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Sammanfattning 
 

Titel: Det nya hotet mot användarens integritet 

Författare: Jessica Boström och Beatrice Svedlund 

Handledare: Joacim Larsson Von Garaguly 

Nivå: Kandidatuppsats (15hp) VT 2017 

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, individbaserad reklam, cookies, integritet och 

beteende  

Problem: Vid accepterandet av användarvillkor och cookies på Facebook får företag 

information om respektive användare och kan därmed skapa individanpassad reklam, något 

som kan uppfattas som integritetskränkande. 

Syfte: Analysera och beskriva användarens beteende och vidare kunskap om individanpassad 

reklam, via cookies, på Facebook. 

Teori: Den teoretiska referensramen omfattar bakgrundsinformation om Facebook, cookies 

och individanpassad reklam. Grundläggande teori baseras på hur företag använder sig av 

Facebook, cookies och individanpassad reklam för att marknadsföra sina produkter och 

tjänster.  

Metod: Studien har tillämpat en deduktiv ansats med en webbenkät som 

datainsamlingsverktyg. Enkäten sändes ut till 3318 programstudenter på Högskolan Dalarna, 

med svenska som undervisningsspråk.    

Resultat: Studiens resultat redovisas utifrån insamlad data från enkätundersökningen. Data 

sammanställdes i stapeldiagram, histogram och i tabeller med beskrivande statistik och 

medelvärde. 

Slutsats: Användaren besitter inte kunskap om vad de accepterar när de godkänner 

Facebooks användarvillkor och anser sig inte vara orolig över den personliga information 

Facebook tar del av i kommersiellt syfte. 
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Problem: Accepting the term of use for cookies and Facebook, gives companies information 

about each user of Facebook so they can create personalized advertising.  

Purpose: The purpose of the paper is to analyze and describe the user´s behavior and further 

knowledge of personalized advertising, through cookies, on Facebook. 

Theory: The theoretical frame includes information about Facebook, cookies and 

personalized advertisements. The theory is based on how companies use Facebook, cookies 

and personalized advertisements to promote their products and services. 

Method: The study has used a deductive approach with a web questionnaire as a data 

collection tool. The questionnaire was sent to 3318 students at Högskolan Dalarna, with 

Swedish as the language of instruction.  

Results: The results of the study is based on collected data from the survey. The data was 

compiled in bar charts, histograms and a table with descriptive statistics and mean. 

Conclusion: The user does not have knowledge of what they accept when they approve 

Facebook's Terms of Service and do not feel worried about the personal information 

Facebook delivers for commercial purposes. 
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1. Inledning 
Sociala mediers tillväxt har bidragit till att fler företag marknadsför sig på olika nätverk för att 

lättare nå och hitta kunder (Appelgren & Leckner, 2016). Den privata information som 

användare delar över internet är idag en produkt som genom sociala nätverk, som Facebook, 

säljs direkt till organisationer (Schneier, 2016). Genom att tillhandahålla information om sina 

kunder skapar organisationer en personlig inriktad reklam, via annonser, för att möta kunders 

behov. Information som kunder, genom sociala medier, delar med sig av helt gratis på 

internet. Utifrån etiskt perspektiv är det därför viktigt att individen har förståelse för vad ett 

accepterande av användarvillkor innebär och vad som händer med informationen som delas 

på internet.  

Föreställ dig följande scenario. Under en dag följer en person efter dig och antecknar i detalj 

allt du gör och allt som händer omkring dig. Personen noterar när du arbetar, vilka människor 

du kommunicerar med, vad du handlar, vilka butiker du besöker och dina intressen. Vid dagens 

slut sammanställer personen information som samlats in under dagen och säljer den vidare för 

en stor summa pengar. Det är din information, men du har inte makten över vem som får ta del 

av uppgifter eller vad de används till och du får inte vidkännas några pengar.  

Ett scenario som omedelbart hade dömts ut, inte bara för att det strider mot lagen utan även 

strider mot det demokratiska samhällets fundament, det är vad Facebook och andra aktörer gör 

på internet idag (Schneier, 2016)
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1.1 Problemdiskussion  
Begreppet ”dela” är ett positivt värdeladdat ord som indikerar hur en användare1 av sociala 

medier och andra webbplatser aktivt bidrar med personlig information genom att exempelvis 

uppge personuppgifter, publicera eller kommentera inlägg (Appelgren och Leckner, 2016). 

Delandet omfattar även stora mängder datatrafik, som beskriver personlig information, och 

kontinuerligt samlas in av olika företag och organisationer. Data genereras omedvetet eller 

passivt när användaren använder olika söktjänster på internet (Appelgren och Leckner, 2016). 

Den avancerade teknologin har genererat stora möjligheter för företag att skapa erbjudanden 

och annonsering på individnivå, genom att samla in och analysera data. Schneier (2016) 

förklarar att massövervakning i kommersiellt syfte är den dominerande formen av övervakning 

på internet idag och benämnas individanpassad reklam. Tekniken konkurrerar ut 

massmarknadsföringen - via kanaler som TV och radio - eftersom den digitala 

marknadsföringen visat sig vara billigare och effektivare för företag för att nå sin målgrupp, en 

faktor som bidrar till att företag spenderar mer pengar på individanpassad reklam idag än 

tidigare (Kuehn, 2013). 

En för studien central fråga är om användare på internet är medvetna om hur data som de 

producerar kan användas av organisationer för syften bortom individens kontroll. Enligt 

Findahl (2015) kan en medvetenhet hos konsumenten bidra till negativa konsekvenser för 

organisationer, eftersom det kan resultera i att människor aktivt börjar vidta åtgärder för att 

förhindra insamlingen av personliga datauppgifter, för individanpassad reklam. Även om 

användaren har en negativ attityd till individanpassad reklam på Facebook, behöver det inte 

betyda att personen vidtar åtgärder. Tidigare studier har visat att det bland användare av internet 

finns en oro för att den insamlade informationen, i samband med dataanvändning, ska 

missbrukas men det har inte resulterat i en förändring av beteendet på internet (Eurobarometer, 

2011). Om det betyder att människor inte är fullt medvetna om – eller intresserade av hur 

mycket – data som delas med olika företag och organisationer, är en fråga som väcker intresse. 

Enligt Findahl (2015) besöker närmare 70 procent av den svenska befolkningen Facebook. För 

att få skapa ett konto behöver användaren acceptera att Facebook får tillträde till användarens 

beteendedata. Det är en del i Facebooks affärsmodell som innebär att användarens rörelse och 

                                                           
1En person som har ett användarkonto på Facebook och accepterat tillhörande användarvillkor. 
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historik på internet registreras, där information sammanställs och säljs vidare till företag så de 

på bästa sätt kan nå ut med reklam på individanpassad nivå (Schneier, 2016). Tidigare studier 

beskriver hur människor ofta accepterar användarvillkor utan att läsa vad som står i dessa 

(Alvarén, 2012; Bechmann, 2014; Fuchs, 2014; Pitkänen & Tuunainen, 2012). Resultatet blir, 

enligt Appelgren och Leckner (2016), att många ger sitt medgivande till att deras personliga 

data får delas eller säljas till tredje part. 

Vid ett godkännande av cookies accepterar användaren företagets användarvillkor och att 

företaget har användarens tillåtelse ta del av personliga data (Appelgren och Leckner, 2016). 

Detta är även tillåtet genom lagen för elektronisk kommunikation (2003:389). I lagtexten 

framgår att ett digitalt samtycke måste godkännas av användaren för att ett företag ska få 

använda och analysera en individs beteende- något som användaren går med på när de trycker 

på ”acceptera cookies”. Uttrycket kan utläsas som att användaren får ett val, (se Bilaga D. Bild 

1), när det egentligen innebär att oavsett om användaren trycker acceptera - eller fortsätter läsa 

på hemsidan och ignorerar meddelandet – har användaren accepterat ett avtal. Ett avtal som 

enligt BBC (2016) visade sig, efter en undersökning genomförd av konsumentverket i Norge, 

vara nästintill omöjlig för användare att vara påläst kring, eftersom användarvillkor kan ta över 

30 timmar att läsa igenom. Det är i princip omöjligt för användare idag att besöka en hemsida 

utan att ge sitt godkännande för användandet av cookies och sedan exponeras för personlig 

reklam.  

Vid accepterandet av användarvillkor och cookies på Facebook får företag information om 

respektive användare och kan vidare skapa individanpassad reklam, något som kan uppfattas 

som integritetskränkande. Vid skapandet av ett användarkonto på Facebook meddelas 

användaren att cookies sparas för att ge en mer personlig upplevelse i form av annonsering och 

säkrare användarvillkor. En positivt värdeladdad introduktion som ger företag tillgång till all 

information som samlas in. Informationen säljs till ett högt pris, ett pris användaren inte får ta 

del av, samt att användaren helt saknar kontroll över var, hur och när informationen används. 

Från ett etiskt perspektiv blir användaren utnyttjad, effekten blir att användarens integritet 

hotas.  
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Utifrån denna diskussion gällande integritet och individanpassad reklam på Facebook ämnar 

denna studie besvara följande frågeställningar: 

● Besitter användaren kunskap om accepterandet av cookies och användarvillkor på 

Facebook?  

● Hur ställer sig användaren till att personlig data via cookies sparas för 

individanpassad reklam? 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens har till syfte att analysera och beskriva användarens beteende och vidare kunskap 

om individanpassad reklam, via cookies, på Facebook.  

1.3 Förväntat kunskapsbidrag 
Utifrån tidigare forskning- kan uppsatsen bidra med ökad kunskap beträffande användarens 

beteende och individanpassad reklam- på Facebook. Genom användning av valda teorier kan 

studien generera kunskap om hur företag använder personliga uppgifter för individanpassad 

reklam, som en del i sin marknadsföring. För att nå sina kunder på en mer individuell nivå 

analyseras kunder djupgående, där insamlingen av personliga uppgifter kan upplevas som 

integritetskränkande. Studien kan i förlängningen därmed bidra till att upplysa användare av 

sociala medier, om vad ett accepterande av cookies och användarvillkor innebär. 
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2. Facebook och reklamens förändringsprocess  
 
Utvecklingen av internet har medfört att även reklamen har utvecklats. Från att det tidigare var 

svårt att nå specifika målgrupper med reklambudskapen har den tekniska utvecklingen inneburit 

en allt mer individanpassad kommunikation.  Den traditionella reklamens effektivitet minskat 

drastiskt och därmed ser många företag nya möjligheter med en allt mer individanpassad reklam 

(Quesenberry, 2016).  

