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Sammanfattning  

Allt fler företag väljer att anpassa innehållet på sin webbplats efter kända egenskaper hos sina 
besökare vilket kallas för personalisering. Det medför fördelar men även nackdelar, så som 
att en besökare kan uppleva att sin integritet kränks när information används på fel sätt. 
Eftersom internetanvändare uppfattar personaliseringen på olika sätt är det av intresse att 
undersöka hur den uppfattningen ser ut. Genom en enkät undersöktes hur internetanvändare 
uppfattar personalisering baserad på namn, plats, sociala medier och tidigare köp samt vilka 
faktorer som kan komma att påverka denna inställning. Resultatet visade bland annat att 
besökares uppskattning av personaliserat innehåll skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
information som används samt att en inloggad besökare har en mer positiv syn på 
personaliserat innehåll jämfört med en person som besöker webbplatsen för första gången. 
Det kan bero på att en besökare känner förtrogenhet som inloggad samt är mer medveten om 
att datainsamling har skett.  

   
Nyckelord  
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Abstract  
  
Many more businesses decide to adapt their content on a website to known characteristics of 
a visitor, which is called personalization. Personalization result in both benefits and 
disadvantages, as for example that it doesn’t respect a persons integrity. Internet users can 
interpret the personalization in several different ways which makes it interesting to examine 
how much they appreciate the personalization. A questionnaire studied how internet users 
interpret personalization based on name, location, social media and previous purchase and 
what factors that influenced the interpretation. The result showed that visitors appreciation of 
personalization differ based on what kind of information is being personalized and that a 
visitor that has logged in is more positive to personalization than a visitor that is using the 
page for the first time. This could be because a person that has logged in is more familiar 
with the website than a person that visit the website for the first time.  

    
Keywords  

Personalization, integrity online, attitudes towards personalization, familiarity, awareness, 
information sensitivity, compensation, website 



Begreppslista 

Personalisering: att anpassa innehållet på en webbplats till specifika grupper och användare.  
Integritet på internet: rätten att privatlivet respekteras när det gäller lagring, användande 
och visning av personlig information på webbplatser 
Webbplats: en sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som är  
nåbara genom Internet. 
Internetanvändare: en privatperson som använder internet för att t.ex. söka information, 
interagera med andra eller konsumera varor och tjänster.  
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1 Inledning 
Mycket har förändrats sedan 90-talet. VHS-band har bytts ut mot ett oändligt utbud av 
underhållning i form av Netflix och andra video-on-demand-tjänster. Information som 
tidigare förvarades i tunga band av lexikon i en bokhylla finns nu en snabb sökning bort. När 
vi tidigare fick be grannar att tömma brevlådan för att undvika en låda översvämmad med 
reklamblad, är det istället en mailkorg med 1054 olästa nyhetsbrev och kampanjmail som 
möter oss efter en veckas semester. Internet är numera en av de huvudsakliga kanalerna 
mellan företag och kund vilket gör att mer information kan kommuniceras och att 
informationen alltid finns tillgänglig. 

Utvecklingen till ett digitalt informationssamhälle har även fler effekter. Tidigare fanns det 
ingen möjlighet att ta reda på vilken sida i ett lexikon som hade flest hundöron. Att företag 
idag sparar, och analyserar sökningarna du genomför på en webbplats, är däremot en 
självklarhet. I takt med att internet blir en allt mer viktig kommunikationskanal har företag 
börjat inse fördelarna med att analysera hur webbplatsen fungerar för att kunna optimera den 
och ge besökaren bästa möjliga upplevelse (Brusilovsky, Kobsa, & Nejdl, 2007). Processen 
som går ut på att förändra webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsens kvalitet kallas för 
optimering. Med kvalitet menas ofta att webbplatsen blir mer användarvänlig och uppmuntrar 
till önskat beteende, t.ex. att besökaren genomför ett köp eller registrerar sig som medlem. 
(Google) 

1.1 Bakgrund 

En typisk webbplats i slutet av 90-talet var en statisk sida som presenterades på exakt samma 
sätt för samtliga besökare. Numera finns det, som en del av optimeringen, stora möjligheter 
att anpassa innehållet till specifika grupper och användare. Denna typ av anpassning kallas 
för personalisering. Ett exempel på personalisering är söksystem som sparar en besökares 
sökningar för att vid framtida sökningar kunna ge förslag på sökord till besökaren baserat på 
historiken. Ett annat exempel är att webbplatser kan rekommendera varor baserat på 
produkter en användare tidigare har köpt eller visat intresse för på internet. (Brusilovsky, 
Kobsa, & Nejdl, 2007). 

Kobsa (2007) menar på att situationen med personalisering har förändrats på främst fyra sätt 
sedan 90-talet: 

1. Personaliserade system har börjat användas på internet. Företag har insett vilken 
enorm potential personalisering har för kundrelationer och anpassar sina webbplatser 
därefter. Samtidigt har nya säkerhetsglapp uppstått och integritetsskyddet har 
förändrats. Det bidrar till att spårbarheten online har ökat vilket, enligt Kobsa (2007), 
gör att många kan känna en ovilja till att lämna ut personuppgifter på internet. 
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2. Det finns mer data om besökaren. Under 80-talet var majoriteten av data om 
användare sådana data som besökaren själv lämnade ifrån sig. Nu kan data bestå av 
musrörelser, musklick, platstjänster etc. vilket leder till nya sätt att kränka besökares 
integritet på.  

3. Mer kraftfulla metoder för dataanalys har utvecklats. I och med att datorer och 
algoritmer blir mer avancerade finns det fler möjligheter att samla in, koppla samman 
och analysera mer data om besökare.  

4. Restriktioner har införts genom integritetslagstiftning. Många länder har infört nya 
lagar som påverkar webbplatser och personalisering är ett av de områden som blir 
särskilt påverkat. (Kobsa, 2007) 

        
    

1.2 Problemformulering  

Som inledningen och bakgrunden belyser görs mer information tillgänglig på internet. Det  
gör att det finns ett syfte med att filtrera informationen för att göra en webbplats så relevant 
och användarvänlig som möjligt. Genom att företag även samlar in mer information om 
besökare har företag möjlighet att analysera informationen och anpassa innehållet på en 
webbplats till en specifik individ, dvs. personalisera webbplatsen.  

Samtidigt menar Ho & Chau (2013) att personalisering kan leda till att individer väljer att 
sluta besöka webbplatsen på grund av att de upplever att deras integritet kränks. Det gör att 
det kan finns ett behov av att undersöka balansgången mellan vad för typ av personalisering 
som en besökare uppskattar och vad en besökare uppfattar vara obehagligt, t.ex. därför att det 
uppfattas kränka ens integritet.  

Kobsa (2007) menar även att nya studier visar på att internetanvändare är mycket oroade över 
sin integritet. Cranor, Toch & Wang (2012) menar att integritetsproblem inom personalisering 
har ökat markant mellan 2002 och 2008. De tar upp tre potentiella riskområden inom 
personalisering: personalisering baserad på sociala nätverk, användarprofilering samt 
personalisering baserad på platsbestämmelse (Cranor, Toch & Wang, 2012). Genom att 
undersöka hur inställningen till dessa områden ser ut bland internetanvändare blir det möjligt 
att analysera om dessa områden kan betraktas som riskområden eller inte.  

Det finns, som ovan nämnt, ett antal strategier för personalisering som kan användas, t.ex. att 
hälsa besökare välkomna med namn eller att erbjuda personliga rekommendationer på varor. 
Tam & Ho (2010) menar dock att det saknas forskning som visar hur effektiva strategierna är. 
I nuläget kan det alltså vara svårt för företag att veta hur besökare på deras webbplats ställer 
sig till olika typer av personalisering och vad som påverkar denna inställning. Hur förtrogen 
användaren är med webbplatsen kan också komma att påverka inställningen (Sheehan & Hoy, 
2000). Samtliga av dessa problemområden tas upp i frågeställningen nedan.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur besökare på en webbplats uppfattar personalisering som 
är baserad på olika typer av information samt att analysera om denna uppfattning kan bero på 
olika faktorer som identifierats med hjälp av teorier och tidigare forskning. 

Frågeställningen som ligger till grund för denna uppsats är: 
● Hur uppfattar besökare av en webbplats personalisering av innehåll som baseras på 

namn, geografisk plats, tidigare köp och sociala medier? 
○ Påverkar synen på integritet hur man ställer sig till personaliserat innehåll? 
○ Är det någon skillnad i inställningen till personalisering om det handlar om en 

inloggad, återkommande besökare jämfört med en person som besöker 
webbplatsen för första gången? 

1.4 Avgränsningar  

Personalisering är ett brett område. Uppsatsen inriktas på att undersöka hur webbplatser 
arbetar med personaliserat innehåll mot privatpersoner. Vidare avgränsas uppsatsen till att 

(a) undersöka hur olika typer av personaliserat innehåll uppfattas samt (b) till att undersöka 
skillnaden i attityder om en hemsida besöks för första gången eller om det är en 
återkommande besökare som loggar in på webbplatsen. Avgränsningen (b) beror på att 
åsikterna förmodligen kommer skilja sig som mest mellan dessa två då de kan ses som två 
ytterligheter av hur förtrogen en besökare är med webbplatsen. Det innebär dock att besökare 
som tidigare använt webbplatsen men återbesöker den utan att logga in inte inkluderas den 
här undersökningen.  

