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Sammanfattning: Många företag fokuserar sin reklam på sociala medier idag då de kan, 
utifrån användarnas beteende, utforma reklam som passar varje individ. Facebook har 2.2 
miljarder aktiva användare världen över och är därmed en tacksam plats för företag att 
annonsera på. Som användare på webbsidan accepterar du att Facebook har rätt att samla 
in data om dig och ditt beteende på deras webbsida och på andra webbsidor som har en 
koppling till Facebook. Fördelen är att du får intressant reklam i ditt Facebook-flöde men 
det kan även kännas som att ”storebror ser dig”.   

Syftet med denna studie var att beskriva hur bekväma användare av sociala medier är med 
att deras data samlas in så att företag ska kunna göra individanpassad reklam i deras 
flöden. Ett frågeformulär skickades ut till 100 respondenter där åtta olika scenarion 
nämndes om insamling av data. Respondenterna fick besvara hur bekväma det var med 
varje scenario och resultatet var att majoriteten var obekväm med alla scenarion. 
Avlyssning av mobila enheter var de mest obekväma med samt insamling av data för 
politisk reklam. Några respondenter ansåg även att det var för mycket reklam på 
Facebook. Majoriteten av respondenterna svarade dock nej på frågan om de kunde tänka 
sig att betala för Facebook för att slippa reklamen.  

Slutligen togs det upp att respondenterna inte hade koll på vilket typ av data som 
Facebook samlar in om dem. Svaret står i användaravtalet som de en gång i tiden har 
accepterat men förmodligen inte läst. En diskussion om förenkling av användaravtal 
fördes där användaren i korthet skulle se de viktigaste bitarna utifrån deras synsätt innan 
de accepterade avtalet.  

 

Abstract: Today many companies focus their advertising on social media. Based on the 
users behaviour they can design individual advertisement for the user. There are 2.2 
billion active users on Facebook world wide which makes it a gratefull place for 
advertisement. Facebook have the right to collect data about you and your behavior on the 
website and on other websites connecting with Facebook. As a Facebook user you have 
accepted these terms of service. You get more interesting advertisement in your 
Facebook-feed but it might also make you feel that ”big brother is watching you”.  

The purpose of this study is to describe how comfortable users in social media are with 
organisations collecting data to make individualized advertisement. A questionnaire was 
sent to 100 Facebook users including eight different scenarios on data collecting. The 
respondents answered how comfortable they were with each scenario. Results showed that 
the majority of the respondents where uncomfortable with all scenarios. The most 
uncomfortable scenario would be if a cellphone eavesdropped into a private conversation 
and then showed an ad about the product the people were talking about. Another sensitive 
subject was collecting data for individual advertisement from political parties. Some 
respondents also thought that there were too much advertisement on Facebook. However, 
the majority of the respondents said no to the idea of paying for Facebook in order to 
avoid advertisement.  

Finally, it was argued that the respondents wasn’t sure on what type of data Facebook 
were collecting. The answer can be found in the terms of service. A discussion about a 
simplification on user agreements were made.  

 

Nyckelord: Sociala medier, Datainsamling, Reklam, Facebook, Big data, 
Individanpassad reklam 



 

Förord 
 

Sociala medier är något jag och många andra använder sig av idag i vårt vardagliga liv. Vi 
gillar, delar, postar och taggar varandra i olika inlägg för att känna en gemenskap till 
varandra trots att vi kanske inte träffar varandra fysiskt varje dag. Det är svårt att undgå 
medias rapportering av att sociala medier bevakar oss. Att varje steg vi tar online 
registreras och analyseras men att det är för våran skull. Vi får bättre produkter. Vi får 
bättre erbjudanden. Vi får se just det som vi är intresserade av.  

Men tänk om jag vill se något annat? Uppleva något nytt? Kommer det gå i framtiden? Jag 
personligen känner mig inte övervakad av ”storebror”. Jag har inget att dölja. Men hur 
långt kan ett företag gå genom att samla in data om mig?  

