

● Vill du hellre ha ingen reklam än riktad reklam? 

● Om möjligheten fanns, skulle du vilja ha riktad reklam men blockera oriktad reklam? 

● Har du någon gång tänkt på att hemsidor som du besöker behöver använda sig utav 

annonser för att kunna erbjuda gratis innehåll? 

● Finns det något som skulle kunna få dig att sluta blockera annonser? 

● Skulle du kunna se ett annat alternativ för annonser på internet? Andra sätt för hemsidor 

att tjäna pengar. 

● Har du funderat något på spårningsaspekten? Om dina handlingar på internet kan spåras 

till dig personligen? 

 

Förutom dessa kärnfrågor ställde vi ibland följdfrågor för att klargöra vissa svar vi fick och om vi 

fick intressanta svar från intervjupersonerna så kanske vi gick in lite djupare på det de nämnt men 

som vi inte tänkt på att fråga från början. 

 

 

 