Cranor, Toch & Wang (2012) tar upp tre potentiella riskområden inom personalisering vilka 
är personalisering baserad på geografisk plats, sociala medier och användarprofiler. 
Användarprofiler är ett sätt för ett företag att beskriva vilka målgrupper som finns samt hur 
dessa beter sig på en webbplats (Cranor, Toch & Wang, 2012). Det finns en mängd olika sätt 
att skapa användarprofiler på och ett sätt är att använda information om tidigare köp. Den här 
uppsatsen kommer att avgränsa sig till att undersöka hur besökare uppfattar användandet av 
information om tidigare köp. Utöver de tre riskområden som Cranor, Touch & Wang tar upp 
kommer även personalisering baserad på namn att undersökas. 

Integritetsbegreppet är komplext och består av ett antal olika delar som ett företag måste ta 
hänsyn till vid arbetet med personalisering. Företag kan inte ignorera lagstiftning men 
uppsatsen kommer att undersöka delen som inte har lika tydliga gränser kring vad som är rätt 
eller fel. Uppsatsen kommer därför att fokusera på internetanvändares egna åsikter angående 
personalisering och sin integritet.  

�4



1.5 Kunskapsintressenter  

Studien avser att undersöka hur besökare uppfattar personalisering på en webbplats. I och 
med detta är alla företag som har en webbplats och ett intresse för personalisering 
kunskapsintressenter. Ett av företagen är Tele2 då de kommer att ta del av studien och har 
medverkat under uppsatsskrivandets gång. Då vi har valt att inte bara utföra studien på Tele2s 
besökare kommer även andra företag att kunna använda studien. 

Studien kommer även att kunna användas för framtida forskning samt uppmuntra till mer 
forskning inom ämnet. 

1.6 Disposition  

Efter detta inledande kapitel följer teoridelen där de modeller uppsatsen bygger på tas upp. I 
teoridelen diskuteras först begreppet personalisering och vilka fördelar och nackdelar det 
finns med personalisering samt vilka faktorer som kan påverka hur besökare uppfattar 
personaliserat innehåll, med hjälp av Awad och Krishnans modell. Därefter redogörs för de 
faktorer som påverkar integritet utifrån Sheehan och Hoys modell. Teoridelen avslutas med 
att presentera undersökningsmodellen som uppsatsen utgår från och de hypoteser som 
uppsatsen syftar till att bevisa.  

Det tredje kapitlet är metod där forskningsstrategin presenteras utifrån sex steg. 
Metodkapitlet tar även upp metodik för dataanalys, kritisk granskning av metoden och till sist 
presenteras vilket forskningsparadigm som forskningen bedrivs utifrån.  

I kapitel fyra kommer resultatet att redovisas i form av diagram och tabeller samt 
kommentarer till dessa.  

Det femte kapitlet presenterar analysen som utgår från undersökningsmodellen som 
presenterades i teorin och Sheehan och Hoys faktorer som påverkar integritetsbegreppet.  

Det sjätte och sista kapitlet är avslutande slutsats och diskussion där slutsatsen framförs följt 
av diskussion och förslag till vidare forskning.  
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2 Teori 
I det här kapitlet redogörs det för de två centrala begrepp som berörs i uppsatsen:  
(1) personalisering och (2) integritet i samband med personalisering. Som teoretiskt ramverk 
kommer en modell av Awad & Krishnan (2006) att användas jämte den teori om de fem 
faktorer som påverkar integritet skapad av Sheehan & Hoy (2000). Det teoretiska ramverket 
används för att skapa en undersökningsmodell som visar hur undersökningen är utformad och 
hur resultatet kommer att analyseras. Tre hypoteser har även formulerats för undersökningen 
vilka även tas upp i detta kapitel. 

2.1 Personalisering 

Personalisering möjliggörs genom att företag samlar in data om sina besökare eller 
användare. Insamlingen görs dels genom att implicit spara data om användares beteende och 
mönster och dels genom att explicit be om information i samband med att en besökare till 
exempel registrerar sig som en ny användare (Brusilovsky, Kobsa, & Nejdl, 2007). Att samla 
in data på detta sätt från webbplatser kallas för web usage mining. Det innebär att metoder 
används för att upptäcka intressanta mönster i data som samlas in från webbplatser för att 
t.ex. skapa profiler och användarmodeller som anpassningen sedan styrs av (Chande, Shukla 
& Silakari, 2013). Ett sätt att samla in information om besökaren för att anpassa innehållet är 
genom cookies. Cookies är små textfiler som sparas på en användares hårdvara av en 
webbserver. (Hormozi, 2005) 

2.1.1 Fördelar med personalisering 

Brusilovsky, Kobsa, & Nejdl (2007) menar att den framgång som anpassningsbara 
webbplatser har haft inledningsvis leder till ett ökat behov av personalisering. Det har gjort 
att mer komplexa system har utvecklats och att personalisering har blivit mer populärt att 
forska inom.  

Kaptein & Parvinen (2015) hävdar att den nya forskningen stödjer idéen om att företag kan få 
konkurrensfördelar genom att personalisera innehållet på sin webbplats. Taylor, Jillapalli & 
Davis (2009) menar även att tidigare forskning visar att personalisering på internet har en 
positiv effekt på besökare och tar upp personaliserade e-mail som ett exempel då de genererar 
fler klick än de e-mail som inte är personaliserade. 

Vidare skriver Taylor, Davis & Jillapalli (2009) att personalisering online förbättrar 
kundrelationer och ökar mängden önskade beteenden, som t.ex ökad försäljning och att 
besökare pratar gott om webbplatsen eller företaget i fråga.  
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Fördelarna som tas upp ovan är främst ur ett företags synpunkt men det finns även fördelar 
för besökarna. Exempel på dessa är att personalisering kan bidra till att det är lättare att hitta 
de varor besökaren är intresserad av på en hemsida genom rekommenderade produkter eller 
genom att kunden får en trevligare upplevelse på webbplatsen genom att det blir mer 
personligt. (Sheehan & Hoy, 2000) 

2.1.2 Faktorer som påverkar synen på personalisering 

!  

Figur 1. Modell över faktorer som påverkar besökares syn på personalisering. (Källa: Awad & Krishnan, 2006) 

Awad & Krishnan (2006) har skapat modellen ovan för att undersöka sambandet mellan hur 
viktigt personer tycker att det är med informationstransparens, dvs. att det ska vara tydligt 
vilken information ett företag samlar in. De har även undersökt villigheten att få 
personaliserat innehåll, något de kallar “The Personalization Privacy Paradox”.  

Awad & Krishnan undersökte om demografiska uppgifter hade någon påverkan på hur viktigt 
en tycker att det är med informationstransparens. De undersökte även hur tidigare 
integritetskränkning, oro över integritet samt vikten av integritetspolicys indirekt eller direkt 
kan påverka viljan att få personaliserat innehåll.  

Modellen har fungerat som inspiration till undersökningsmodellen som presenteras i slutet av 
detta kapitel. Modellen kommer dock att anpassas till uppsatsens frågeställningar vilket 
presenteras mer under avsnitt 2.3. 
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2.1.3 Nackdelar med personalisering: Personaliseringsparadoxen  

Trots fördelar med personalisering finns det även nackdelar.  

Syftet med personalisering är, som tidigare nämnts, att förbättra besökares upplevelse av en 
webbplats genom att leverera rätt innehåll till rätt person i rätt situation (Tam & Ho, 2006). 
Grewal, Aguirre Lopez, Ruyter, Mahr, & Wetzels (2015) hävdar dock att det finns en 
motsägelse inom personalisering som de kallar för personaliseringsparadoxen. De menar att 
personaliseringen inte bara kan uppfattas som en fördel utan kan i själva verket ha en negativ 
effekt på besökares syn på webbplatsen. Ett exempel är hur det amerikanska företaget Urban 
Outfitters valde att personalisera innehållet baserat på kön. När detta blev uppenbart för 
besökarna upplevde de att Urban Outfitters hade gått för långt i personaliseringen vilket ledde 
till protester och i slutändan att Urban Outfitters slutade med personaliseringen. (Grewal 
m.fl., 2015) 

Ytterligare ett exempel på när data används på fel sätt var när företaget Pinterest, en tjänst där 
man kan kolla på bilder och spara (“pinna”) dem, skickade ut mail till utvalda användare med 
hälsningen “You’re getting married!”. Problemet var bara att majoriteten av de som mottog 
mailet inte alls hade planer på att gifta sig utan hade enbart “pinnat” bilder på 
bröllopsinspiration. (Griswold, 2014) 

Grewal m.fl. kommer fram till följande slutsatser. Personaliseringen kan vara mindre effektiv 
om företaget använder implicita datainsamlingsmetoder. Det beror på att besökare som är 
omedvetna om datainsamlingen påverkas negativt när de upptäcker att webbplatser har 
tillgång till personlig information. De negativa effekterna kan även bero på hur trovärdig 
besökaren bedömer webbplatsen att vara samt om information kring hur insamlingen sker 
finns tillgänglig. De efterlyser samtidigt mer forskning kring vad personaliseringsparadoxen 
kan bero på. (Grewal m.fl., 2015) 

2.2 Integritet i samband med personalisering 

Som nämns ovan bygger personalisering på datainsamling, av i vissa fall personlig 
information, vilket gör att aspekter kring den personliga integriteten finns med i bilden.  

Westin (1967) definierar integritet som individens rätt att själv bestämma när, hur och till 
vilken gräns information om individen delas till andra. Baserat på detta definieras integritet 
på internet som rätten att privatlivet respekteras när det gäller lagring, användning och 
visning av personlig information på webbplatser. När ordet integritet används fortsättningsvis 
i uppsatsen avses integritet på internet. 