2.1 Reklamens utveckling  
Rosengren och Sjödin (2011) definierar reklam som “en planerad kommunikation från ett 

identifierbart företag i syfte att få mottagaren att idag eller i framtiden handla på ett sätt som 

stödjer företagets affär” (s.25). Förståelsen för reklam kan ses ur tre olika perspektiv; för det 

första vad reklamen betyder för företag, de etiska perspektivet- vilken påverkan reklamen har 

på individen och för det tredje vad reklamen innebär för samhällets ekonomi och kultur 

(Rosengren & Sjödin, 2011). Enligt Zarouali, Ponnet, Walrave och Poels (2016) 

uppmärksammar reklambranschen en allt mer ökad innovativ teknik av marknadsföring på 

internet. Företag tillämpar ofta en återannonsering, en exponering av en annons för en produkt 

som konsumenten observerat på en tidigare webbplats. Återannonseringen kan även bidra till 

att produkten och företagets information sprids vidare, om användaren väljer att gilla eller dela 

informationen på sociala nätverk (Colliander et al, 2015).  

2.1.1 Individanpassad reklam  
Schneier (2016) beskriver hur företag identifierar användarens ålder, intressen och tidigare 

köphistorik för att publicera reklam utefter individens personliga information på sociala medier, 

en massövervakning i kommersiellt syfte som idag är den dominerande aktören på internet och 

benämns individanpassad reklam. Enligt Shuk, Ying och Bodoff (2014) är definitionen av 

individanpassad reklam uppbyggt från två begrepp, individinriktad och kundanpassning. 

Individinriktad- beskriver processen där marknadsförare skräddarsyr reklam för individen 

genom individens personliga data. Kundanpassning är en synonym för individanpassad 

marknadsföring och beskriver kommunikationen mellan företag och konsumenter där 

individens upplevda behov eftersöks (Shuk et al, 2014).   
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2.1.2 Cookies  
Cookies, även kallade webbkakor, är små textfiler som ett företag begär att få spara på en 

individs dator (Appelgren & Leckner, 2017). Kuehn (2013) beskriver att fler stora plattformar 

och reklamnätverk använder dataavläsning, via cookies, för att lokalisera användare på olika 

webbsidor och vidare samla in information om deras beteende på internet. Insamlingen av data, 

via cookies, begärs av företag som sedan spar små textfiler som vidare skickas genom servrar 

på internet via webbläsare till en hårddisk på användarens dator. Information som lagras är 

preferenser och sökningar som kan sparas för framtida ändamål, exempelvis lagring av varor i 

en kundkorg (Marketing terms, 2017; Schneier 2016; Appelgren & Leckner, 2016; Smit, Van 

Noort & Voorveld, 2013). Schneider (2016) förklarar genom att bara att äga och använda en 

dator eller mobiltelefon så registreras alla rörelser, var individen befunnits sig och vem 

individen interagerat med.  

 

Pierson och Heyman (2011) beskriver hur cookies från början skapades för att ge hemsidor ett 

minne som registrerar interaktionen mellan användaren och hemsidan som till exempel ett 

användarnamn, hur länge användaren befunnits sig på hemsidan eller vilka annonser 

användaren tittat på. Företag tillämpar idag informationen från cookies genom lagringen av 

privata inställningar för att interagera med användaren (Kuehn, 2013; Marketing terms, 2017). 

Pierson och Heyman (2011) menar att kritik till följd av hanteringen av cookies uppkommit då 

sekretessinformation om individer lagras via textfiler i marknadsföringssyfte. 

 

2.2 Facebook  
Det sociala nätverket Facebook, som lanserades 2004, är en webbplats som kan användas för 

att skapa kontakter mellan människor som känner varandra direkt eller indirekt och har idag 

miljontals användare världen över (Faktabasen, 2017). I Sverige är Facebook den mest populära 

sociala plattformen att använda sig av och år 2016 nyttjade 70 procent av befolkningen 

Facebook regelbundet (Faktabasen, 2017; SCB, 2016). På Facebook kan en användare skriva 

statusuppdateringar om olika händelser, dela med sig av bilder och länkar samt interagera med 

företag genom att ta del av företagens information och sprida den vidare på nätverket till vänner 

(Faktabasen 2017; Azar, Céasar, Vascas & Mendes 2016).  
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Det stora användandet av Facebook är en anledning till att många företag använder sig av 

applikationen för annonseringar och spridning av företagets varumärke, produkter och budskap. 

För användaren genererar det många intryck från olika håll, eftersom även kundernas tidigare 

data från andra plattformar registreras, via cookies, och kan visas via annonser på Facebook 

(Azar et al, 2016).  

Enligt Facebook (2017) lagras cookies för att skapa en personlig och säker upplevelse för 

användaren. Det är, baserat på information som Facebook tillhandahåller, ett verktyg för att 

analysera och verifiera ett konto och inloggning så att användaren alltid är inloggad och att 

obehöriga inte får åtkomst och kan logga in på kontot. Facebook (2017) förklarar syftet med 

cookies är att företag ska ha möjlighet till att analysera effektiviteten av en annonskampanj och 

vilka personer som tagit del av den, så användaren kan bemötas direkt via individanpassad 

annonsering. Det registreras via tjänsten Facebook-pixel, ett program med ett kodstycke som 

installeras på företagets webbplats som kan analysera, mäta och optimera fram en anpassad 

målgrupp, utefter vilka som besökt hemsidan och utefter det skapa annonser (Facebook 

Business, 2017). Schneier (2016) beskriver att Facebook har som affärsmodell att registrera 

sina användares rörelse och historik, för att sedan samla information och sälja vidare till företag, 

så de på bästa sätt kan nå ut med reklam på individanpassad nivå. 

 

2.2.1 Användarvillkor  
Vid registrering av ett konto på Facebook godkänns användarvillkoren, uppsatt datapolicy och 

användningen av cookies på hemsidan. Det indikerar att om användaren har ett Facebook-konto 

och även nyttjar andra webbsidor, eller sidor kopplade till Facebook, ger personen sitt 

medgivande att Facebook får använda informationen (Schneier, 2016; Facebook, 2017). Även 

information om kontakter, betalningar, enheter som används vid inloggning samt applikationer 

och filer på respektive enheter registreras och används för tjänster hos Facebook. Ett 

godkännande av användarvillkoren innebär även att Facebook, så länge företaget anser det är 

nödvändigt, kan lagra och distribuera information om användaren (Facebook, 2017).   
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3. Teori  
Företag skapar relationer till sina kunder genom att spionera på användare av internet och samla 

information. Sociala medier gör det möjligt för marknadsförare att skapa individanpassade 

annonser med användning av tredjepartscookies, ett för många okänt fenomen. Informationen 

företag samlar in är lättanvänd men även sårbar för användarens integritet, en användare har 

rätt till ett privatliv (Schneier, 2016).  

3.1 Reklam på internet  
Enligt Zarouali, Ponnet, Walvrave och Poels (2016) har innovationen kring tekniker för 

marknadsföring på internet ökat drastiskt de senaste åren eftersom marknadsförare söker efter 

nya sätt att bemöta karaktären hos sina konsumenter. Internet är idag en plats där information 

som användarna lämnar efter sig är lätta att spåra, från information om var användarna befinner 

sig till vad användarna planerar att resa i framtiden (Slattery & Krawitz, 2014). Enligt Schneier 

(2016) är det nya systemet på internet ett utbyte av tjänster som företag använder för att spionera 

på användarna. Idag kan reklam innehålla någons namn eller bild utefter demografiska 

egenskaper eller uppgifter från tidigare besök på en specifik hemsida (Smit, Van Noort & 

Voorveld, 2013). En viktig aspekt som marknadsförare kan bemöta när en målgrupp ska utses 

utifrån kunder på internet är att personlig data är information som berör många privata 

angelägenheter (Zarouali et al, 2016).   

Annonsörer kan idag möta svårigheter i att synliggöra sig bland de många annonsörer som 

befinner sig på samma marknadsplats, stora summor pengar spenderas därför på att skapa bra 

annonser (Modig, Dahlén & Colliander, 2015). Enligt Karim et al. (2017) handlar användare 

mer om de möter en annons som berör eller motsvarar ett behov. Genom en registrering av 

användarens köpbeteende, via cookies, kan annonsen anpassas utefter individuella preferenser 

och vidare skapa nyfikenhet och en positiv attityd för varumärket (Karim et al 2017).  

3.2 CCR: Consumer Relationship Marketing  
Consumer Relationship Marketing, förkortat CRM, är en strategisk metod, som teoretiskt 

angriper begreppet relationsmarknadsföring och beskriver ett företags arbete med att skapa en 

relation till sina kunder och hur företaget vidare kan öka antal nöjda kunder samt lojaliteten 

(Harrigan, Soutar, Choudhary & Lowe, 2015, Kotler & Keller, 2015). CRM tillfogas genom en 

process där företaget hanterar och samlar in detaljerad information, via cookies, om den 

enskilde kunden för att se vad som berör och fångar dem. Kotler och Keller (2015) beskriver 
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att det ökade användandet av internet och sociala medier gör det möjligt för marknadsförare att 

skapa individanpassade annonser genom att granska informationen som lagras om kunder på 

internet. Via sociala mediers utveckling har CRM fått ökad användning av företag eftersom den 

globala marknaden på internet gör att fler företag kan nå ut till fler kunder. Även små företag 

har tilldelats möjligheten att utöka medvetandet hos kunder på andra kontinenter (Choudhury 

& Harrigan, 2014). Sociala medier är en stor hjälp för företag eftersom kunder lätt kan sprida 

information om företaget vidare till sina vänner via exempelvis Facebook. Företag kan även 

använda statistik från Facebook om vad användaren gillat, delat på sin profil eller på 

företagsprofiler för att lättare lokalisera den tilltänkta tidigare identifierade målgruppen (Azar 

et al, 2016). Företag kan använda sparad data från respektive CRM system för att ta kontakt 

med befintliga kunder som befinner sig på Facebook eller skapa sig en tilltänkt målgrupp som 

Facebook kan hjälpa till att lokalisera (Facebook Business, 2017).  