Det sägs att man bör läsa alla användaravtal som man accepterar. Givetvis. Men vem 
orkar läsa igenom metervis med text? Vi skulle aldrig skriva under ett fysiskt papper utan 
att åtminstone försöka sätta oss in i vad det handlar om. Man vill inte bli lurad. Men ett 
avtal på internet, ett avtal från en webbsida där jag går in varje dag för att interagera med 
mina vänner, vad kan de lura mig på? Två sekunder senare har jag klickat på godkänn, 
gått vidare i livet och delat en meningslös video på katter som gör bort sig. Under tiden 
samlas data om mig i en databas någonstans i världen. 

Denna studie är skriven för att skapa en diskussion. Vi vill använda sociala medier. Vi vill 
bara inte bli lurade. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Bo Sundgren som innehar en rik kunskap om 
just Big Data. Han är även alltid snabb på att svara på alla frågor som jag har snubblat 
över på vägen.  

Vill även tacka examinator Anders Avdic som har bidragit med värdefulla synpunkter.  

 

 

 

Pernilla Stagnebo 

2018-05-22 
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1. Inledning 
Kapitlet beskriver i 1.1 bakgrunden till varför studien görs vilket leder fram till 
problemformuleringen i 1.2. Syftet beskrivs i 1.3 och kapitlet avslutas sedan med de 
avgränsningar som har gjorts i 1.4.  

 

1.1 Bakgrund 
Människor utsätts för reklam i princip vart vi än befinner oss. Det kan vara på 
tunnelbanan, i soffan framför tv:n eller i mobilen vi ständigt håller i våra händer. Reklam 
har funnits i många år men har ofta något av ett dåligt rykte (Zurstiege, 2001). All reklam 
är inte intressant för alla människor som kommer i kontakt med den. Vill en person som 
saknar körkort se en reklam om att köpa en ny bil? Vad får en tonåring ut av att ta del av 
en reklam om äldre med kontinensbesvär? 

Under 90-talet började företag annonsera via banners på webbsidor (Cho & Cheon, 2004). 
Enligt en undersökning några år senare hade många av användarna utvecklat en så kallad 
”Banner-blindhet” vilket innebar att de hade en tendens att undvika att fokusera ögonen på 
allt som såg ut som en banner-annons (Cho & Cheon, 2004). Är informationen inte 
tillräckligt intressant lär vi oss ofta att ignorera den. Det finns givetvis en viss typ av 
individanpassad annonsering. Det kan vara en helsida för ett läppstift i en tjejtidning, en 
annons för ett resebolag lägligt placerad jämte en artikel om resor eller en matbutik som 
visar upp veckans erbjudanden i ortens lokaltidning. Även om annonsören fångar 
uppmärksamheten hos ett antal potentiella kunder så är det också många som kommer att 
se förbi reklamen för att de inte är intresserade av just det.  

Enligt Boateng och Okoe (2015) fokuserar alltfler företag mycket av sin annonsering idag 
på sociala medier för att de, utifrån användarnas beteende, kan utforma reklam som passar 
varje individ. Reklamen är nu inte heller en envägskommunikation utan användarna kan  
ofta kommentera och interagera med de annonser som ligger ute. 

Med 2.2 miljarder aktiva användare världen över är Facebook en populär plats för företag 
att marknadsföra sig på (Statista, 2018). Istället för att enbart välja målgrupper utifrån 
ålder, kön eller inkomst kan man utgå ifrån användarnas sociala nätverk (Jung, Shim, Jin 
& Khang, 2015). Detta innefattar information som användaren har gått med på att visa och 
dela som exempelvis profildata, vad de gillat, grupper de är med i och deras interaktioner 
med andra användare. På detta sätt kan annonserna bli mer individanpassade utifrån vad 
användarna är intresserade av.  

Enligt Boateng och Okoe (2015) upplevs reklam på sociala medier som något positivt om 
det är ett företag som de känner till och tycker om som står för reklamen.  

1.2 Problemformulering 
Det finns såklart både för- och nackdelar med individanpassad reklam för användare på 
sociala medier utifrån vårt beteende på internet. Studier har visat att fler än hälften blir 
influerade av reklam på sociala medier när de ska handla något online (Jung, Shim, Jin & 
Khang, 2015). De upplever även reklamen som positiv om det är ett företag som de 
känner till och tycker om som står bakom reklamen.  
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Men om vi vänder på det. Hur mycket information kan de ta ifrån oss användare utan att 
det inkräktar på vår identitet? Ska de få följa varje steg vi tar på Internet? Ska de få samla 
data utifrån varje konversation vi skriver till varandra? Ska de få använda våra datorer och 
mobiltelefoner som avlyssningsenheter för att kunna ge oss de produkter vi vill ha och 
behöver som vi annars aldrig hade kunnat få?  