Sheehan & Hoy (2000) lyfter fram fem faktorer som kan påverka individens uppfattning av 
integritet vid köp av varor och tjänster online: 

1. Medvetenhet om datainsamling 
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2. Användning av information 
3. Typer av information 
4. Förtrogenhet 
5. Kompensation 

Den här uppsatsen kommer att använda Sheehan & Hoys faktorer för att undersöka integritet 
i samband med personalisering, istället för vid köp av varor online som undersöktes av 
Sheehan & Hoy (2000). Trots att artikeln är från år 2000 är dessa faktorer aktuella även idag 
och används som källa i vetenskapliga artiklar från de senaste åren.  

Nedan presenteras de fem faktorerna som, enligt Sheehan & Hoy (2000), påverkar 
internetanvändares integritet.  

2.2.1 Medvetenhet om datainsamling 

Den första punkten handlar om besökaren explicit får veta att information samlas in. Det kan 
handla om en notis på webbplatsen om att information om besökaren används för att anpassa 
innehållet. Sheehan & Hoy (2000) menar att besökare inte är lika oroade över sin integritet 
när de tillåter att information om dem samlas in och används. Det kan hända att besökare inte 
är medvetna om att information samlas in om dem och upptäcker detta efteråt i form av att 
innehållet på en webbplats har personaliserats, genom tex. rekommendationer av produkter. 
Besökares oro för den egna integriteten ökar sannolikt när de blir medvetna om att 
insamlingen av information om dem har skett utan deras vetskap. Även Taylor, Jillapalli & 
Davis (2009) stödjer Sheehan & Hoys argumentation och menar att besökare är mindre 
oroliga över sin integritet när webbplatser ber om tillåtelse att genomföra datainsamlingen. 

2.2.2 Användning av information 

Den andra punkten handlar om användning av information, d.v.s hur webbplatser använder 
informationen de har samlat in. Besökare känner i allmänhet att de har förlorat kontrollen 
över hur deras personliga information används. Om informationen bara används för den 
ursprungliga användningen tenderar konsumenter att vara mindre oroliga över sin integritet. 
Ett exempel på detta är hur uppgifter om tidigare köp hanteras. De flesta konsumenter tror att 
uppgifterna enbart används vid den aktuella transaktionen och uppfattar inte att data ofta 
används i andra fall, t.ex. för att rekommendera besökaren andra liknande köp. Besökare har 
uppgett att de skulle känna sig mer bekväma med att information om dem samlas in om de på 
förhand fått veta i vilket sammanhang och syfte som data ska användas till. (Sheehan & Hoy, 
2000) 
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2.2.3 Typer av information 

Den tredje punkten belyser att en individs oro över användandet av personlig information 
beror på vilken typ av information som används. Hur orolig en individ är beror på hur känslig 
informationen är och i vilken situation den används. Känslig information ses som all 
information som, om den blir delad, kan påverka individen negativt. Att på förhand avgöra 
vad personer uppfattar som känslig information är däremot svårt. Information som kan 
kopplas till annan information ses som mer känslig, konsumenter tenderar t.ex. att vara mer 
oroliga över information om personnummer och information om en transaktion. (Sheehan & 
Hoy, 2000) 

2.2.4 Förtrogenhet 

Med förtrogenhet menas om besökaren är van vid webbplatsen eller inte. Hur mycket en litar 
på webbplatsen påverkar viljan att lämna ifrån sig information. Personer är t.ex. mer positivt 
inställda till att öppna mail från företag de känner till än företag de inte handlat ifrån. 
Människor är även mer benägna till att vilja bli kontaktade av företag de tidigare gjort affärer 
med. Det är alltså viktigt för företag att ha en relation med kunden. Om individer inte känner 
tilltro kan det leda till att de inte vill att webbplatser ska samla information om dem. 
Generellt vill inte konsumenter att företag ska samla in information om dem men trots detta 
verkar dock individer skilja mellan de organisationer de känner till och de som är okända. 
(Sheehan & Hoy, 2000).  

I den här uppsatsen behandlas inloggade besökare som “mer förtrogna” medan 
förstagångsbesökare uppfattas som mindre eller inte alls förtrogna.  

2.2.5 Kompensation 

Den sista punkten Sheehan & Hoy (2000) tar upp är kompensation. Människor överväger 
vilken typ av förmån som erbjuds i utbyte mot information för att avgöra om det kränker 
deras integritet. Vissa personer kan vara mer villiga att dela med sig av information om de får 
någon form av kompensation för det. Kompensation kan vara i form av finansiellt värde 
(såsom en betalning, produkt eller tjänst) men även att besökare helt enkelt får en trevligare 
upplevelse på webbplatsen. På ett sätt kan kompensation fungera som ett underliggande 
meddelande till användare som gör att de förstår att deras information samlas in, vilket 
minskar besökares oro gällande integritet. I och med detta kan kompensationen förändra det 
“hemliga tillvägagångssättet” gällande informationsinsamling till en mer öppen insamling.  
(Sheehan & Hoy, 2000)  
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2.3 Undersökningsmodell 

Nedan presenteras undersökningsmodellen som skapats för denna uppsats. Modellen bygger 
på Sheehan & Hoys (2000) fem faktorer som kan påverka integritet och Awad & Krishnans 
(2006) modell över faktorer som påverkar inställningen till personaliserat innehåll.  

Sheehan & Hoys faktorer är ursprungligen skapade för att analysera hur internetanvändare 
uppfattar integritet i samband med e-handel, dvs. köp av varor och tjänster på internet, och 
hur företag kan ta hänsyn till dessa på bästa sätt. Att utveckla Sheehan och Hoys 
argumentation vidare till hur integritet påverkar synen på personaliserat innehåll kan vara till 
hjälp för företag att förstå var gränsen för personaliserat innehåll går och hur företag kan 
arbeta med detta.  

När det kommer till modellen från Awad & Krishnan (2006) uteslöts vissa delar då de inte var 
relevanta för frågeställningarna i denna undersökning. Importance of information 
transparency är förmodligen något som påverkar synen på personalisering men den här 
undersökningen fokuserar istället på ett område som det finns mindre forskning inom, dvs. 
skillnaden mellan inloggad besökare och en person som besöker webbplatsen för första 
gången. Ett till område som det finns relativt mycket forskning om är personaliserad reklam 
och därför undersöker inte uppsatsen det, även om rekommenderade varor kan ses som en typ 
av marknadsföring av produkter.  

Undersökningsmodellen kommer inte heller ta med hur kön, utbildning eller inkomst 
påverkar uppfattningen av personaliserat innehåll i och med att Awad & Krishnan menar att 
det inte finns någon signifikant skillnad i uppfattning av personaliserat innehåll som beror på 
dessa variabler.  

Att ändra i en redan existerande modell kan kritiseras i och med att forskarna ansåg att 
delarna var viktiga faktorer inom personalisering, men den här undersökningen väljer istället 
att undersöka andra faktorer som inte har studerats tidigare.  
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!  
Figur 2. Undersökningsmodell som visar hur olika aspekter kan påverka uppfattningen av personaliserat 

innehåll. 

Modellen kommer att användas för att besvara frågeställningarna genom att den ligger till 
grund för utformning av enkätundersökningen och används vid analys av resultatet.  

2.4 Studiens tre hypoteser 

Utifrån undersökningsmodellen och tidigare teoridel formulerar vi tre hypoteser som kommer 
användas för att besvara frågeställningarna:  

H1: besökare uppskattar mest personalisering av innehåll som baseras på tidigare köp, 
därefter namn, geografisk plats och minst uppskattat är personalisering som använder sig av 
sociala medier.  
H2: personer som ägnar många tankar åt sin integritet är mer negativa till personaliserat 
innehåll 
H3: en besökare med hög förtrogenhet har en mer positiv syn på personaliserat innehåll 
jämfört med en besökare med lägre förtrogenhet för webbplatsen/företaget. 
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3 Metod 
Detta kapitel förklarar metoden som har använts för att besvara frågeställningarna. Kapitlet 
redogör för vilken forskningsstrategi som används, vilka målsättningar som finns och hur 
metoden för datainsamling samt dataanalys ser ut. Kapitlet innehåller även en kritisk 
granskning av metoden och redogörelse för ur vilket paradigm som forskningen bedrivs.  

3.1 Forskningsstrategi 

För att undersöka om hypoteserna är falska eller sanna, samt för att besvara våra 
frågeställningar, kommer en surveyundersökning att användas som forskningsstrategi. En 
surveyundersökning används för att på ett strukturerat och systematiskt sätt samla in liknande 
data från en stor grupp människor (Oates, 2006). Syftet med föreliggande 
surveyundersökning är att undersöka hur uppfattningen av olika typer av personaliserat 
innehåll ser ut samt om, och hur, uppfattningen påverkas av faktorer som t.ex. hur mycket 
personen tänker på sin integritet.  

Det är även av intresse att undersöka om uppfattningen påverkas av besökarnas förtrogenhet 
till webbplatsen, dvs. hur uppfattning skiljer sig mellan en inloggad besökare och en 
förstagångsbesökare. För att ta reda på hur personaliserat innehåll uppfattas är det av intresse 
att samla in data från en större grupp människor. Genom att analysera data som genereras av 
insamlingsmetoden finns det även en förhoppning att hitta mönster mellan åsikter och 
beteenden för att se om vissa faktorer påverkar.  