3.3 Registrering av tredje part  
Pierson och Heyman (2011) beskriver att företag har, för att effektivisera marknadsföringen på 

internet, skapat en tredjepartscookie som innefattar att företag kan lokalisera en webbanvändare 

på flera hemsidor samtidigt och därmed lagra samt kontrollera en användarens information och 

beteende i upp till 30 år. Tredjepartscookie, som skapades för lagring av data med funktionen 

gilla och dela på sociala medier, används idag mestadels för spridning av reklam (Pierson & 

Heyman, 2011). Tredjepartscookies gör det möjligt för företag att spionera på användare av 

internet på en detaljerad nivå där användarens umgänge, lokalisering och inköp registreras 

(Schneier, 2016). Många användare är inte medvetna om fenomenet tredje part, hur den 

identifierar en individs beteende och användning av en hemsida utan kännedom, en 

omständighet som bidrar till att företag på sociala medier kan fortsätta samla in privat 

information och tillhandahålla sociala medier som gratistjänster (Kuhen, 2013; Roosendaal, 

2010; Pierson och Heyman, 2011; Slattery & Krawitz, 2014). 

 

Företag kan, utan användarens vetskap, registrera och samla in personlig information i 

kommersiellt syfte. Användaren blir inte ekonomiskt kompenserad och saknar kontroll över 

vart, hur och vem som får ta del av informationen vilket kan uppfattas som ett inkräktande på 

användarens integritet, se mer i kapitel 3.5.  
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Sammantaget har företag vidtagit allt fler – och nyare – grepp för att nå ut med kommersiella 

budskap till nuvarande och potentiella konsumenter. Dessa konsumenters inställning, i detta 

fall användarna av sociala medier, har tydlig relation till attityd och beteende. 

 

3.4 Attityder och beteende  
Enligt Karlsson (2007) och Ajzen (2007) finns det att samband mellan en persons attityd och 

beteende, men en persons attityd till ett objekt måste inte överensstämma med en persons 

beteende. En attityd beskrivs som en människas medvetna eller omedvetna inställning till något, 

där människan värderar om något är positiv eller negativt. Attityden påverkas av människors 

personlighet humör värderingar och erfarenheter (Ajzen, 2007). Theory of planned behavior 

(TPB), en teori framtagen av Ajzen (2007), beskriver hur en persons attityd, subjektiva norm 

och upplevda kontroll påverkar en persons beteende, (se Figur 1). Enligt Ajzens (2007) 

påverkas attityden till ett objekt av individens personlighet, humör, värderingar och 

erfarenheter. Den subjektiva normen har sitt ursprung i personens demografiska egenskaper 

som ålder, utbildning, kön och etnicitet. Den upplevda kontrollen påverkas av vilken kunskap 

personen besitter till objektet. När en person upplever kontroll och själv får bestämma om något 

ska genomföras eller inte, är beteendet under kontroll. Om beteendet är påverkat och beroende 

av faktorer som kunskap, tid, möjligheter och andra personer är beteendet under subjektets 

medvetna kontroll (Ajzen, 2007).  

 

Figur 1. Theory of planned Behavior (Ajzen, 2007) 

TPB kan enligt Ajzen (2007) individuellt beskriva vad som formar ett beteende, samt bidra med 

information och förklaring till en individs bakomliggande intentioner och attityder.  
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3.5 Integritet och personlig information 
Integritet står för en individs värde eller en värdighet och associeras ofta med vad varje 

människa anser sig ha för värde som person samt den enskildes rätt att kontrollera vem som får 

ta del av personlig information (Lagen.nu, 2017). En individs rätt till ett privatliv är en 

nödvändighet för att kunna utveckla meningsfulla relationer och är en viktig del i skapandet av 

individens personlighet och utvecklingen av integritet. Integritet bevaras bäst när en individ kan 

påverka informationen som kan relateras till individen (Hong & Thong, 2013).  

Kuehn (2013), Hong och Thong (2013) och Backes, Kate, Maffei och Pecina (2012) förklarar 

att analys av användarens personliga beteendedata på sociala medier för skapande av reklam 

gör informationen lättanvänd och därigenom sårbar, eftersom det kan uppfattas som ett hot mot 

individens integritet. Även Schneier (2016) beskriver samma hot mot användarens integritet, 

från ett etiskt perspektiv, eftersom att följa en persons liv utan dess vetskap strider mot 

samhällets demokratiska fundament. Enligt Smit et al (2013) har två tekniska lösningar 

uppmärksammats som användaren kan använda för att bemöta sin eventuella oro för hur 

personlig information hanteras med syfte att hantera hot mot användarnas integritet. Smit et al 

(2013) beskriver den första lösningen som hantering genom bemötande innebär olika 

möjligheter för konfrontation där användaren kan läsa medföljande integritetspolicy samt 

installera en teknisk programvara som kan blockera spam och användningen av cookies. Vidare 

beskrivs den andra tekniska lösningen som hantering genom undvikande, vilket innebär en 

teknisk lösning som installerar program och vidare undviker eller blockerar ut individuell 

marknadsföring eller bara accepterar ett visst antal cookies (Smit et al. 2013). 
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4. Metod 
 

4.1 Val av ansats 
Då uppsatsen har till syfte att analysera och beskriva användarens beteende och vidare kunskap 

om individanpassad reklam, via cookies, på Facebook, eftersträvades det att använda en metod 

och ett datainsamlingsverktyg för att ha möjlighet att tillfråga ett större antal användare. Studien 

tillämpade således en deduktiv ansats som grundar sig i tidigare presenterad teori, med utförda 

studier om individanpassad reklam via avläsningen av cookies (Jacobsen, 2002). Teorin för 

denna studie beskriver en företeelse där företag använder sig av individanpassad reklam på 

Facebook, för att marknadsföra sina varor och tjänster. För att få svar på valda frågeställningar 

ansågs en deduktiv ansats mest lämplig då svars eftersöktes hos en större population, utifrån 

given referensram (Bjereld et al., 2013). Studien kan enligt Patel och Davidsson (2003) uppnå 

en högre grad av objektivitet genom det deduktiva arbetssättet. Eftersom studien med en 

deduktiv ansats i initialläge kan minska påverkan av vår subjektiva uppfattning (Jacobsen, 

2002). Deduktiva ansatser är ofta förenade med kvantitativt inriktade datainsamlingsmetoder, 

som enkäter, som i kombination med syfte och frågeställningar samlar in empiri (Patel och 

Davidsson, 2003; Jacobsen, 2002). En kvantitativ metod kan på ett övergripande sätt beskriva 

en grupps egenskaper och attityder med hjälp av siffror, vilket vidare har varit ett utgångsläge 

för uppsatsen (Patel och Davidsson, 2003).  

 

En viktig aspekt att notera enligt Patel och Davidsson (2003) är att en kvantitativ och kvalitativ 

metod är framställd som icke konkurrerande där ena metodens svaghet kan vara en fördel i den 

andra. En yttrad kritik i att tillämpa webbenkät som datainsamlingsverktyg till en större 

population, är att det inte går att komplettera enkäten efter datainsamlingen genomförts (Trost, 

2012). Vid en studie som utförts med djupgående intervjuer, är komplettering av insamlad 

primärdata genomförbart (Bjereld et al, 2013). En kvalitativ metod, med insamling av 

djupgående information av respondenternas kunskap om individanpassad reklam på Facebook, 

hade bidragit till ett mer intensivt och genomgripande resultat, en aspekt som inte eftersöktes 

(Rennstam & Wästfors, 2016). 
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4.2 Studieobjekt  
För att analysera användarens beteende och kunskap till individanpassad reklam blev valet det 

sociala nätverket Facebook. Facebook som studieobjekt- ansågs lämpligt eftersom det är ett 

internationellt nätverk som används av ett stort antal användare över hela världen. Facebook 

har öppnat en plattform för företag att annonsera direkt till användarna där hemsidan 

tillhandahåller individanpassad reklam, och där Facebook även är en öppen användare av 

cookies (Facebook, 2017). Det stora antalet användare visar därmed att många användare 

dagligen exponeras för individanpassad reklam.  

 

4.3 Enkät 
4.3.1 Enkätens utformning  
Enkäten, som framgår av Bilaga 1, utformades efter teoretiska förkunskaper inom området 

individanpassad reklam via cookies på Facebook. Enkäten bestod av fyra delar med 

huvudsakligen sak- och attitydfrågor med icke-öppna svarsalternativ, som kompletterats med 

fyra bakgrundsfrågor. Enkäten hade till syfte att analysera studenters beteende och vetskap om 

individanpassad reklam på Facebook, från ett etiskt perspektiv (se avsnitt 3.5). Frågor i enkäten 

framställdes med fasta svarsalternativ för att säkerställa att frågeställningar och syftet blev 

besvarat (Trost, 2012). Attitydfrågor delades upp i tre delar; Facebook, cookies och 

individanpassad reklam. Operationaliseringen av den teoretiska definitionen individanpassad 

reklam i studien omfattar individuell reklam, en bild på en produkt från en tidigare besökt 

hemsida som sedan syns på en användarens privata Facebookflöde. Studiens operationella 

definition av cookies avspeglar teorins beskrivning, där cookies är dataavläsning och spårning 

som utförs av sociala nätverk och reklamnätverk på användare av olika webbsidor, i syfte att 

samla information för att skapa individuell reklam. 