Dessa funderingar leder in på forskningsfrågan: 

§ Vad känner sig användare av sociala medier bekväma med när det kommer till 
insamling av data för individanpassad reklam? 

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva vad användare av sociala medier anser att de är bekväma med när det 
kommer till insamling av deras data så att företag ska kunna göra individanpassad reklam i 
deras flöden. Informationen är tänkt att ge ett kunskapsbidrag till organisationer som 
samlar data i detta syfte att ge till företag för annonsering. Det ska även väcka en tanke 
och en diskussion om att vissa data kan inkräkta på vår integritet och att företag och 
organisationer borde ha detta i åtanke vid insamling av data.   

1.4 Avgränsning 
Studien har valt att fokusera på datainsamling för reklam inom sociala medier och 
avgränsa det till Facebook. Enligt en undersökning som dagensanalys.se har granskat 
använder 74 % av Sveriges internetanvändare sig av Facebook vilket gör den till en av de 
mest använda tjänsterna bland sociala medier (Karlsson, 19 okt 2017).  

Avgränsning har då naturligt även gjorts till användare av Facebook. Den reklam på 
Facebook som har tagits i åtanke i studien är annonser på webbsidan samt sponsrade 
inlägg.   
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2. Metod 
Kapitel 2.1 beskriver studiens tillvägagångssätt och tar översiktligt upp valen av strategi, 
datagenererande metoder och dataanalys. Litteraturstudien beskrivs mer grundligt i 
kapitel 2.2. Den valda strategin Survey beskrivs i 2.3. Metoden dokument beskrivs i 2.4 
och frågeformulär beskrivs i 2.5. Hur kvantitativ och kvalitativ insamlad data har 
analyserats beskrivs i 2.6.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Studien kommer att utgå ifrån Oates (2006) modell över en forskningsprocess enligt figur 
1. Det som gav upphov till studien var framför allt forskarens upplevelser och motivation 
för ämnet. Vid användning av sociala medier är det svårt att undvika de förändringar i 
reklam som har skett under de senaste åren. Detta tillsammans med litteraturstudier i 
ämnet ledde fram till forskningsfrågan: ”Vad känner sig användare av sociala medier 
bekväma med när det kommer till insamling av data för individanpassad reklam?”. Under 
litteraturstudien skapades även ett konceptuellt ramverk för studien som kommer att 
inrikta sig på hur bekväma användare av sociala medier är med olika typer av sätt som 
data kan samlas in på.  

 

Figur 1: Modell över studiens forskningsprocess. 

Studien kommer att utgå från en survey-strategi och för att få in data har metoderna 
dokument och frågeformulär valts. Detta för att få in både kvantitativ och kvalitativ data 
för analys.  

Efter litteraturstudien utformades frågeformuläret utifrån befintliga dokument. Ett test av 
frågeformuläret skickades först ut till handledare och några få utvalda respondenter för att 
testa så att frågeformuläret inte innehåll några fel. Det riktiga frågeformuläret lades sedan 
ut på Facebook i ungefär tio dagar. Det skickades även ut en påminnelse när det var två 
dagar kvar av tiden.  
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När frågeformuläret stängdes ner samlades all data in och med hjälp av det digitala 
verktyget Google Formulär och kalkylprogrammet Microsoft Excel togs diagram fram 
vilket presenteras i kapitel 4. Insamlad data analyseras sedan i kapitel 5 och en diskussion 
sker i kapitel 6. Slutligen i kapitel 7 beskrivs slutsatsen med svar på forskningsfrågan samt 
om syftet har uppnåtts.  

Litteraturstudie samt valen för strategi, metod och dataanalys beskrivs mer grundligt i 
följande kapitel. 

2.2 Litteraturstudie 
För att få en djupare förståelse i ämnet om datainsamling och reklam på Facebook har en 
litteraturstudie gjorts. Källorna består av vetenskapliga artiklar, webbsidor och en bok. 