En surveyundersökning innefattar enligt Oates (2006): krav på data, datainsamlingsmetod, 
urvalsram, urvalsteknik och svarsfrekvens. 

    

3.1.1 Krav på data 

Data som genereras av en surveyundersökning ska vara indirekt eller direkt kopplat till 
frågeställningen. Anledningen till att inkludera indirekta frågor i surveyundersökningen, och 
fråga om t.ex. ålder och kön, är för att få en bild av vilka de svarande är. Då det är viktigt att 
generera rätt data från början genomfördes diverse tester, som beskrivs nedan, innan själva 
surveyundersökningen skickades ut. Av samma anledning är det även viktigt att reflektera 
över hur analysen av svaren ska gå till.  
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3.1.2 Datainsamling  

Insamlingsmetoden som används är en enkätundersökning, vilket är den insamlingsmetod 
som vanligtvis används i en surveyundersökning. En enkät består av fördefinierade frågor 
som ligger i en bestämd ordning och skickas ut till en grupp av människor. Genom att be de 
svarande att svara på frågor samlas data in som sedan kan analyseras och tolkas för att hitta 
mönster. (Oates, 2006)  

Enkäter används brett inom forskning då de medför ett effektivt sätt att samla in data från 
många olika personer. I den här uppsatsen används enkät som insamlingsmetod i och med 
målsättningen med surveyundersökningen är att: 
● Samla in data från ett större antal människor 
● Samla in översiktlig och icke-kontroversiell information om hur de uppfattar 

personalisering från människor 
● Samla in standardiserade data genom att ställa samma frågor till alla svarande och 

fördefiniera räckvidden av svar 
● Alla svarande har möjlighet att läsa och förstå frågorna och alla möjliga svar 

Utformning av enkätfrågor 
Skapandet av frågorna har varit en iterativ process. Det har funnits kontakt med Tele2 i form 
av möten och e-mail för att säkerställa att frågorna blir relevanta ur affärssynpunkt, samt 
genererar användbar data. Kontakten har även varit löpande med ansvarig handledare för att 
få återkoppling på utformning av frågorna. Litteratur samt tidigare enkäter har använts som 
stöd vid utformningen av frågorna samtidigt som frågorna har analyserats för att säkerställa 
kopplingen till uppsatsens frågeställning och syfte.  

Enkäten är uppdelad i tre olika avsnitt. Det första avsnittet är indirekt kopplat till 
frågeställningen då det är bakgrundsfrågor som behandlar demografiska uppgifter om de 
svarande. För att formulera bakgrundsfrågorna användes SCB frågebank över 
bakgrundsfrågor (scb.se). De två efterföljande delarna som behandlar integritet och 
personalisering är direkt kopplade till frågeställningen. För att utforma delen om integritet 
användes tidigare ställda frågor av Buchanan, Paine, Joinson, & Reips (2007) samt Awad & 
Krishnans modell (2006) över vilka faktorer inom integritet som kan påverka synen på 
personalisering. Personaliseringsavsnittet utformades även i samråd med Tele2 och vad de 
fann intressant att undersöka för olika aspekter inom personalisering. Cranor, Toch & Wang 
(2012) presenterar tre potentiella riskområden (personalisering baserat på sociala nätverk, 
användarprofilering samt personalisering baserat på platsbestämmelse) som även påverkade 
frågornas innehåll. Hela enkäten återfinns i bilaga 1.  

Oates (2006) tar upp fem råd för hur frågor ska utformas i en enkät.  
Frågorna ska:   

1. Vara så korta som möjligt 
2. Vara relevanta 
3. Vara entydiga och förståeliga 
4. Vara specifika 
5. Ha en objektiv formulering, dvs. inte vara ledande 

�14



Vidare har frågorna formulerats på ett sådant sätt att de ska förstås utan tidigare erfarenhet av 
ämnet. Fokus har även varit att, i enlighet med Oates (2006) råd, välja ord som inte är 
tvetydiga utan objektiva och specifika för att minimera risken att de svarande upplever 
frågorna som oklara.  

Frågetypen i enkätundersökningen är främst så kallade stängda frågor med fördefinierade 
svar som genererar data som lätt kan jämföras. Att en svarande inte kan bestämma svar själv 
kan utgöra ett hinder men förhoppningen är att enkäten tar upp de möjliga svaren en svarande 
kan tänkas välja. Alternativet “vet ej” har inkluderats i de frågor där det skulle kunna vara 
otydligt om alla svar tagits upp eller inte.  

I och med användandet av stängda svar har många av frågorna skalor som svarsalternativ, 
detta på grund av att enkätundersökningen intresserar sig för att mäta attityder och inte ja- 
och nej-svar. För dessa frågor finns inte möjlighet att svara “vet ej” men valet att använda en 
udda skala (1-5) gör att det alltid finns möjlighet att välja mittenalternativet “3”. 
Mittenalternativets innebörd kan dock tolkas på olika sätt: att den svarande inte har någon 
åsikt i frågan, inte vet vad den ska svara eller inte vill ange ett svar. 

Pilottest 
Innan enkäten skickades ut genomfördes ett pilottest där sju personer med olika erfarenhet av 
ämnet fick genomföra enkäten. Dessa sju personer valdes ut då de passar bra inom 
målgruppen för enkäten då de är internetanvändare och av den åldern de flesta svarande 
enkäten skulle nå ut till.  

Syftet med pilottestet var att ta reda på om: 
● Målgruppen ansåg att det var svårt att besvara vissa frågor 
● Om vissa frågor var tvetydiga eller vaga 
● Om instruktionerna var tillräckliga 
● Om de fördefinierade svaren täcker alla önskvärda svar 
● Hur lång tid det tog att avsluta enkäten - är det en rimlig tid? 

Pilottestet resulterade i att frågor byttes ut och togs bort och att vissa formuleringar i frågorna 
ändrades. Anledningen till detta var att vissa svarande i pilottestet upplevde frågorna som 
ledande och uppmuntrade till ett visst svar. Det var även svårt att bestämma vilka ord som 
skulle representera extremvärdena i svarsskalorna. Efter pilotstudien gjordes de om för att 
vara mer konsekventa för att de svarande upplevde det som förvirrande med olika svarsskalor 
i samma avsnitt. Alla frågor i t.ex. integritetsdelen fick därför svarsskalor som sträcker sig 
från “Sällan” till “Ofta”. Vidare åtgärder som pilottestet resulterade i var att instruktionerna 
blev mer utförliga och att stavfel rättades till. 
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3.1.3 Urvalsram 

Urvalsramen är en sammanställning över, i det här fallet, de människor som kan inkluderas i 
surveyundersökningen och från vilken ett urval görs. Målgruppen för den här studien är 
internetanvändare som på något sätt har möjlighet att ta ställning till hur de uppfattar 
personaliserat innehåll på webbplatser. Genom att sprida enkäten via det sociala nätverket 
Facebook säkerställs att de svarande är internetanvändare. Enkäten har dels delats i en 
studiegrupp som samlar systemvetare och dels till en något bredare målgrupp som delvis 
överlappar gruppen men även utgörs av våra egna nätverk på Facebook. I och med att 
Facebook är ett stort socialt nätverk (Facebook, 2016)  är vår förhoppning att våra egna 
nätverk innehåller en blandad grupp användare med skilda bakgrunder och erfarenheter av 
webbplatser.  

3.1.4 Urvalsteknik 

För den här enkätundersökningen används ett icke slumpmässigt urval. Det skulle vara 
önskvärt att tillämpa slumpmässigt urval för att kunna generalisera resultatet till en större 
population. Samtidigt var det av intresse att få in så många svar som möjligt och brist på 
resurser gjorde att det inte fanns möjlighet att göra slumpmässigt urval. Dock anses resultatet 
i sig vara tillräckligt intressant att analysera för att få en indikation på hur besökare uppfattar 
personaliserat innehåll, vilket i sin tur kan användas i framtida studier.  

Det finns ett antal urvalstekniker inom icke slumpmässiga urval, den här studien kommer 
tillämpa frivilligt urval. Det innebär att datainsamlingen sker från samtliga av de svarande i 
en specifik grupp som är intresserade av att svara. Fördelen med att tillämpa frivilligt urval 
och lägga upp enkäten på Facebook är att de svar som kommer in är från människor som 
själva har gjort ett val att genomföra enkäten. I och med att enkäten publiceras på internet är 
enkäten självadministrerande, det innebär att de ansvariga för enkäten inte själva kommer att 
delta då de svarande genomför enkäten. Det bidrar till att de svarande inte påverkas av 
närvaron av den som utformat enkäten.  

3.1.5 Svarsfrekvens 

Vid valet av enkät som insamlingsmetod uppstår frågan: hur kan människor motiveras att 
svara på enkäten? Det finns ett antal olika strategier som kan användas för att minska 
bortfallet. Att tydligt förklara studiens syfte och vad kunskapsbidraget kan komma att bli ökar 
människors motivation till att besvara den. I följebrevet beskrivs syftet med enkäten och hur 
lång tid den beräknas ta. (Oates, 2006) Nedan är texten som användes som följebrev:  

“Enkätundersökningen är en del av Jenny Degling och Felicia Vikbergs kandidatuppsats i 
Informationssystem vid Uppsala universitet. Syftet med enkäten är att undersöka hur 
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internetanvändare uppfattar personalisering* kopplat till integritet. Enkäten är helt anonym 
och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten består av tre korta delar och tar 
cirka 3 minuter att besvara.  