 

Frågor för enkäten formulerades så att respondenten var tvungen att ta ställning till ett antal 

påståenden med fasta svarsalternativ, som angetts i likertskala 1 till 5, där 1 motsvarar 

instämmer inte alls och 5 motsvarar instämmer helt, för att skapa spridning mellan 

svarsalternativen (Trost, 2012).   
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Enkäten inleddes i del 1 med tre bakgrundsfrågor för att säkerställa att personen är relevant för 

studien, (se krav i avsnitt 5.4). I studien efterfrågas populationens erfarenheter och uppfattning 

av Facebook, därmed omfattade enkätens andra del av sex frågor som gav respondenten 

möjlighet att besvara frågor om respektives vanor på Facebook. Enkäten eftersökte svar för att 

säkerställa att respondenten var användare av Facebook och vidare respondentens relevans för 

studien. Användare definieras i studien som en person som har ett användarkonto på Facebook 

och accepterat tillhörande avtal. Frågor rörande vanor på Facebook inkluderade läsning av 

Facebooks användarvillkor samt aktivitet på den sociala plattformen. En fråga om 

respondentens kunskap kring Facebooks användarvillkor syftade i studien till avtalet som 

Facebook själv presenterar på sin startsida, som en användare godkänner när de registrerar sig 

på Facebook (Facebook, 2017). För att mäta respondenternas information och eventuella oro 

kring cookies, presenteras hanteringen av cookies i Facebooks användarvillkor. Oro i studien 

operationaliseras efter när en person upplever olust och känner sig bekymrad inför ett objekt 

eller fenomen. Syftet med att mäta respondenternas oro uppkommer utifrån teori framställd av 

Kuehn (2013), Hong och Thong (2013) och Backes et al (2012) vilka beskriver att det finns en 

oro för hur privat information hanteras vid företags användning av cookies.  

 

Enkätundersökningen syftar i del tre till att besvara frågor angående respondentens kunskap 

och erfarenhet av cookies. Enligt BBC (2016) är det näst intill omöjligt för gemene man att läsa 

igenom avtalen som följer med cookies, därför tillfrågades respondenterna om det läst avtalen 

som följer med cookies. Enkäten efterfrågar även respondenternas beteende och kunskap till 

cookies, då Pierson och Heyman (2011) beskriver hur hanteringen av cookies bemött kritik då 

sekretessinformation om individer lagras via textfiler i marknadsföringssyfte.  

 

Avslutningsvis syftar del fyra i enkätundersökningen till att beskriva vald populations kunskap 

till individanpassad reklam samt hantering av den uppkomna reklamen. Eftersom Facebook har 

ett stort antal användare, se avsnitt. 1, trots att individanpassad reklam kan uppfattas som 

kränkande och ett hot mot individens integritet (Kuehn, 2013; Hong & Thong, 2013; Backes et 

al., 2012). Studien operationaliserar integritet där begreppen värde samt värdighet avser varje 

människas oförytterliga egenvärde som person. Respondenterna fick besvara om de ansåg sig 

besitta kunskap om individanpassad reklam och vad begreppet innebär, samt om de upplevde 

det som ett inkräktande på deras integritet eller om det ansågs som ett bra tillvägagångssätt för 
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företag att möta sina kunder.  

4.3.2 Pilotstudie  
Innan enkätundersökningen genomfördes en pilotstudie med 10 personer i syfte att undersöka 

enkätens kvalité och tillförlitlighet. Enligt Trost (2012) ska det genomföras en noggrann 

bearbetning av enkäten innan den sänds ut, för att säkerställa att frågorna är relevanta utefter 

syftet så slutsatser kan genomföras. Respondenterna för pilotstudien ombads att besvara 

frågorna och även informera om eventuella oklarheter uppstod under besvarandets gång. Trost 

(2012) beskriver vikten av att utformningen och formuleringen av frågor är tydlig och att 

respondenten förstår vad som ska besvaras, för att inga oklarheter uppstår som kan påverka 

resultatet. Utifrån det insamlade resultatet från pilotstudien framkom det att respondenterna 

uppfattade otydlighet vid rangordningen om användandet av Facebook. En omformulering av 

den berörda frågan och en tydligare struktur samt förklaring på rangordningens genomförande 

tillämpades. Även andra formuleringar ändrades för att respondenterna lättare skulle förstå vad 

som efterfrågades på respektive fråga. Avslutningsvis blev pilotstudien en hjälp för att noggrant 

strukturera om enkäten, vilket i sin tur medförde att vissa frågor samt rubrikerna ändrade 

struktur för att minimera risken att respondenternas svar skulle påverka det valda upplägget.   

 

4.4 Val av respondenter  
Webbenkäten skickades ut och besvarades av respondenter i vald målgrupp, studenter på 

Högskolan Dalarna, eftersom studenter tillhör den största gruppen användare på Facebook 

(Internetstatistik, 2017). En omständighet som gör det möjligt att generalisera resultatet till en 

större population av Facebooks användare. Ytterligare motiv för val av respondenter anpassades 

efter undersökningens omfattning och tidsbegränsning. En avgränsning genomfördes till 

programstudenter med svenska som undervisningsspråk. Detta eftersom det ansågs 

tidskrävande att översätta webbenkäten till andra språk, samt att åtkomsten till 

programstudenternas e-post inte var lika begränsad som åtkomsten till alla studenters e-post. 

Valet baserades därav på studenternas tillgänglighet, samt möjligheten att nå ett stort antal 

respondenter under en kort period. Totalt skickades webbenkäten ut till 3318 programstudenter 

med syfte att generalisera hela urvalet.  
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4.5 Etiska aspekter  
Eftersom en övergripande information eftersöks för att angripa det angivna problemet, och inte 

en djupgående information, behövdes inga personuppgifter eller personlig information besvaras 

av respondenten. En viktig aspekt var därför att informera respondenterna att enkäten 

besvarades helt anonymt (Trost, 2012). Det enda som efterfrågades av respondenten var ålder, 

kön samt ämne respondenten studerade, utöver det var respondenten helt anonym. 

Respondenterna informerades även om hur enkätsvaren skulle användas och hur resultaten 

skulle presenteras, samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan närmare 

motivering. För att enkäten - och framförallt studien - ska anses som seriös och ge en 

förtroendeingivande bild, är informationen innan enkäten viktig (Trost, 2012). Det angavs 

tydligt att resultatet kommer presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och att 

alla deltagare kan få tillgång till undersökningens slutgiltiga resultat. 

 

4.6 Datainsamling  
Den 20 april 2017 skickades 3318 webbenkäter ut till vald population, studenter på Högskolan 

Dalarna, och fram till 25 april 2017 besvarades den av totalt 850 respondenter. Den korta 

tidsperioden som enkäten var tillgänglig beror på det överraskande stora antalet respondenter 

som deltog i enkätundersökningen. Respondenterna visade ett stort intresse2 och efter 

korrigering av bortfall av de respondenter som för närvarande inte var programstudenter på 

Högskolan Dalarna och således inte ingick i urvalet av respondenter, uppgick antalet till 840 

deltagare. Ytterligare bortfall uppstod efter korrigeringen av de studenter som inte var 

användare av Facebook och det slutgiltiga antalet blev då 839. Det är viktigt att benämna att 

alla frågor inte besvarats av samtliga deltagare. Antal som besvarade alla frågor uppgick i 511 

respondenter, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 16 % för de som mottagit enkäten. Det 

kan även diskuteras att antalet respondenter som besvarade enkäten kan ha varit högre ifall 

enkäten varit tillgänglig ytterligare några dagar, enkäten låg ute i ungefär fem dagar där två av 

dagarna räknades som helgdagar. Antalet svar efter fem dagar ansågs dock tillfredsställande 

och ett påbörjande av dataanalys inleddes direkt, framför att låta ett ytterligare fåtal 

respondenter besvara enkäten i efterhand.  

                                                           
2 Efter enkäten skickats ut inkom en enorm respons från respondenterna via e-post, där de uttryckte en positiv 

inställning och ett starkt visat intresse för studien. 
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Utifrån Bilaga B (figur 12 och 13) framkommer en redovisning av bakgrundsvariabeln som 

påvisar könsfördelningen bland deltagande respondenter i undersökningen, och hur den 

reflekterar könsfördelningen bland urvalet av respondenter som webbenkäten skickades ut till. 

Bakgrundsvariabler kan användas för att visa en fördelning i attityder hos respondenter i 

undersökningen (Trost, 2012). Åldersfördelningen bland deltagande respondenter sprider sig 

jämt fördelat mellan ålderskategorierna, en majoritet av respondenter består med 37,81% i 

åldern 24 - 29, 27,68 % i åldern 18-23, 15,3 % i åldern 30-34.  

 

Fördelning av ämnesområde för respektive deltagande respondenter presenteras i Bilaga B (se 

tabell 6). Även om urvalet bestod av programstudenter vid Högskolan Dalarna är dessa en 

representativ grupp av Facebookanvändare eftersom det är en stor urvalsgrupp. Resultatet kan 

inte generaliseras till alla Facebookanvändare i Sverige, men kan i och med det omfattande 

deltagande respondenter, ge indikation och delvis en generalisering för hela målgruppen 

studenter. 

 

4.7 Analysmetod  
Trost (2012) beskriver hur analys av resultatet samt insikten i hantering om hur informationen 

ska behandlas är viktigt att beakta tidigt i processen och är således av stor betydelse för hela 

studien. Studiens analysmetod är tolkning samt en analys av användarnas beteende i relation 

till användarens intentioner, samt upplevda kontroll, subjektiva norm och attityd. Studien har 

därmed i huvudsak tillämpat analysmetod efter modellen Theory of planned behavior samt 

tidigare presenterad teori (se avsnitt 3). Den primärdata som samlats in, med andra ord 

enkätsvar, överfördes till programmet Minitab. Analysen började med att data överfördes till 

Microsoft Excel där en tolkning av resultat om respondenternas attityd och kunskap (del 3 och 

4 i enkäten) definierades mellan 1-3 på likertsskala som låga värden och 4-5 definierades som 

höga. I Excel beräknades vidare medelvärde samt antal som besvarat respektive fråga.  