Alla vetenskapliga artiklar som har använts har varit peer-reviewed vilket innebär att 
andra akademiker som inte känner författaren har granskat artikelns kvalitet och 
trovärdighet (Oates, 2006). Litteraturen har tagits fram med hjälp av sökningar i 
Högskolan Dalarnas digitala bibliotek och i Google Scholar. De sökord som använts är: 
”social media advertising”, ”what is big data”, ”Big data advertising”, ”effect of adblock”, 
”social networking advertising”, ”advertising on internet” och ”consumers attitude 
towards social media advertising”.  

De webbsidor som har studerats är främst facebook.com för att se hur reklam visas samt 
för att läsa deras användaravtal. Webbsidan för Facebook business har också studerats för 
att se vilka målgrupper Facebook erbjuder sina kunder som vill annonsera på webbsidan. 
Andra webbsidor som har varit till hjälp i arbetet med uppsatsen har syftat till att ge källor 
till ett påstående eller förklaring av vad ett ord betyder.   

Information om studiens uppbyggnad har tagits utifrån Oates (2006) bok ”Researching 
Information Systems and Computing” vilket har givit en god förståelse till hur forskning 
kan bedrivas.  

2.3 Survey 
Det stod mellan två olika strategier för att genomföra studien. En fallstudie fokuserar 
oftast på ett enda fall och undersöker det på djupet medan en survey främst fokuserar på 
att samla in data om en specifik grupp (Oates, 2006).   

Då forskningsfrågan är ”Vad känner sig användare av sociala medier bekväma med när 
det kommer till insamling av data för individanpassad reklam?” så känns båda passande. 
Fallstudie på grund av att fallet som studien fokuserar på är insamling av data för 
individanpassad reklam och survey då det är fokus på Facebook-användare och hur de 
upplever den individanpassade reklamen.  

En fördel med att utföra en fallstudie är enligt Oates (2006) att det går att göra forskning 
inom komplexa situationer och att forskaren med fördel kan använda sig av många olika 
metoder som genererar data. En nackdel är att det saknas färdiga regler för hur en 
fallstudie ska bedrivas. En fördel med att utföra en survey är att det går att göra en 
undersökning och få in mycket likformig data på ett snabbt och billigt sätt. En nackdel är 
att en survey kan sakna djup och detaljeringsgrad då alla svarar på samma frågor (Oates, 
2006).  

Då fokus främst ligger på användaren och vad den känner sig bekväm med har survey till 
slut valts som studiens strategi. Tillsammans med datainsamlingsmetoderna kommer 
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fokus ligga på att få in både kvalitativ och kvantitativ data för att studien inte ska sakna 
djup och detaljeringsgrad trots att de svarar på samma frågor.  

2.4 Frågeformulär 
För att kunna svara på forskningsfrågan ”Vad känner sig användare av sociala medier 
bekväma med när det kommer till insamling av data för individanpassad reklam?” går det 
att använda sig av en mängd olika datagenererande metoder.  

Intervjuer kan göras med användare av sociala medier för att få reda på vad de anser om 
att data om deras beteende på internet samlas in. På detta sätt får forskaren in detaljerad 
information och kan ofta anpassa sina frågor beroende på hur intervjun utvecklar sig 
(Oates, 2006). Intervjuer kan dock ofta vara tidskrävande och för att nå ut till många 
användare kan ett frågeformulär vara ett bra alternativ (Oates, 2006). Med dagens teknik 
är detta sätt även ett snabbt och billigt sätt att samla mycket information världen över. 
Frågorna och eventuella svarsalternativ behöver dock tänkas igenom grundligt då det 
nästintill är omöjligt att ställa följdfrågor till anonyma respondenter som redan har lämnat 
in sina svar.  

En intressant datainsamlingsmetod för att få fram objektiv data om ämnet är att observera 
användarna hur de beter sig på sociala medier när de utsätts för individanpassad reklam 
utifrån deras beteende på Internet. På detta sätt går det att ta reda på vad användarna gör 
istället för vad de säger att de gör (Oates, 2006). Observation är liksom intervjuer 
tidskrävande och kan i detta fall vara svårt att utföra då människor använder sociala 
medier flera gånger om dagen. Det kan därför vara besvärligt att vara på plats och 
observera användare under denna korta tid studien har att bli klar på.  