* Personalisering av innehåll innebär att innehållet på webbplatser anpassas till specifika 
grupper och användare. Personalisering möjliggörs genom att företag samlar in data om 
sina besökare eller användare. 

Tack för din medverkan!” 

Oates (2006) menar även att antal svar kan öka genom att lägga till kontaktuppgifter till de 
ansvariga för enkäten. Det togs i beaktande genom att ha med kontaktuppgifter i 
tackmeddelandet.  

Första utskicket resulterade i ca 60 svar och en vecka senare gjordes ett till utskick för att 
uppnå målsättningen med 100 svar. Detta lyckades och sammanlagt genererade 
enkätundersökningen svar från 116 personer. 

3.2 Metodik för dataanalys 

Enkätundersökningen är en kvantitativ studie. Datan som bakgrundsfrågorna i enkäten 
resulterar i är nominaldata (kön och sysselsättning), kvotdata (ålder) samt ordinaldata 
(utbildning). I övrigt består enkäten av attitydfrågor som har svarsalternativ med en skala från 
1 till 5, vilket även resulterar i ordinaldata.  

När datan sammanställdes kunde anomalier identifieras. Exempelvis hade två svarande 
skrivit “92” som födelseår vilket korrigerades till 1992. Därefter gjordes stapeldiagram för 
respektive fråga och centralmått (medelvärde, median och typvärde) beräknades.  

För att få ett genomsnittligt svar på om hur mycket de svarande tänker på sin integritet 
beräknades medelvärdet för frågorna (se bilaga 1) om integritet. Det resulterade i att varje 
svarande fick ett medelvärde mellan 1.0 till 5.0. För att använda data lättare skapades tre 
grupper av dessa medelvärden: 

● Grupp 1 (medelvärde mellan 1 - 2.33) - anses sällan tänka på sin integritet.  
● Grupp 2 (medelvärde mellan 2.34 - 3.66) - vet inte/tänker ibland på sin 

integritet.  
● Grupp 3 (medelvärde mellan 3.67 - 5) - tänker ofta på sin integritet.  

Vid beräkningen upptäcktes det att få personer hamnade i gruppen som ofta tänker på sin 
integritet. Det berodde på att frågan gällande om de svarande läser ett företags 
integritetspolicy eller inte hade låga svarsvärden. I och med att fördelningen i den frågan var 
så extrem valdes det att utesluta frågan från beräkningen av medelvärdet och instället 
analysera den frågan separat. 
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En sammanställning över medelvärdet för personaliseringsfrågorna utfördes för att få en bild 
över de svarandes syn på personalisering i stort. Det gjordes dels en sammanställning över 
samtliga frågor, dels separat för en inloggad besökare och en person som besöker 
webbplatsen för första gången. De grupperades efter samma värden som integritetsfrågorna, 
där den första gruppen inte anses uppskatta personaliserat innehåll, den andra har en neutral 
bild och den tredje gruppen uppskattar personaliserat innehåll.  

För att presentera resultaten av enkätundersökningen användes verktyget SPSS samt 
ordbehandlingsprogrammet Pages för att generera diagram och tabeller. SPSS användes för 
att skapa korstabeller samt att räkna ut centralmått. Tanken var även från början att använda 
SPSS till att genomföra chi-två-test. Chi-två-test är ett statistiskt test som används till att 
jämföra observerad data med data som kan förväntas insamlas enligt en viss hypotes. Testet 
undersöker vad som kallas för noll-hypotesen, alltså att det inte är någon signifikant skillnad 
mellan förväntat och observerat resultat (Oates, 2006). När chi-två-testet genomfördes 
upptäcktes det dock att det inte var genomförbart då det var för låg förväntad andel svar på 
vissa svarsalternativ (färre än fem stycken) och testet blir därför inte giltigt. Av den 
anledningen uteslöts dessa tester från uppsatsen.  

3.3 Kritisk granskning av metoden 

I den kritiska granskningen kommer vi att presentera kritik mot uteslutandet av chi-två-test, 
urvalet, samt hur tillförlitlig enkäten är.  

I och med att inga chi-två-tester kunde genomföras går det inte att säga huruvida det finns en 
signifikant skillnad mellan förväntat och observerat resultat.  

Genom att det inte har genomförts ett slumpmässigt urval på populationen är det även viktigt 
att vara medveten om att inga resultat kan generaliseras till en större population. Enkäten 
används istället för att få en allmän uppfattning om hur inställningen till personalisering ser 
ut. Det går på samma sätt inte att säga något om bortfall i och med att det inte går att avgöra 
hur många personer som faktiskt har nåtts av enkäten. För att göra enkäten lätt att besvara så 
krävdes ingen inloggning för att genomföra enkäten. Det innebär i praktiken att enkäten kan 
ha besvarats flera gånger av samma person. 

Då det huvudsakliga målet i princip var att få in så många svar som möjligt delades enkäten 
till människor som skulle vara välvilligt inställda till att besvara den, dvs. vänner och 
studiekamrater i gruppen “Uppsala Systemvetare”. Detta är givetvis något som bör tas i 
beaktande vid analysen av resultatet. De svarande kan tänkas enbart svara pga. en personlig 
koppling men förhoppningen är ändå att svaren trots detta är uppriktiga. Ytterligare aspekter 
som är viktiga att vara medveten om är att många av personerna är i åldern 21-25 år, 
majoriteten är högutbildade samt, när det gäller medlemmarna i Uppsala Systemvetare, kan 
ha mer kunskap om området än den genomsnittliga internetanvändaren.  
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Enkäten ställer frågor om hur de svarande skulle uppfatta olika typer av personaliserat 
innehåll. Hur de faktiskt skulle reagera i en verklig situation där de möts av personaliserat 
innehåll går därmed inte att säga baserat på enkätundersökningen vilket gör att 
undersökningen egentligen bara mäter inställningen till personalisering.  

3.4 Forskningsparadigm 

Den här uppsatsen kommer att bedrivas ur ett positivistiskt forskningsparadigm. Enligt Oates 
(2006) är ett paradigm en uppsättning delade antaganden, eller tankar, om en del av världen. 
Forskningsparadigm innebär synen på hur forskning ska bedrivas och hur kunskap skapas 
eller inhämtas. Det finns ett antal kännetecken som visar att uppsatsen uppfyller kriterier för 
det positivistiska paradigmet: 
● Att använda enkäter samt kvantitativ dataanalys är typiskt för forskning inom det 

positivistiska paradigmet 
● Objektivitet och trovärdighet. Genom att använda enkät som insamlingsmetod 

försöker forskaren ställa sig så neutral och objektiv som möjligt för att undvika att 
påverka svaranden, och undersöka hur världen ser ut oberoende av forskarens 
personliga värderingar och kunskap. Det är alltid svårt att inte lägga någon värdering i 
formuleringen av frågor men frågorna är förhoppningsvis så neutrala som möjligt 

● Uppsatsen baseras på empiriska tester av teorier och hypoteser som leder till att 
hypotesen antingen avfärdas eller blir styrkt. Hypoteserna som den här uppsatsen 
syftar till att undersöka återfinns i teoridelen 

● Syftet med uppsatsen är att försöka observera världen vilket sker genom enkäten, för 
att kunna mäta den och formulera teorier kring hur personalisering fungerar 
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4 Resultat 
Nedan presenteras först resultatet för bakgrundsfrågorna, därefter resultatet för frågorna 
gällande integritet och personaliserat innehåll samt median, medelvärde och typvärde för 
dessa. De senare frågorna består av en femgradig skala där siffran ett antingen representerar 
värdet “Sällan” eller “Uppskattar inte” medan siffran fem står för värdet “Ofta” eller 
“Uppskattar”. 

4.1 Bakgrundsvariabler 

Syftet med att inkludera bakgrundsfrågor i enkäten är för att få en bild över de svarande. Av 
de 116 svarande i underlaget är 41% kvinnor och 59% män. Majoriteten av de svarande 
hamnar inom åldersspannet 24-26 (59%). En majoritet är även studenter (69%) vilket ligger i 
linje med den vanligast förekommande åldern. I och med detta är det även naturligt att den 
högst påbörjade utbildningen är universitet eller högskoleutbildning (93%).  

4.2 Integritet 

I följande stycke presenteras resultatet för de fem frågorna i enkäten som mäter hur mycket 
de svarande tänker på sin integritet.  

4.2.1 Allmän syn integritet  

!  
Figur 3. “Tänker du i allmänhet på din integritet när du använder en webbplats?” 
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Resultatet visar att det är många personer som placerar sig relativt högt i skalan på huruvida 
de tänker på sin integritet när de använder en webbplats. 33% uppger en fyra på den 
femgradiga skalan. Samtidigt är det även många, 27%, som uppger att de tänker på detta 
relativt sällan då de valde en tvåa i skalan. Det är dock få som tänker på integritet ofta, 8%, 
respektive sällan, 10%. 

4.2.2 Påverkar beteende  

!  
Figur 4.  “Påverkas ditt användande av en webbplats på ett negativt sätt om du är medveten om att personlig 

information sparas? T.ex. att du slutar använda webbplatsen.” 

Diagrammet visar att majoriteten uppger att de mer sällan än ofta påverkas av att vara 
medveten om att personlig information sparas. 12% svarar att beteendet sällan påverkas och 
de flesta, 35%, svarade en tvåa på skalan. Relativt många, 28%, valde mittenalternativet tre. 
16% svarade en fyra och enbart 9% uppgav att de ofta påverkas på ett negativt sätt om de är 
medvetna om att information sparas.  
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4.2.3 Tidigare integritetskränkning  

!  
Figur 5. “Har du upplevt att en webbplats har använt personlig information på ett sätt som du uppfattar vara 

felaktigt?” 