Carifio och Perla (2007) beskriver vikten av att analysera inkommande svar, där en god 

uppbyggd likertskala presenterar ett symmetriskt avstånd mellan kategorierna. Det kallas att 

avståndet är ekvivalent och innebär att skalan visas likvärdig och kan därav observeras 

tydligare, och kallas intervallnivå. Likertskalan som användes har i analysen betraktats som 

ordnade skalsteg utan ekvidistans vilket innebär att den har utgjort en så kallad ordinalskala. 
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Ordinalskalor är ett beprövat verktyg när det gäller attitydmätningar. Skalstegen har varit 

inordnade i rangordningen ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”, vilka i sin tur har 

omvandlats till siffror. Variablerna som antar olika värden på en ordinalskala kan dock vara 

baserad på objektiv information. Användandet av en ordinalskala innebär att det inte föreligger 

några problem att rangordna olika värden, det vill säga rangordna respondenternas svar. 

Användningen av analysmetoder framtagna för data på intervall- eller kvotnivå, exempelvis 

korrelations- och regressionsanalyser, innebär ett betydligt mer osäkert förfarande då det är 

exempel på statiska analyser som inte förekommer vid ordinaldata (Lisper & Lisper, 2005). Det 

kan därmed föreligga en fara som kan innebära systematiska fel om ordinaldata behandlas som 

intervalldata. Även om det kan föreligga vissa risker med att till exempel beräkna medelvärde 

när det gäller ordinaldata har studien tillämpat att till viss del behandla delar av insamlad data 

som variabler på en intervallskala. I enlighet med Carifio och Perla (2007) kan en tydlig 

likertskala, där det föreligger en symmetri mellan kategoriseringarna ”instämmer inte alls” till 

”instämmer helt”, ändå behandlas som om det är ordnade skalsteg – det vill säga att det 

föreligger ekvidistans. Med grund i föregående kommer det i analysen tillämpas en beräkning 

på medelvärde och standardavvikelse. 

Enkätens sammanställning grundades i vald teori där frågor som analyserats sammanfattades i 

form av variabler för att lättare ha möjlighet att analysera insamlad data. De utvalda variablerna 

presenterades i form av stapeldiagram, cirkeldiagram och histogram för att redovisa hur stort 

antal respondenter som besvarat respektive alternativ på respektive fråga. Variabler som valdes 

utifrån teori och valda enkätfrågor var; användarvillkor, oro, upplevd kontroll, individanpassad 

reklam, efterfrågan, information, ignorera samt vetskap (se avsnitt 5). 

 

4.8 Studiens tillförlitlighet 
I strävan att uppnå hög kvalité i undersökningen eftersöktes två kriterier, validitet och 

reliabilitet. För att nå hög validitet och reliabilitet är forskaren beroende av att det som avses 

att mätas verkligen mäts och att det genomförs på ett tillförlitligt sätt (Bjereld, 2013). Validitet 

innebär enligt Bryman (2011) studerande kring hur indikationer som används för att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet. Reliabilitet är enligt Bryman (2011) mått på 

mätningarnas pålitlighet för att undersöka studiens stabilitet. 
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4.8.1 Validitet 
Studien omfattar endast programstudenter på Högskola Dalarna och för att säkerställa att 

tillfrågade respondenter uppfyllde kraven började enkätundersökningen med frågor för att 

bekräfta att deltagarna var studenter. Enkäten skickades enbart ut till programstudenter med en 

e-post registrerad vid Högskolan Dalarna, för försäkran om att enkäten endast tilldelades vald 

målgrupp.  

 

Begrepp som undersöktes i enkäten operationaliserades efter studiens teoriavsnitt för försäkran 

om att studien mäter det den avser att mäta (Bjereld, 2013). Vidare stärktes då även studiens 

innehållsvaliditet. Enligt Bjereld (2013) och Trost (2012) innebär innehållsvaliditet att den 

operationella definitionen innefattar några eller samtliga aspekter av den teoretiska 

definitionen, samt att deltagande respondenter i en enkätundersökning är väl insatta i 

problematiken. Respondenternas kunskap angående studiens problematik kunde inte avgöras 

innan enkätundersökningen. Nyckelorden Facebook, individbaserad reklam, cookies, attityd 

och integritet upprepas i enkäten, där frågorna innehåller minst ett av begreppen för att nå hög 

ytvaliditet, att måttet mäter begreppet (Bryman, 2011). En brist i utformningen av enkäten var 

att följdfrågor för frågan om respondenterna läst användarvillkor inte ställdes för att kontrollera 

att respondenten var ärlig i sitt besvarande. Mer information hade krävts för att tydligare kunna 

analysera respondentens påstådda  kunskap, enkäten hade behövt fler djupgående och tydligare 

frågor.  

 

Studien syftar till att generalisera resultatet till alla studenter med svenska som 

undervisningsspråk. Generalisering är enligt Bjereld (2013) genomförbar om en miniatyr av 

populationen undersöks, att urvalet består av lika stor procentandel män och kvinnor som 

populationens. I Bilaga B (Figur 12 och 13) redovisas könsfördelning från enkätundersökning 

samt könsfördelningen bland programstudenter på Högskolan Dalarna. Det framgår tydligt att 

procentandelen gällande könsfördelningen bland respondenterna och studenterna 

överensstämmer.  

   

Sammanfattningsvis har enkäten enbart besvarats av respondenter som uppfyller studiens krav 

(Avsnitt 4.4) och samtliga begrepp från enkätundersökningen har operationaliserats utefter 

definitioner i teorin. Könsfördelningen bland studenterna stämmer överens med respondenterna 

och det är tydligt att urvalet består av en miniatyr av populationen, egenskaper som ger 
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enkätundersökningen hög validitet och ett generaliserbart resultat.  

 

4.8.2 Reliabilitet 
Webbenkäten och studiens distanserade tillvägagångssätt har förbättrat tillförlitligheten 

eftersom respondenterna inte har influerats under genomförandet av enkätundersökningen 

(Jacobsen, 2002). Därmed minimerades risken för missvisande resultat vilket kan bidra till en 

större möjlighet för andra forskare att återskapa undersökningen och eventuellt uppnå liknande 

resultat vid användning av ett likvärdigt tillvägagångssätt (Jacobsen, 2002). Det bidrar till att 

reliabiliteten stabiliseras eftersom stabil reliabilitet betyder att liknande svar ska uppstå vid en 

identisk studie vid en annan tidpunkt. Situationen ska vara standardiserad i alla avseenden för 

att nå hög reliabilitet (Trost, 2012). Eftersom programstudenter enbart studerar på Högskolan 

under en tidsbegränsad period är det viktigt att ha i åtanke att om studien genomförs vid ett 

senare skede kommer inte forskare nå identiska respondenter som i denna studie och därför kan 

resultatet frånskilja något.  

 

Enkäten bestod av fler frågor med liknande företeelse för att få svar på samma fråga från olika 

perspektiv och nyanser, vilket kallas kongruens och är högts relativt vid enkätundersökningar 

(Trost, 2012). Precisionsaspekter följdes upp för att göra det så lätt som möjligt för 

respondenterna att fylla i enkäten. Pilotstudien användes som tidigare nämnts för att försäkra 

frågornas tydlighet, kvalitet och utformning. Vid utformning av attitydfrågor användes enbart 

fem svarsalternativ. Sannolikheten att respondenten skulle ange identiskt svar vid en upprepad 

undersökning om 10 svarsalternativ är lägre än vid användandet av fem svarsalternativ, vilket 

kan bidra till en eventuell bristfällig precision (Trost, 2012). En viktig aspekt att ha i åtanke var 

att enkätundersökningen inleddes med att respondenter skulle besvara bakgrundsfrågor, ett val 

som kan bidra till att tillförlitligheten sjunker. Enligt Trost (2012) och kan det leda till att 

respondenternas uppmärksamhet och påvisade intresse för enkäten sjunker.  

 

Sammanfattningsvis brukades begripliga ord i utformandet av enkäten, något som pilotstudien 

bidrog till. Enkätundersökningen utfördes utefter fyra komponenter inom reliabiliteten: 

kongruens, precision, objektivitet och konstans, för att säkerställa hög reliabilitet i 

enkätundersökning (Trost, 2012). 
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5. Resultat och analys   

 

Enkätundersökningens resultat presenteras med beskrivande statistik i tabeller och diagram. 

Resultatet har delats upp under tre kategorier – upplevd kontroll i relation till användarvillkor, 

användarens attityd och användarens kunskap om cookies individanpassad reklam.  

Enkätfrågor jämförs utifrån enkätens olika delar och presenteras i varje del med en tillhörande 

analys. 

5.1 Upplevd kontroll i relation till användarvillkor  
I enkätundersökningen del 2 fick respondenterna på fråga 8 och 9 besvara om de läst 

användarvillkoren på Facebook samt om de ansågs sig oroliga över hur individens delade 

personliga information på Facebook används. Diagram i figur 2 och 3 visar resultaten där 

respondenter fick på respektive fråga två svarsalternativ, ja eller nej. På frågan om 

respondenterna hade läst Facebooks användarvillkor svarade 69,47 % alternativ nej, medan 

30,53 % svarade alternativet ja, vilket visar att majoriteten inte har läst användarvillkoren. 

Vidare besvarade respondenterna på frågan om orolighet, om hur oro över den personliga 

informationen som individer delar på Facebook används, där 63,8 % svarade att de inte är 

oroliga medan 36,2 % av respondenterna svarade att de var oroliga.  

Tabell 1 visar även att en majoritet av respondenter inte har läst användarvillkoren. Ett 

medelvärde på 1,69 visar att respondenterna genomgående besvarat att de inte har läst 

användarvillkoren som var alternativ två. Vid besvarande av fråga om upplevd oro visas ett 

medelvärde på 1,64, en jämn nivå med användarvillkor, vilket vidare visar att en majoritet inte 

heller är oroade över hur personliga informationen används på Facebook. Vidare visar tabellen 

att 221 av totalt 511 respondenter besvarade med alternativ nej på både fråga 8 och 9. Det 

indikerar på att 43 procent av studenterna med andra ord svarade att de inte läst 

användarvillkoret och är vidare att de inte upplever oro över användningen av personlig 

information på Facebook. 
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Figur 2. Användarvillkor                                                               Figur 3. Oro 

 

Tabell 1.   Beskrivande statistik – användarvillkor och oro     

Variabel                       N                          Medelvärde                                 StDev                   Nej 

Användarvillkor        511                             1,69                                           0,46                    221 

Oro                             511                             1,64                                            0,48                   221 

 

Fortsättningsvis redovisar resultat i Figur 4 nedan variabeln upplevd kontroll som förekommer 

i enkätundersökningen del 4. Respondenten fick besvara i fråga 19 om de som användare 

upplevde individanpassad reklam som ett inkräktande på respondenternas integritet. 