På grund av tidsbrist föll valet av datagenerande metod naturligt på att skicka ut ett 
frågeformulär med svarsalternativ till användare av sociala medier och få in subjektiv data 
om hur bekväma de känner sig med ämnet. Frågorna togs fram utifrån 
datainsamlingsmetoden dokument, som beskrivs mer grundligt i kapitel 2.5. För att få in 
lite djupare och mer detaljerad information har även vissa frågor ställts öppna där 
respondenterna kan skriva fritt om vad de anser i frågan. Enkäten skickades först ut till 
handledare och några utvalda testpersoner för analys innan de skickats ut till 
respondenterna för att minimera felaktigheter i formuläret och ofullständiga 
svarsalternativ.  

Frågeformuläret är utformat i Google Formulär. Det är ett digitalt hjälpmedel för att skapa 
just frågeformulär och det går enkelt att skicka ut en länk till undersökningen så att 
respondenterna kan svara. 

2.4.1 Urval av respondenter 

Då studien är avgränsad till användare på Facebook har frågeformuläret därmed skickats 
ut till dessa. För att få in många svar så har länken om undersökningen delats både bland 
författarens egna vänner på Facebook men även i två grupper på Facebook som tillåter 
delning av undersökningar. Den ena gruppen heter ”Utveckling av eTjänster – Högskolan 
Dalarna” och innehåller användare av blandat kön och åldrar som alla läser programmet 
Utveckling av eTjänster på Högskolan Dalarna. Den andra gruppen heter 
”Fredagspoddens vänner” och är en grupp med många medlemmar där den största delen är 
tjejer. I denna gruppen kan många olika ämnen diskuteras. Det som är gemensamt för 
dessa grupper är just att de alla använder sig av Facebook och borde då ta del av den 
reklam som visas för dem.  
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Det kan vara bra att notera hur många som får tillgång till frågeformuläret när det skickas 
ut för att sedan kunna se hur många av dessa som faktiskt har valt att svara på 
undersökningen (Oates, 2006). I och med att frågeformuläret skickas ut på Facebook på 
detta sätt finns det dock ingen möjlighet att veta säkert hur många som kommer i kontakt 
med undersökningen. Alla användare kanske inte är aktiva på Facebook under tiden 
frågeformuläret ligger ute och i stora grupper med många inlägg kan just inlägget om 
undersökningen helt enkelt aldrig visas för vissa användare. Det går heller inte att 
säkerställa att inlägget om formuläret delas vidare till andra användare av Facebook. 

Studien kommer på grund av detta att använda sig av ett självselekterat urval. Detta 
innebär att forskaren samlar data från alla som vill delta (Oates, 2006). En nackdel med 
detta kan vara att de som frivilligt deltar kan ha starka åsikter om ämnet som de vill 
meddela, något som kanske inte stämmer fullt ut med resten av populationen. Detta har 
tagits i åtanke när insamlad data har analyserats. Det kan även bli ojämnt fördelat med 
svaren utifrån exempelvis kön och ålder.    

2.4.2 Frågeformulärets uppbyggnad 

Frågeformuläret är uppbyggt i tre olika delar se figur 2. Första delen består av åtta olika 
scenario om reklam på Facebook där respondenten ska hur bekväm den är med frågan 
utifrån fem olika svarsalternativ. Andra delen består av generella frågor om reklam på 
Facebook. Fråga 9 består av en ja eller nej fråga. Fråga 10 och 11 är öppna frågor där 
respondenten får svara med egna ord. Sista delen är demografi där respondenten får 
besvara bakgrundsfrågor om kön, ålder och vart de bor. Den övergripande strukturen för 
frågorna är hur bekväma respondenterna är med olika typer av sätt som data kan samlas in 
för att ge dem individualiserad reklam.   