Som figur 5 visar är resultatet spritt över svarsalternativen på frågan om en upplevt att en 
webbplats använt personlig information på ett sätt den svarande uppfattar vara felaktigt. Flest 
svarande, 27%, svarade en tvåa på skalan. Det är inte så vanligt bland de svarande att de 
upplevt detta ofta, endast 10% valde en femma. I övrigt är det ungefär samma andel, ca 20%, 
av de svarande som uppgav en etta, trea eller fyra på den här frågan.  

4.2.4 Vidtar åtgärder 

!  
Figur 6. “Vidtar du åtgärder för att minska din spårbarhet online? T.ex. rensa cookies.” 

Bland de svarande uppgav flest, 33%, att de sällan vidtar åtgärder för att minska sin 
spårbarhet. 22% svarade en tvåa och lägst andel personer, 13% valde mittenalternativet tre 
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vilket kan tyda att personer ändå har en tydlig åsikt i frågan. 17% svarade en fyra och 15% 
menar att de ofta vidtar åtgärder som att t.ex. rensa cookies.  

4.2.5 Integritetspolicy  

!  
Figur 7. “Läser du igenom företagets integritetspolicy innan du använder deras webbplats?” 

I figur 7 är det tydligt att majoriteten av de svarande sällan läser igenom företaget 
integritetspolicy då 81% valde alternativ ett.  

4.2.6 Centralmått 

!  

Tabell 1. Centralmått för frågor om integritet. 

Sammanfattningsvis uppger få av de svarande att de läser igenom företagets integritetspolicy, 
medelvärdet för svaren på den frågan är 1.4 och både medianen och typvärdet är 1.0. 
Gällande “Påverkar beteende”, “Tidigare integritetskränkning” och “Vidtar åtgärder” visar 
resultatet att dessa medelvärden inte skiljer sig mycket från varandra. Medianen och 
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typvärdet skiljer sig dock åt för “Vidtar åtgärder” som är något lägre än de två andra. Högst 
medelvärde har “Allmän syn på integritet” med ett medelvärde på 3.0 och typvärde 4.0, vilket 
tyder på att de svarande anser att de ofta tänker på sin integritet.   

4.3 Personaliserat innehåll 

För att mäta hur de svarande ställer sig till personaliserat innehåll, och om det skiljer sig åt 
beroende på om man är en inloggad besökare eller en person som besöker hemsidan för första 
gången, användes fyra frågor för respektive avsnitt. Dessa frågor visas i diagrammen nedan 
där varje diagram visar resultaten för frågorna om både inloggad besökare och 
förstagångsbesökare. 

4.3.1 Namn 

!  
Figur 8. “Du välkomnas med ditt namn? T.ex. "Hej Anna".” 

I figur 8 visar resultatet att en person som besöker webbplatsen för första gången inte 
uppskattar att välkomnas med sitt namn, 65% medan det endast är 8% av de svarande som 
väljer detta alternativ som inloggade besökare. Resultatet visar alltså att besökare är mer 
negativa till att välkomnas med sitt namn när de besöker webbplatsen för första gången än 
som inloggad besökare.  
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4.3.2 Geografisk position 

!  
Figur 9. “Du välkomnas med din geografiska position? T.ex. "Hej Stockholmare".” 

På samma sätt som frågan innan visar resultatet på att personer som besöker webbplatsen för 
första gången är mer negativt inställda till att bli välkomnade med sin geografiska position än 
vad inloggade besökare är. Figur 9 visar dock att flest personer generellt sett inte uppskattar 
denna typ av personalisering då “uppskattar ej” var det alternativet flest personer uppgav. 
59% av de som besöker webbplatsen för första gången valde detta alternativ och 34% av de 
inloggade besökarna. Därefter är tre det vanligaste svaret, både för frågan som 
förstagångsbesökare och inloggade besökare vilket kan tolkas som att de svarande inte har 
någon stark åsikt i frågan. Resultatet av denna fråga visar dock att båda grupperna är negativt 
inställda till att välkomnas med sin geografiska position.  
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4.3.3 Tidigare köp 

!  
Figur 10.” Du får rekommendationer på varor som kan passa dig? T.ex. du besöker sidan med en iPhone och får 

förslag att köpa en iPhoneladdare.” 

Som de övriga resultaten är de svarande generellt mer skeptiska till att information om 
tidigare köp används som ny besökare jämfört med som inloggad besökare. 42% uppger att 
de inte skulle uppskatta rekommendationerna om de besökte en webbplats för första gången 
medan 22% inte skulle uppskatta det om de var inloggade. Utöver det är fördelningen relativt 
jämn över de övriga svarsalternativen. Av de svarande är det enbart 8% som uppger att de 
skulle uppskatta att få rekommendationer som förstagångsbesökare och 14% om de var en 
inloggad besökare.  
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4.3.4 Sociala medier 

!  

Figur 11.” Information från dina sociala medier används på startsidan? T.ex. att du ser vilka av dina 
Facebookvänner som har gillat webbsidans Facebooksida.” 

I figur 11 är det endast 2% av förstagångsbesökarna och 5% av de inloggade besökarna som 
uppskattar att information från sociala medier används. De inloggade besökarna ställer sig 
lite mer positiva till denna typ av personalisering, 34% har svarat en trea och 16% en fyra. 
Förstagångsbesökare är mer negativa, 37% uppger att de inte uppskattar personalisering 
baserat på sociala nätverk och 29% svarade en tvåa.  

4.3.5 Centralmått inloggad besökare 

  

!  
Tabell 2. Medelvärde, median och typvärde för frågor om personalisering som inloggad besökare.  
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De svarande uppskattar minst personalisering som baseras på geografisk position. Där är 
medelvärdet 2.3, medianen 2.0 och typvärdet 1.0. I övrigt ser resultatet på de olika typerna av 
personalisering relativt lika ut med en median och typvärde på 3.0. Medelvärdet visar dock 
att inloggade besökare uppskattar mest att bli välkomnad med namn.  

4.3.6 Centralmått ny besökare  

!  

Tabell 3. Medelvärde, median och typvärde för frågor om personalisering som ny besökare 

Tabell 3 visar centralmåtten för personaliseringsfrågorna för en ny besökare. Lägst 
medelvärde, 1.5, har frågan som handlar om att hälsas välkommen med sitt namn och högst 
medelvärde, 2.2, är på frågan gällande tidigare köp. Att välkomnas med sin geografiska 
position har medelvärdet 1.7 och sociala medier 2.1. Namn och geografisk position har 
median 1.0 och tidigare köp och sociala medier har median 2.0. Typvärdet för samtliga typer 
av information ligger på 1.0. 

4.3.7 Centralmått generell syn på personalisering 

  

!  
Tabell 4. Samlat medelvärde för personalisering som bygger på olika typer av information.  

Tabell 4 visar att de svarande generellt uppskattar mest att få rekommendationer baserat på 
tidigare köp. För den frågan är medelvärdet 2.6. Det lägsta medelvärdet, 2.0, har frågan om 
hur de svarande ställer sig till personalisering baserat på geografisk position. Medianen är 
likadan för alla frågor, 2.0 och likaså med typvärdet som är 1.0. 
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5 Analys 
Undersökningsmodellen har presenterats tidigare, men visas på nytt nedan i och med att den 
används för att analysera resultaten. För att se hur den generella synen på integritet påverkar 
uppfattningen av personalisering skapades en korstabell som presenteras och analyseras 
nedan. Därefter kommer analysen att utgå från de olika faktorerna och lyfta fram de resultat 
som passar under respektive rubrik.  

 !  
Figur 12. Undersökningsmodell som visar hur olika aspekter kan påverka uppfattningen av personaliserat 

innehåll.  

5.1 Integritet 

!  
Tabell 5. Hur integritet påverkar synen på personalisering 
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Korstabellen i tabell 8 baseras på medelvärdet för frågorna om integritet samt medelvärdet 
för samtliga personaliseringsfrågor, dvs. frågorna för både en inloggad besökare och ny 
besökare. Resultatet visar att de svarande som har uppgett att de ofta tänker på sin integritet 
även har mer negativ syn på personalisering, 77%. Jämfört med de andra grupperna så syns 
en viss skillnad. Bland de som tänker lite och som tänker sällan på sin integritet är det 50% 
respektive 43% som inte uppskattar personaliserat innehåll. Fördelningen är dock lite skev 
grupperna emellan då det är fler än dubbelt så många som hamnar i mittengruppen jämfört 
med de som ofta tänker på sin integritet.  

5.2 Faktorer som påverkar integritet i samband med personalisering  

Följande del syftar till att analysera resultaten som berör hur besökare på en webbplats 
uppfattar personalisering och om det kan förklaras med hjälp av Sheehan och Hoys faktorer. 
Det analyseras om uppfattningen beror på om namn, geografisk plats, tidigare köp eller 
sociala medier används. Resultaten för frågorna om hur personaliseringen upplevs beroende 
på om man är inloggad besökare eller en förstagångsbesökare analyseras även för att se om 
inställningen skiljer sig åt.  

5.2.1 Medvetenhet om datainsamling 

Medvetenhet om datainsamling handlar om att besökaren explicit får veta att information 
samlas in. Det kan handla om en notis på webbplatsen om att information om besökaren 
används för att anpassa innehållet.  