Diagrammet visar resultatet av respondenternas svar och inom vilket intervall den största 

svarsfrekvensen befann sig. I detta fall kan ett resultat utläsas där diagrammet visar att 

användarna befinner sig inom intervall 2 och 3. Det innebär ett lågt värde och indikerar på att 

användaren inte upplever individanpassad reklam som ett hot mot integriteten. Något som 

vidare bekräftas nedan i Tabell 2 där ett medelvärde för variabeln integritet visar 3,18 med 

standardavvikelse på 0,06 som visar på variation i svarsalternativen. Det innebär att det finns 

en spridning i det observerade värdet upplevd kontroll där användarna påvisar en neutral attityd 

till det ställda påståendet. Vid sammanställning av antal som besvarat respektive alternativ visar 

svaret däremot att majoriteten besvarat något av de låga värden 1-3, som kan påvisa att de inte 

upplever individanpassad reklam som integritetskränkande. 

30,53%
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%

Ja Nej

36,2

%
63,8
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Figur 4.  Upplevd kontroll, enkätfråga 19    

 

 

Tabell 2. Beskrivande statistik – upplevd kontroll, enkätfråga 19    

Variabel                        N                                            Medelvärde                                                  StDev   

Upplevd kontroll       511                                                3,18                                                           0,06   

 

5.1.1 Sammanfattning 
En sammanfattning av det tolkade resultatet visar därmed att majoriteten av användare på 

Facebook inte har läst användarvillkoren. 30 % av användarna svarade att de däremot hade läst 

användarvillkoren, något som blir motsägelsefullt eftersom ett användarvillkor tar över 30 

timmar att läsa (BBC, 2016). Användarna besvarar vidare att de inte är oroliga över hur den 

personliga informationen hanteras på Facebook vilket ligger förenligt med att användaren inte 

läst användarvillkoren. Det indikerar vidare på att användaren inte är medveten om att 

information om vad användaren gör och befinner sig sparas ner och används av andra aktörer 

(Facebook, 2017; Schneier, 2016). Detta presenteras tydligt på Facebook där användarvillkoren 

är indelade i tre delar och består av omfattande och detaljerad information om vilken data som 

samlas in och vad informationen används till (Facebook, 2017). Insamlingen och analyseringen 

av information på sociala medier, som Facebook, blir lättanvänd och därmed sårbar och kan 
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uppfattas som integritetskränkande (Kuehn, 2013; Hong & Thong, 2013; Backes et al., 2012). 

En teori som resultatet motsätter sig eftersom användarna inte visar en klar uppfattning utan 

ställer sig neutrala i frågan om individanpassad reklam är ett inkräktande på integriteten. Utifrån 

TPB påvisar resultatet att en stor del av användarna inte upplever individanpassad reklam som 

ett hot mot integriteten, då användarens erfarenhet av Facebook som ett gratis 

kommunikationsverktyg, befinner sig i enlighet med deras intentioner vilket indikerar på att 

användarna är beredda att fortsätta med sitt beteende och fortsatta användning av den sociala 

plattformen (Ajzén, 2007). Det föreligger därav liten kunskap hos användarna, vilket 

överensstämmer med Schneiers (2016) teori om att användarna inte besitter tillräckligt med 

kunskap om insamling samt hantering av information. Användaren kan följaktligen inte anta 

sig veta vad individanpassad reklam egentligen innebär, en uppfattning som Facebook kan antas 

vara medvetna om eftersom den sociala plattformen anskaffat sig rättigheten att förfoga över 

privat information. Vana användare är trots det beredda att fortsätta sitt beteende där deras 

upplevda kontroll, attityd och subjektiva norm därav inte påverkas. 

5.2 Användarens attityd och uppfattning till individanpassad reklam 

Enkätundersökningen behandlar i del 4 frågor om individanpassad reklam (se avsnitt 4.3.1) där 

respondenterna fick besvara frågor som innefattade attityd till - samt uppfattningen om vad 

individanpassad reklam innebär. I Figur 5 redovisar nedan variabeln individanpassad reklam 

(1) där användarna fick besvara, i enkätens fråga 15, om det visste vad individanpassad reklam 

är. Diagrammet visar svarsalternativ 1 till 6 som användarna kunde välja mellan där majoriteten 

besvarat alternativ 5. Det indikerar att majoriteten av användarna besvarat att de vet vad 

individanpassad reklam är och säger sig veta vad det används till. Tabell 2 nedan visar 

medelvärde samt standardavvikelse för variabeln, där uppfattningen om individanpassad 

reklam visar ett medelvärde på 4,47 samt en standardavvikelse på 0,97. Det är en bekräftelse 

på att majoriteten svarat med ett större värde på frågan, att de är medvetna eftersom en liten 

variation påvisas i svarsalternativen.  
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Figur 5. Individanpassad reklam (1), enkätfråga 15                          

 

Tabell 3. Beskrivande statistik – individanpassad reklam  (1), enkätfråga 15 

Variabel                      N                                      Medelvärde                                                  StDev   

Ind. Reklam        511                                                4,27                                                           0,97   

 

Fortsättningsvis fick användaren besvara i enkätundersökningens fråga 16 om de upplever att 

individanpassad reklam finns på respektives Facebookflöde. Figur 6 nedan visar att nästintill 

alla användare besvarat frågan med alternativ 5, ett högt värde som pekar på att majoriteten 

upplever individanpassad reklam i sitt flöde och därmed instämmer på påståendet.  

Tabell 4 redovisar vidare ett medelvärde på 4,60 samt en standardavvikelse på 0,92 som 

tydligare bekräftar diagrammet nedan och påvisar, med liten avvikelse i svarsalternativen, att 

majoriteten har besvarat att de instämmer med påståendet.  
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Figur 6. Individanpassad reklam (2), enkätfråga 16       

  

Tabell 4. Beskrivande statistik – individanpassad reklam (2), enkätfråga 16     

Variabel                      N                                            Medelvärde                                                  StDev   

Ind. Reklam (2)        511                                                4,60                                                           0,92   

 

 

Respondenten fick vidare besvara i enkätundersökningens fråga 17 om de som användare 

ignorerar all individanpassad reklam de upplever sig möta i respektives Facebookflöde. Figur 

7 redovisar i ett diagram en större spridning i svaren men där övergripande och sammanlagda 

majoritet av användare besvarat alternativ 4 samt 5 som beskriver att användarna ignorerar 

individanpassad reklam. Alternativ 3 besvarades av den större delen användare och i Tabell 3 

nedan, som redovisar variabeln ignorera, visas ett medelvärde på 3,67 med standardavvikelse 

1,21. Det beskriver att alternativ 3 är det högt besvarade alternativet men med attityd som 

befinner sig närmre det höga värdet 4, ett alternativ som beskriver en överensstämmelse med 

påståendet. Även att en variation i svarsalternativ har förekommit till viss del.  
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Figur 7. Ignorera, enkätfråga 17  

 

Tabell 5. Beskrivande statistik – ignorera, enkätfråga 17     

Variabel                    N                                            Medelvärde                                                  StDev   

Ignorera                  511                                               3,67                                                            1,21   

 

Diagram i figur 8 redovisar resultatet av enkätundersökningen där respondenterna i fråga 20 

fick ta ställning till om de som användare ansåg individanpassad reklam är ett bra sätt att bemöta 

användarnas efterfrågan av produkter. 59,94 % av respondenterna instämde inte till påståendet 

och visade en negativ inställning. 29,45 % ansågs sig ha en positiv inställning till att 

individanpassad reklam kan bemöta användarnas efterfrågan. 10,61 % ställde sig varken 

positivt eller negativt till påståendet och svarade vet ej/osäker. Något som sammanfattningsvis 

visar att övervägande del av majoriteten ställde sig negativt till det presenterade påståendet.  

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                         Figur 8. Efterfrågan, enkätfråga 20                                                                                                                                                                                                     
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5.2.1 Sammanfattning 
Resultatet visar att användare av Facebook anser sig besitta kunskap om vad individanpassad 

reklam är och vad det används till, samt är av uppfattningen att den formen av reklam 

uppkommer i respektives flöde på Facebook. Något som teorin berättar om och beskriver är att 

individanpassad reklam uppkommer efter att ett företag identifierar alla användarens lämnade 

information för att kunna anpassa reklamen efter individens behov (Schneier, 2016). Utöver 

detta kan diagram, Figur 15, i Bilaga C ge viss indikation på att den individanpassade reklam 

som användaren möter är ett resultat av analys av insamlad data från andra webbsidor via 

Facebook-pixel (Facebook Business, 2017).  Det eftersom användarna svarar att det använder 

den sociala plattformen Facebook till större del för att kommunicera med vänner och inte gilla 

eller följa företag och på så sätt få information eller annonser av företagen direkt. Ett resultat 

som förstärker teorin att information om användare av Facebook sprids vidare till en tredjepart 

via insamling av cookies, för att lokalisera kundgrupper och marknadsföra produkter till den 

valda målgruppen. En part som startade som ett minne för sparande av det användarna gillar 

och delar på sociala medier (Pierson & Heyman; 2011, Kuehn, 2013; Schneier, 2016). Det 

eftersom användare väljer att ignorera reklam och därav inte anser sig uppleva att de påverkas 

av reklamen eftersom majoriteten av användare inte heller anser att individanpassad reklam är 

ett mottagligt tillvägagångssätt för att bemöta människors efterfrågan. Ett resultat som inte är 

förenligt med teorin om att konsumenter känner nyfikenhet och får en positiv attityd till en 

produkt när de möter en annons som berör eller vänder sig direkt till konsumenten som 

presenterades av Karim et al (2017).     

5.3 Användarens kunskap om cookies och individanpassad reklam  
I enkätundersökningen del 3 och 4 blev respondenterna tillfrågade om de ansåg sig besitta 

kunskap om individanpassad reklam samt cookies och dess syfte. Figur 10 redovisar variabeln 

vetskap (1) där användaren fick, i enkätundersökningens fråga 12, besvara om de hade kunskap 

om företags användning av cookies. Diagrammet visar att majoriteten av användarna har svarat 

alternativ 4 och 5, höga värden som anvisar om att de vet vad användningen av cookies innebär 

ur ett företagsperspektiv.  
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Figur 9. Vetskap om företags användning av cookies, enkätfråga 12   

Fortsättningsvis redovisar diagrammet i Figur 10 variabeln vetskap (2) där respondenten fick, 

i webbenkätens fråga 18, besvara om de ansågs sig förstå vad de godkänner när cookies 

accepteras så företag kan sprida individanpassad reklam. Resultatet visar inom vilken intervall 

majoriteten av användaren har besvarat frågan där en svarsfrekvens befinner sig inom 

intervall med höga värden, 4 och 5. Det påvisar att användaren anser sig ha kunskap och 

instämmer därmed med påståendet att de vet vad som accepteras i ett cookiesavtal.  

 

 

    Figur 10. Vetskap om godkännande av cookies för individanpassad reklam, enkätfråga 18  
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Vidare ombads respondenterna att i den tredje delen av webbenkäten besvara, i fråga 13, 

huruvida de upplevde att information om cookies och dess användningsområde finns på 

Facebook eller inte. Figur 9 visar ett resultat där 25,63 % av respondenterna gav svarsalternativ 

vet ej/osäker, vilket påvisar att en tredjedel inte ansåg sig veta eller ha kunskap nog för att 

besvara frågan. Resterande 74,37 % svarade att de instämde eller inte instämde till påståendet.     

             

 

 

 

 
 

 
Figur 11. Information om cookies, enkätfråga 13              

5.3.1 Sammanfattning 
Resultatet som erhållits för upplevelsen av vetskap om användningen av individanpassad 

reklam indikerar på att användarna tror sig genom sitt användande av Facebook veta vad 

företagens användning av cookies innebär. Användarna anser sig veta vad ett godkännande av 

Facebooks cookiesavtal innebär, men kan vidare inte helt svara på om det finns tydlig 

information på Facebook om cookies. Ett resultat som kan tolkas som att tydlig förklaring till 

deras motsägelsefulla beteende på Facebook saknas hos användare av Facebook och bekräftas 

av Pierson och Heyman (2011) som beskriver att det finns en kunskapsbrist om vad cookies, 

och tredjepartscookies, innebär och omfattar. Eftersom resultatet påvisar att den vana 

användaren av Facebook egentligen inte besitter den kunskap om vad deras beteende egentligen 

genererar till den sociala plattformen, som användaren tror sig ha, kan Facebook och andra 

sociala nätverk fortsätta med insamlingen av data, något som bekräftas utifrån teorin 

presenterad av Pierson och Heyman (2011). En vidare tolkning av resultatet är att i och med 

den påvisade bristen i kunskap av användarens beteendet på Facebook, så vet användaren inte 

vad de godkänner vid ett avtal. En tolkning som bekräftas i teorin där Schenier (2016) beskriver 

att många användare accepterar cookiesavtal utan att ha läst igenom grundläggande, eftersom 

avtalen presenteras med positivt värdeladdade ord (se Bilaga E, bild 1). Användaren får 

information att cookies sparas och används i syfte att tillfredsställa användarens upplevelse, 

medan cookies verkliga syfte är att lokalisera användaren och samla in personlig information 

25,63 %

74,37 %

Vet ej/osäker Resterande
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(Kuehn, 2013). Därmed tror sig användaren besitta kunskap om cookies och vad de accepterar 

i medföljande avtal eftersom felaktig information presenteras. Något som styrker Ajzen (2007) 

resonemang om att respondenternas subjektiva norm och upplevda kontroll styr deras beteende, 

eftersom användaren, som inte helt kan besvara om det får information, utan även får felaktig 

information med ett tillhörande val att acceptera. 
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6. Slutsats och avslutande diskussion   
 
6.1 Slutsats  
Syftet med uppsatsen var att analysera och beskriva användarens beteende och vidare kunskap 

om individanpassad reklam, via cookies, på Facebook. En övergripande slutsats av studien är 

att användaren inte besitter kunskap om vad de accepterar när de godkänner Facebooks 

användarvillkor. Användaren anser sig inte vara orolig för den personliga information 

Facebook tar del av i kommersiellt syfte, något vi anser är ett resultat av att användaren inte har 

läst användarvillkoret. Användaren anser sig besitta kunskap om vad cookies och 

individanpassad reklam är, samt vad de har för användningsområden, men kan inte besvara om 

Facebook tillhandahåller information om cookies användningsområde på den sociala 

plattformen. Vidare upplever användaren att individanpassad reklam inte är ett inkräktande på 

dess integritet.  

 

Studien har beaktat fler aspekter där användarens uppfattning som presenterats i resultatet 

övergripande överensstämmer med teorin, något som vi anser bekräftar att användare behöver 

mer information om vad som händer på Facebook idag. En tydlig problematik som visar att 

användandet av Facebook, och vidare sociala medier, inte grundar sig i fakta om vad och hur 

en användares beteende på sociala medier kan användas i kommersiellt syfte. Det visar att 

användningen av Facebook inte grundar sig på kunskap om de faktiska villkoren som 

presenteras på plattformen och inte heller insikter om de möjliga konsekvenserna av en fortsatt 

omedveten användning av sociala medier. Något som bidrar till att Facebook och sociala medier 

generellt kan fortsätta med insamlingen av personlig information i kommersiellt syfte.   

 

Resultatet visar att användare anser sig besitta kännedom samtidigt som de ignorerar all 

individanpassad reklam och även ser den som något negativt, något som vi ansåg var 

överraskande eftersom det vidare inte ansåg att insamlingen av information var ett hot. Något 

som indikerar på att användarnas upplevda kunskap skiljer sig från deras faktiska beteende på 

Facebook då de fortsätter att använda och ignorera individanpassad reklam.   

 

En attityd för ett objekt består av flera komponenter i kombination till beteendet. Vi anser att 

studien, med hjälp av TPB, förklarat hur dessa komponenter hänger ihop och beskriva 
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användarens beteende till olika objekt. Studiens insamlade data kan tillsammans med den 

beskrivande teorin, i en bredare bild, bidra med kunskap om hur användares information på 

internet hanteras. Vidare kan studien upplysa användarna om vad som egentligen sker på 

Facebook idag. 

 

6.2 Avslutande diskussion  
Under de senaste åren har ett samhälle byggts upp där allt en användare på internet gör 

registreras och sparas, för företagens vinning, utan användarens vetskap och kontroll över vad 

och hur uppgifterna används (Schneider, 2016). Det sker en konstant utveckling i 

marknadsföringen på internet, där effekten blir att användaren och samhället får betala priset 

när företag får en detaljerad och djupgående insyn i användarnas privatliv. En fråga som 

uppkommer är om det finns någon gräns för företag i hur personligt inriktad reklam får vara. 

 

Facebooks användare ses idag som en produkt för företag där det inte finns någon gräns för 

vilken information som sparas och används i marknadsföringssyfte (Schneier, 2016). 

Användaren lokaliseras direkt efter valda preferenser på Facebook och företag har idag en 

möjlighet att identifiera ett, för användaren, oupptäckt behov (Karim et al., 2017; Schneider, 

2016). Resultatet som visar att användaren inte läst Facebooks användarvillkor öppnar upp för 

det etiska problemet, att vana användare blir utnyttjade i ett system de inte besitter tillräcklig 

kunskap om. Användaren har ingen kontroll över vem som får ta del av de personliga uppgifter 

som publiceras på Facebook, och blir inte ekonomiskt kompenserad för uppgifterna som delas. 

För den vana användaren av Facebook blir integriteten hotad. En förklaring till att den vana 

användaren inte läser användarvillkoren kan upplevas som en subjektiv norm som befinner sig 

bland studenter, att inte acceptera ett användarvillkor och kan upplevas som kontroll över 

situationen (Ajzen, 2007). Eftersom en van användare av Facebook kan anse sig besitta 

tillräckligt med kunskap om vad avtalet innebär och hur det påverkar användarens beteende på 

Facebook. Vidare är även ett användarvillkor på Facebook omfattande och tidskrävande att läsa 

igenom. I kombination med att en van användare kan anse sig veta ett avtals innehåll tar de sig 

inte tid att läsa avtalet och kan därmed inte svara på frågan om det finns information om cookies 

på Facebook.  
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Den negativa uppfattningen och ignorerande av individanpassad reklam på Facebook av 

användare kan ha sin grund i, och bero på den enorma mängd reklam som användaren möter 

varje dag (Slattery & Krawitz, 2014). Reklamens utveckling med ett företags önskan att idag 

bemöta varje individuell konsument har gjort att internet är en plattform full av personligt 

inriktad reklam (Zarouali et al., 2016). En bidragande effekt kan leda till att en användare som 

har vant sig vid reklam, lär sig att ignorera reklamen. Det beteendet kan därmed överföras till 

individanpassad reklam. Den uttröttande effekten på traditionell reklam i andra kanaler har 

bidragit till att marknadsförare idag spenderar stora summor pengar på att skapa annonser som 

når till konsumenterna (Modig et al., 2015). En handling vars syfte kan ifrågasättas då resultatet 

tydligt påvisar att majoriteten av användare ignorerar reklam som de möter på Facebook och 

den dyra reklamen kan då uppfattas som bortkastade pengar för marknadsföraren. Användaren 

upplever sig tydligt se reklam i sina respektive Facebook flöden, vilket påvisar en kunskap av 

reklamens existens, men där användaren vidare medvetet, eller främst omedvetet, ser budskapet 

men agerar inte vidare på det. Användaren kan uppfattas uppleva en kontroll, ett val att välja 

bort den individanpassade reklamen, något som styr användarens beteende att fortsätta ignorera 

(Ajzen, 2007). Däremot indikerar resultatet på att användaren faktiskt har mött reklam på 

Facebook och därmed inte kan säga att de ignorerar den helt. Det är därmed viktigt att ha i 

åtanke att den större delen av individanpassad reklam kan försvinna i mängden i och med att 

användaren besvarat att de ignorerar den mesta av reklamen. 