Som inloggad besökare på en webbplats är det ofta mer tydligt att besökaren själv har lämnat 
ifrån sig information, t.ex. i samband med registrering. Det kan tänkas att detta bidrar till 
högre grad av medvetenhet om datainsamling. Enligt detta resonemang bör alltså besökare 
vara mer positivt inställda till personalisering som inloggad besökare, vilket även resultatet 
av enkäten visar. Den mer positiva inställningen kan givetvis bero på flera anledningar men 
medvetenhet om datainsamling kan vara en del av förklaringen.  

Sheehan & Hoy (2010) skriver vidare att besökare inte är lika oroade över sin integritet när 
de tillåter att att information om dem samlas och används. Det finns ingen konkret fråga i 
enkäten som mäter medvetenhet om datainsamling, men en fråga undersöker om de svarande 
anser att medvetenheten påverkar användandet av en webbplats på ett negativt sätt eller inte  
(se figur 4). Resultatet för denna fråga visar att trots att folk är medvetna om att information 
sparas på en webbplats påverkas deras användande av webbplatsen sällan negativt av det, då 
12% svarade en etta (sällan) på skalan och 35% svarade en tvåa. I och med att beteenden inte 
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påverkas på ett negativt sätt styrker det alltså Sheehan och Hoys tes om att det är bättre att 
informera besökarna om datainsamlingen.  

En till aspekt inom integritet som undersöks var huruvida besökarna läser ett företags 
integritetspolicy eller inte. Där visade resultatet på att 82% av de svarande inte läser policyn. 
Det är något som, på ett enkelt sätt, kan öka medvetenheten om vilken data som används och 
hur den används. Att besökare trots detta inte läser igenom policyn kan tyda på att 
medvetenhet om datainsamling inte är något så många bryr sig om. Om denna information 
istället hade funnits mer lättillgängligt i form av t.ex. en notis skulle det kunna leda till att fler 
blir medvetna om informationsinsamlingen.  

5.2.2 Användning av information 

Denna faktor handlar om huruvida information används för det ursprungliga syftet eller inte.  

Företag kan anpassa innehållet efter en besökare trots att denna inte har besökt webbplatsen 
tidigare. Det görs genom att företag använder information som besökaren tidigare lämnat på 
andra webbplatser med hjälp av t.ex. cookies. Enligt Sheehan och Hoy (2010) leder det till att 
besökaren blir mer skeptisk då denne inte är medveten om att informationen sprids och 
används på andra webbplatser. Det skulle kunna förklara varför nya besökare har en mer 
negativ inställning till personaliserat innehåll än inloggade besökare.  

Sheehan och Hoy (2010) tar upp produkter som rekommenderas baserat på tidigare köp som 
ett exempel på när information används på ett annat sätt än vad besökaren tolkade som 
ursprungssyftet. Resultatet från enkätundersökningen kan tolkas på olika sätt, enligt 
diagrammet (figur 10) är nya besökare negativa till att information om tidigare köp används 
medan resultatet för inloggade besökare är svårare att analysera då det har större spridning. 
Det sammanvägda medelvärdet visar att rekommenderade köp är det som de svarande 
uppskattar mest. Anledningen kan vara att de förstår från början att information om köp 
kommer användas i andra syften eller för att andra aspekter så som kompensation, 
förtrogenhet och medvetenhet påverkar uppfattningen mer.   

Enkäten visade på att de svarande inte uppskattar personalisering som använder information 
från sociala medier. Personer som besöker webbplatsen för första gången är mer skeptiska än 
de som är inloggade besökare. Det kan förklaras med att det blir tydligt för besökare att det 
sociala mediet har delat med sig av informationen. Det kan också handla om att besökaren är 
medveten om detta men ändå inte uppskattar det. Denna undersökning har dock inte tagit 
reda på skillnaden mellan dessa möjliga utfall.  

Frågan om huruvida en besökare vidtar åtgärder för att minska sin spårbarhet online kan även 
kopplas till Sheehan och Hoys (2010) teori om användning av information. Att t.ex. rensa 
cookies är ett av de verktyg som en internetanvändare har för att begränsa användandet av 
information på andra sätt än ursprungssyftet. Resultatet för frågan om de svarande vidtar 
åtgärder för att minska sin spårbarhet på internet visar att 33% av de svarande uppger att de 
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sällan vidtar åtgärder för att minska sin spårbarhet online. Resultatet kan tolkas som att 
besökare inte har kunskap om att det bidrar till att information kan användas på andra sätt än 
ursprungssyftet. Det kan även förklaras genom att internetanvändare inte bryr sig så mycket 
om att informationen används på andra sätt. Åtminstone inte så mycket så att det känns 
meningsfullt att vidta åtgärder för att förhindra användandet.  

5.2.3 Typer av information 

Skillnader mellan olika typer av information definieras som hur orolig en individ är över sin 
integritet gällande en viss typ av information i en viss situation. Sheehan och Hoy (2010) 
betonar att hur informationens känslighet uppfattas är situationsberoende. Resultatet från 
enkätundersökningen gäller ett generellt exempel, vilket gör att det bör tas i beaktande att de 
svarande kanske skulle ha uppgett ett annat svar om frågan hade gällt en specifik webbplats.  

För frågorna där de svarande uppmanas föreställa sig att de besöker webbplatsen för första 
gången är de mest negativa till att bli välkomnade med sitt namn. Detta går att koppla till vad 
Sheehan och Hoy (2010) tar upp under detta avsnitt, att det finns skillnader i hur orolig en är 
över sin integritet gällande olika typer av information. Ett namn kan ses som en känslig 
uppgift då det kan gå att koppla till en fysisk person. I och med detta är det inte att föredra att 
välkomna personer som besöker en hemsida för första gången med dess namn, det uppskattas 
dock desto mer av de inloggade. Det skulle kunna ha med förtrogenhet att göra vilket tas upp 
under avsnitten förtrogenhet.  

Både inloggade besökare och de som besöker webbplatsen för första gången är negativt 
inställda till att webbplatser använder deras geografiska plats. När det kommer till inloggade 
besökare är medelvärdet för den frågan det lägsta och för besökare som besöker webbplatsen 
för första gången är medelvärdet för den frågan det näst lägsta efter namn. En anledning till 
det är att besökarna kan tycka att det medför en känsla av att känna sig övervakad, att känslan 
av att “storebror ser dig” förstärks vid platsbestämning, och att det därför anses vara en 
känslig uppgift.  

Att de svarande generellt är negativa till personaliseringen som tas upp i 
enkätundersökningen stärker Cranor, Toch och Wang (2012) tes om att personalisering 
baserad på sociala nätverk, användarprofilering samt personalisering baserad på 
platsbestämmelse är tre riskområden gällande personers integritet.  

5.2.4 Kompensation 

Sheehan och Hoy(2010) menar på att vissa personer kan vara mer villiga att dela med sig av 
information om de får någon form av kompensation för det. Kompensation kan vara i form av 
finansiellt värde (såsom en betalning, produkt eller tjänst) men även vara att besökare får en 
trevligare upplevelse på webbplatsen. Resultatet från enkätundersökningen visar att 
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inloggade besökare är mer positiva, jämfört med nya besökare, till att få kompensation i form 
av att visst innehåll presenteras för dem.  

När det kommer till att välkomnas med sitt namn, vilket ses som kompensation i form av att 
det blir en trevligare upplevelse för besökaren och den känner att det är en personlig 
upplevelse, svarade 36% av de inloggade besökarna en trea på den femgradiga skalan. Det är 
ett resultat som är svårt att analysera men kan tolkas som att de svarande inte har någon 
specifik åsikt kring den informationen. Generellt är det fler av de inloggade besökarna som 
har uppgett att de uppskattar att hälsas med sitt namn jämfört med de som har svarat att de 
inte uppskattar det. De personer som besöker webbplatsen för första gången är dock negativa 
till denna form av kompensation. 

Att välkomnas med “Hej Stockholmare” är något som majoriteten av både inloggad besökare 
och en person som besöker webbplatsen för första gången är negativt inställd till. Båda 
grupperna väljer en etta på den femgradiga skalan: att de inte uppskattar det. Att de svarande 
ställer sig skeptiska till denna typ av hälsning kan bero på att kompensationen upplevs som 
låg. Om positionen istället används för att visa butiker i närområdet kan kompensationen 
upplevas som högre då det underlättar att hitta närmsta fysiska butik.  

Gällande att få kompensation i form av rekommenderade produkter är resultatet blandat. Att 
få produkter rekommenderade är något som skulle kunna antas ge störst kompensation i form 
av att informationen filtreras och underlättar besökarens internetanvändande. Personer som 
besöker sidan för första gången är mer negativa än inloggade besökare, nya besökare 
upplever alltså inte att kompensationen som värdefull. Det kan, som ovan nämnt i stycket om 
“Användning av information”, bero på att personaliseringen bygger på information som 
besökaren inte medvetet lämnat ifrån sig till den aktuella webbplatsen.  

5.2.5 Förtrogenhet 

Med förtrogenhet menas huruvida besökaren är van vid webbplatsen eller inte. Faktorn 
belyser att hur mycket en litar på webbplatsen i hög grad påverkar viljan att lämna ifrån sig 
information.  

Vi har inte hittat någon tidigare forskning om besökare uppfattar personaliserat innehåll 
annorlunda beroende på om det är ny besökare eller inloggad besökare. Det går däremot att 
anta att en inloggad besökare känner till företaget i fråga mer och är mer van vid 
webbplatsen. Den här uppsatsen väljer därmed att anta att inloggade besökare känner mer 
förtrogenhet för webbplatser än de som besöker webbplatsen för första gången. 