 

När användare ignorerar information om cookies och individanpassad reklam, och inte anser 

sig oroad över sin integritet eller upplevda kontroll, beror det sannolikt på en kunskapsbrist. 

Marknadsföring på internet omfattar idag metoder där företag upplevs spionera på användare, 

något som kan upplevas som integritetskränkande. Frågan är vad nästa steg i utvecklingen för 

marknadsföringen blir när användare redan idag ständigt analyseras av företag i kommersiellt 

syfte. På marknaden ser vi idag att när något är gratis är det inte du som är kunden. Då är det 

du som är produkten. 

 

6.3 Begränsningar och förbättringspotential  
Ett antal aspekter i utformningen samt genomförandet av studien har uppdagats med grund i att 

dessa kan ha påverkat uppsatsens utfall. Inledningsvis bör det nämnas att en brist i utformningen 

av enkäten uppfattades i slutet av analysen där fler följdfrågor hade behövts för att stärka eller 
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motbevisa respondenternas redovisade svar. Följdfrågor kring respondenternas påstående att de 

som användare hade läst användarvillkoren hade behövts, för att kontrollera att respondenten 

var ärlig i sitt besvarande. Även frågor om tredjepartscookies hade behövts för att jämföra teorin 

som redovisade att ingen kunskap om den typen av cookies fanns hos användare av Facebook. 

Då det teoretiska angreppssättet anses lämpligt, då den genomgripande omfattar studieobjektet 

och marknadsföringsmetoden individanpassad reklam - via cookies - hade ytterligare frågor 

utifrån teorin kunnat tilläggas. Det är möjligt att en del av de deltagande respondenterna vill 

uppfatta sig som en person som är medveten om vad ett accepterande av ett avtal är och vad 

avtalet innehåller. Något som det enbart kan spekuleras i men som ett antal ytterligare 

kontrollerande frågor hade kunnat bekräfta eller dementera.  

 

Vidare kan bortfallet av respondenter som inte besvarat alla frågor i enkäten diskuteras då 

bortfallet vidare ifrågasätter enkätens utformning och vi ser även där en förbättringspotential. 

En annorlunda uppställning, med bakgrundsfrågor i den avslutande delen kan ha förändrat 

deltagandet och vidare andel som besvarat hela enkäten. Många av respondenterna har även 

hoppat över enstaka frågor, något som kan ge en indikation på att de inte ansåg sig veta vad de 

skulle svara. Tydligare information om att alla frågor behövde besvaras, inkluderat alternativet 

vet ej/osäker som är ett påstående som även går att mäta. Med beaktande i ovanstående är det 

därmed även viktigt att poängtera att den insamlade data inte är normalfördelad och 

parametriska tester där ett samband i en korrelation inte kunnat avläsas. Det lite över 500 

deltagande respondenter i undersökningen angav svar som genom icke-parametiska test, där 

variablerna mättes i nominal och ordinalskala, valdes att förklaras istället för att analysera 

(Bjereld et al., 2012). Valet gjordes eftersom begreppet attityd inte ansåg sig kunna mätas. 

 

Slutligen ska det uppmärksammas att då studien enbart valt att undersöka användarens beteende 

till en social plattform, Facebook, bland många sociala medier kan det inte säkerhetsställas ett 

resultat för all individanpassad reklam på internet. Övriga sociala medier hade kunnat granskas 

och jämförts för att även få in ett större antal respondenter som inte nödvändigtvis använder sig 

av Facebook. Resultatet kan däremot ge en indikation och redovisa ett beteende för en del av 

internet och de sociala plattformarna för att se och beskriva användarnas kunskap. Något som 

kan generera i att fler användare kan ta med sig kunskapen om insamlingen av information via 

cookies vidare till andra sociala medier och därmed skapa sig ett skyddsnät på internet.  
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6.4 Förslag till framtida studier  
Utifrån uppsatsen och utvalda teorier med tidigare forskning har resultatet av studien öppnat 

upp intresset för fler djupgående frågor om användarens beteende till individanpassad reklam. 

Studieobjektet Facebook, är som tidigare nämnt ett av flera nätverk som går under begreppet 

sociala medier. Andra typer av sociala nätverk är av intresse att studera vidare och jämföra med 

användarens attityd till individanpassad reklam, för att jämföra med vår studie och se om 

attityden överensstämmer på alla sociala medier. Framtida studier har även möjlighet att 

undersöka mer djupgående om det finns ett samband i att användaren inte läser användarvillkor 

i användningen av sociala medier, samt om vad användaren egentligen besitter för kunskap om 

cookies. Även attityd utifrån olika åldersgrupper på sociala medier mellan exempelvis 

ungdomar och pensionärer kan jämföras för att se om ålder kan vara en förklaring till att en stor 

del av användarna inte är försiktiga. Studien har påvisat att det saknas kunskap om vad 

individanpassad reklam och cookies innebär, av denna anledning bör studier om hur man ska 

förmedla denna kunskap efterfrågas och anses som nödvändig.  

 

Avslutningsvis presenterar studien att alla typer av företag använder sig av individanpassad 

reklam för att nå ut till målgrupper världen över. Marknadsföringen och den individuella 

reklamens utveckling öppnar upp för frågan om kurslitteratur som används i undervisningen av 

marknadsföringen är tidsenlig och följer utvecklingen. Individanpassad reklam är en 

marknadsföringsmetod som idag är mycket aktuell och kan behövas studeras mer genomgående 

av studenter idag.  
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Bilagor 

 
Bilaga A.  
- Enkät  
                                                                                                                                                     

Individanpassad reklam på Facebook 

Enkätundersökning: Examensarbete, Högskolan Dalarna 

 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning då du ingår i vårt urval som 

består av programstudenter på Högskolan Dalarna. Vi skriver vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi och vår uppsats har till syfte att mäta och analysera attityden till 

individanpassad reklam, via cookies, på Facebook. 

Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara frågorna i enkätundersökningen som 

beräknas ta 3 – 5 minuter att genomföra. Enkäten besvaras helt anonymt och kommer 

enbart användas för vårt examensarbete. Resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Alla deltagare kan, om så 

önskas, få tillgång till undersökningens resultat när uppsatsen är slutförd. Ditt deltagande 

i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan närmare 

motivering. 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Jessica Boström 

v12jesbo@du.se 

070-1699005 

eller 

Beatrice Svedlund 

h14beasv@du.se 

076-2769997 

Tack för att Du tar dig tid att delta i vår undersökning, dina svar kommer att vara till stor 

hjälp för oss i vårt fortsatta arbete.  
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Del 1. Bakgrundsfrågor 

1. Jag är: 

 Man 

 Kvinna 

2. Min ålder är: 

 18 - 23 

 24 - 29 

 30 - 34 

 35 -  

3. Student vid Högskolan Dalarna? 

 Ja 

 Nej 

 

4. Vilket är ditt huvudsakliga studieområde? 

 Data & IT 

 Ekonomi, Samhälle & Turism 

 Idrott & Hälsa 

 Kultur, Media & Design 

 Språk 

 Teknik & Natur  

 Undervisning 

 Vård, Medicin & Socialt Arbete 

 Annat 
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Del 2. Facebook: Dina erfarenheter och uppfattningar 

5. Har du ett Facebook konto? 

 Ja 

 Nej 

6. Hur ofta använder du dig av Facebook? 

 0 - 2 ggr i månaden 

 1 - 2 ggr i veckan 

 3 - 5 dagar i veckan 

 1 gång dagligen 

 Flera ggr om dagen 

 

7. Vad använder du Facebook till i huvudsak? Rangordna alternativ där 1 är alternativet som du 

använder mest och 7 är det du använder minst. 

 

8. Har du läst Facebooks användarvillkor?  

 Ja 

 Nej 

 

 

 Kommunicera med vänner/familj 

 Uppdatera om privata händelser 

 Följa andra människors liv 

 Följa företag 

 Studier 

 Arbete 

 Annat 
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9. Är du orolig över hur din personliga information, dvs fakta om dig, som finns på Facebook 

används? 

 Ja 

 Nej 
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Del 4. Individanpassad reklam 

 

Vi sätter mycket stort värde i att du tog dig tid att delta i denna enkätundersökning. Den kommer att ligga 

till grund för vårt examensarbete i företagsekonomi.   

Jessica Boström 
v12jesbo@du.se 070-
1699005 

och  

Beatrice Svedlund 
h14beasv@du.se 076-
2769997 

Tack för din medverkan!  
Vänliga hälsningar  

Jessica Boström & Beatrice Svedlund  
Falun, 19 april 2017 
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Bilaga B. 
- Diagram könsfördelning 
 

                      
Figur 12. Män och kvinnor. Deltagande respondenter                       Figur 13. Män och kvinnor. Val av respondenter 
                                                                                                                                                                                                                  

Tabell 6. 

Fördelning programstudenter  

Program Deltatagande respondenter  

Data & IT 7,77% 

Ekonomi, samhälle & turism  28,15% 

Idrott & Hälsa 3,42% 

Kultur, media & design  6,95% 

Språk  0,94% 

Teknik & Natur 7,77% 

Undervisning  29,09% 

Vård, medicin & socialt arbete  10,37% 

Annat  5,54% 

Totalt  100% 

 

 

 

 

 

32,15

%
67,85

%

Män Kvinnor

36%

64%

Män Kvinnor
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Bilaga C.  
– Diagram från enkätundersökning del 2  
  

Nedan framgår diagram i procent om respondenters användning av Facebook som 

besvarades i enkätundersökningens andra del. 

 
Figur 14. Aktivitet på Facebook, enkätfråga 6 

 

  

Figur 15. Användning av Facebook - där alternativ 1 är använder  mest och alternativ 7 är använder  minst, 

enkätfråga 7 
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Bilaga D. 
- Individanpassad reklam på Facebook 
 

 

Bild 1. Förstasida på Samsungs hemsida. 

 

Bild 2. Individanpassad reklam på Facebook från Samsungs hemsida. 
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Bilaga E.  
- Cookies verkliga exempel 

     

Bild 1. En screenshot från Skatteverkets och Apotek hjärtats hemsida (2017) 
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