Resultatet visar att generellt är besökare mer negativt inställd till olika typer av personaliserat 
innehåll vid ett förstagångsbesök och mer positiva till att information om dem används om de 
är inloggade besökare. Detta stämmer överens med Sheehan och Hoy (2010) tes kring att 
förtrogenhet påverkar viljan att lämna ifrån sig information.  
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Anmärkningsvärt är att samtliga av de olika typerna av personaliserat innehåll för en 
förstagångsbesökare har typvärde 1.0, dvs. det är det vanligaste svaret vilket alltså kan bero 
på att besökarna inte litar på företaget i fråga då de inte är så förtrogna med webbplatsen.  
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6 Slutsats och diskussion 
I det här avsnittet presenteras svaren på uppsatsens frågeställningar, en diskussion om dessa 
samt förslag till framtida forskning.  

Uppsatsen frågeställning samt underfrågor är alltså:  
● Hur uppfattar besökare på en webbplats personalisering som baseras på namn, 

geografisk plats, tidigare köp och sociala medier? 
○ Påverkar synen på integritet hur man ställer sig till personaliserat innehåll? 
○ Är det någon skillnad i inställning till detta om det handlar om en inloggad 

besökare eller en person som besöker webbplatsen för första gången 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av hypoteserna i avsnittet nedan.   

6.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att få förståelse för hur besökare på en webbplats uppfattar 
personalisering som baseras på namn, geografisk plats, tidigare köp och sociala medier. 
Uppsatsen har undersökt hur uppfattningen skiljer sig när det kommer till en inloggad 
besökare på en webbplats jämfört med när personen besöker den för första gången. Synen på 
huruvida ens integritet på internet kan påverka inställningen till personalisering har också 
undersökts.  

Uppsatsen första hypotes lyder: besökare uppskattar mest personalisering av innehåll som 
baseras på tidigare köp, därefter namn, geografisk plats och minst uppskattat är 
personalisering som använder sig av sociala medier.  

Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns en viss skillnad i hur besökare uppfattar 
olika typer av personaliserat innehåll, dvs. personalisering som bygger på namn, geografisk 
plats, tidigare köp och sociala medier. Det sammanvägda medelvärdet för både nya besökare 
och inloggade besökare visar att besökare uppskattar minst att bli hälsad med sin geografiska 
position. Det som uppskattas mest är att få rekommendationer baserat på tidigare köp vilket 
även stödjer hypotsen. Som nämnts i analysen är det naturligt att besökare betraktar 
användandet av olika typer av information annorlunda. Det beror på att information värderas 
olika baserat på hur känslig den är och i vilken situation den används.  

Att geografisk position uppskattas minst går dock inte att förklara med hjälp av 
analysmodellen vi presenterade i teoridelen i och med att det är en uppgift som inte går att 
koppla till en fysisk person. Anledningen till att de svarande valde att de inte uppskattar 
personalisering baserat på geografisk position kan även vara på grund av att det var ett 
extremt exempel där besökaren tydligt blir medveten om att datainsamling har skett. Om 
exemplet inte hade varit lika extremt som att bli välkomnad med sin position, utan 

�35



exempelvis få kompensation i form av att närliggande butiker presenteras, skulle det kunna 
leda till att besökaren skulle uppskatta det mer.  

Att det finns en skillnad i hur besökare uppfattar personalisering av olika typer av innehåll 
besvarar den första frågeställningen i denna undersökning.  
  
Uppsatsen andra hypotes var: personer som ägnar många tankar åt sin integritet är mer 
negativa till personaliserat innehåll  

Korstabellen i analysen visar att synen på integritet påverkar hur de svarande ställer sig till 
personaliserat innehåll. De som ofta tänker på sin integritet uppskattar personaliserat innehåll 
minst vilket stärker hypotesen vi hade kring detta och svarar därav på frågeställningen 
Påverkar synen på integritet hur man ställer sig till personaliserat innehåll?.  

Avslutningsvis var den tredje hypotesen: en besökare med hög förtrogenhet har en mer 
positiv syn på personaliserat innehåll jämfört med en besökare med lägre förtrogenhet för 
webbplatsen/företaget.  

Hypotesen syftar till att besvara frågeställningens underfråga Är det någon skillnad i 
inställning till personaliserat innehåll gällande en inloggad besökare eller en person som 
besöker webbplatsen för första gången. Resultat visar på att det finns en skillnad. De som är 
inloggade besökare är generellt mer positivt inställda till personaliserat innehåll än vad de 
som besöker webbplatsen för första gången är. Som analysen har visat kan detta bero på olika 
faktorer som anges i teorin, såsom att besökaren är mer medveten om att datainsamlingen 
sker samt känner mer förtrogenhet för webbplatsen vilket i sin tur kan styrka hypotesen. 
Anledningen till att en ny besökare är mer skeptisk kan vara på grund av att det inte är lika 
tydligt att denna delat med sig av information till webbplatsen som det är för en inloggad 
besökare samt att de inte är lika förtrogna med webbplatsen/företaget.  

6.2 Diskussion 

Utifrån analysen och slutsatsen finns det vissa aspekter som är av intresse att diskutera. 
Personaliseringsparadoxen som togs upp i teorin visar på hur viktigt det är att undersöka vad 
personer tycker om personalisering. I exemplet som togs upp där hade företaget Urban 
Outfitters jobbat på fel sätt med deras personalisering vilket ledde till att besökarna snarare 
handlade mindre istället för mer. Det visar på hur känsligt denna typ av optimering är och hur 
viktigt det är att arbeta på rätt sätt med personalisering.   

Det är även anmärkningsvärt att företag idag använder sig av personaliserat innehåll när det 
enligt undersökningen finns så pass många som ställer sig negativt till detta, särskilt vid det 
första besöket av webbplatsen. Det kan handla om att företag tjänar mer på att använda sig av 
personalisering trots att de möjligtvis förlorar vissa besökare på det men då vi inte undersökt 
detta är det inte något vi vet säkert. Detta skulle kunna bero på att uppfattningen av 
personalisering skiljer sig beroende på när en svarar på en enkät om det och när en faktiskt 
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besöker en personaliserad webbplats. Den negativa inställningen kan även förklaras med att 
de svarande till stor del bestod av studenter på en systemvetenskaplig utbildning, en grupp 
som är vana datoranvändare och kan ha mer kunskap om integritet och personalisering.  

Undersökningen visar även att människor som ofta tänker på sin integritet har en mer negativ 
inställning till personaliserat innehåll. Det är ett dilemma som är svårt att hantera då det är 
svårt att på förhand veta hur mycket individuella besökare värdesätter sin integritet och 
anpassa personaliseringen därefter.  

Vidare har skillnaden mellan inloggad besökare och en person som besöker webbplatsen för 
första gången studerats då det påverkar hur förtrogen en besökare är med webbplatsen. 
Däremot har uppsatsen inte undersökt hur möjligtvis förtroende för webbplatsen eller 
företaget påverkar. Begreppen är sammankopplade men det är rimligt att anta att en person 
kan ha hög förtrogenhet men lågt förtroende för en webbplats. Att ha hög förtrogenhet med 
ett företag innebär att personen känner till företaget eller är van vid webbplatsen medan 
förtroende handlar om att ha tillit till företaget eller webbplatsen. Det är en intressant del 
inom personalisering och kan vara en faktor som påverkar hur personer ställer sig till 
personaliserat innehåll. Om det är ett företag som personen inte litar på eller har haft en dålig 
upplevelse med kan det leda till att den ställer sig negativ till att innehållet personaliseras och 
att ens personliga information används och sparas av företaget.  

I efterhand går det även att analysera utformningen av frågorna i enkäten då arbetet har varit 
en iterativ process och nya infallsvinklar har uppstått under arbetets gång. I och med att 
enkätundersökningen inte gjordes med ett slumpmässigt urval kan resultaten inte 
generaliseras. Undersökningen kan istället användas för att få en indikation på hur människor, 
främst studenter, ställer sig till personaliserat innehåll.  

Det är även intressant att fundera över huruvida personers inställning till personaliserat 
innehåll kommer att förändras med tiden. Kanske kommer det att bli mer accepterat desto 
mer det används och att människor då kommer ta personalisering för givet och därmed inte 
ha en lika skeptisk inställning som den här undersökningen visar.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Den här uppsatsen har fokuserat på skillnaden mellan en ny besökare jämfört med en 
inloggad besökare. I verkligheten finns det även andra typer av besökare vilket skulle vara 
intressant att undersöka vidare. Förmodligen är återkommande besökare som ännu inte har 
valt att registrera sig en intressant målgrupp för företag. Det skulle därför vara meningsfullt 
att undersöka hur företag kan arbeta med personalisering gentemot dessa besökare.  

Då urvalet i enkätundersökningen inte kan sägas vara representativt för en hel population är 
det av intresse att genomföra en liknande undersökning där ett slumpmässigt urval görs från 
en representativ population. 
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Det hade även varit av intresse att, istället för att använda en enkätundersökning, genomföra 
ett experiment då det skulle kunna vara så att inställningen till personaliserat innehåll skiljer 
sig åt när man ser det “i verkligheten” och i en enkätundersökning. För att dessutom få en 
djupare förståelse skulle fokusgrupper vara fördelaktigt för att få reda på hur 
internetanvändare uppfattar och resonerar kring personaliserat innehåll.  
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