Figur 2: Frågeformulärets uppbyggnad 

2.4.3 Frågor 

Första delen består av åtta olika scenario där respondenten har följande förvalda 
svarsalternativ och endast ett alternativ kan väljas på varje fråga: 

o Mycket bekväm 

o Bekväm 

o Obekväm 

o Mycket obekväm 

o Ingen åsikt 

Tanken med dessa scenarion är att lista på olika sätt data kan samlas in om dig för att 
sedan resultera i reklam på din Facebook. Målet är att få respondenten att fundera på vad 
de är bekväma med. Studien tar inte ståndpunkt för att dessa sätt existerar idag utan är 
framtagna utifrån vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och myter. I formuläret har därför 
följande mening skrivits ut: ”Obs! Alla scenarion är påhittade och ska ses hypotetiska”.  
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1. Du ska börja träna och behöver köpa ett par nya joggingskor. För att få tips om vilka 
som är bra tar du upp mobilen och skriver till en vän. Ni diskuterar vilka företag som 
gör bra joggingskor och avslutar sedan diskussionen. När du sedan går in på 
Facebook ser du annonser med reklam om joggingskor. Hur bekväm är du med 
detta? 

Enligt Karlsson (23 aug 2016) är Facebook medveten om vilka andra webbsidor 
du besöker samtidigt som du är inloggad på Facebook. Det hade varit intressant 
att veta hur bekväma respondenterna känner sig om deras privata chattar kan läsas 
av. 

2. Du går in på en webbshop för att köpa lite nya kläder. När du går till varukorgen för 
att lägga din beställning klickar du bort några av plaggen du har valt för att 
slutsumman inte ska bli så hög. När du sedan går in på Facebook ser du annonser 
med reklam om just de plaggen du valde bort. Hur bekväm är du med detta? 

Eftersom Facebook har koll på vilka webbsidor vi besöker kan de även se 
information om vilka produkter du kollar på och vilka produkter du faktiskt köper 
(Karlsson, 23 aug 2016).  

3. Du är sjuk och går in på Google för att söka efter råd för hur du ska bli av med din 
förkylning. När du sedan går in på Facebook ser du annonser med reklam mot 
förkylning. Hur bekväm är du med detta? 

Det har även talats om att sökorden du skriver in på Google samlas in för att ge 
dig individualiserad reklam enligt Larsson (9 jun 2014). I detta scenario är tanken 
att respondenten ska känna sig bekväm med att vissa sökningar på Google kan 
resultera i reklam på Facebook. En annan intressant fråga är om det spelar någon 
roll vilken sjukdom du har och vilka läkemedel som är okej att få reklam om på 
Facebook. 

4. Du och en vän åker på en resa till Prag. När du går in på Facebook någon timme efter 
att ni har kommit fram ser du annonser med reklam om butiker och restauranger i 
Prag. Detta trots att ingen av er har ”checkat in” på Facebook om vart ni befinner er. 
Hur bekväm är du med detta? 

Vi kan med hjälp av våra smartphones få reda på vart i världen vi befinner oss. 
Det hade varit intressant att veta hur bekväma respondenterna hade varit om det 
kom lokal reklam på Facebook utifrån vart de befinner sig.  

5. Det är fredagskväll och du och din vän sitter i soffan och pratar. Era smartphones 
ligger på soffbordet intill. Du klagar på att din soffa börjar bli sliten och att du vill 
köpa en ny. När du sedan går in på Facebook ser du annonser med reklam om 
soffor. Hur bekväm är du med detta? 

Tanken med detta scenario är att beskriva datainsamling utan att vi aktivt 
använder en enhet med tillgång till internet. Forskning har bedrivits på Karlstad 
Universitet om att vissa appar kan samla in data och avlyssna dig även när du inte 
aktivt använder appen (Häggberg, 10 okt 2017). Vad de samlar in för data står 
ofta i användaravtalet, något som inte många läser.   

6. Det är riksdagsval för Sverige i år. Tänk dig att politiska partier får tillgång till ditt 
beteende på internet såsom vad du brukar gilla och dela på Facebook, vilka 
webbsidor du brukar handla på, vilka dina vänner är samt vilka organisationer du är 
medlem i. Denna information använder de för att utforma annonser med de 
ståndpunkter de har och som också verkar stämma in på dig. Hur bekväm är du med 
detta? 

Detta scenario har sin bakgrund i den omtalade skandalen mellan Cambridge 
Analytica och Facebook där det sägs att data som har insamlats har hjälpt Donald 
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Trump att vinna presidentvalet 2016 (Järräng, 21 mar 2018). När det talas om 
datainsamling och reklam känns det även intressant att blanda in politiken.  

7. Du blir chef över ett stort företag och din inkomst ökar rejält. När du sedan går in på 
Facebook ser du annonser med reklam om dyra och lyxiga produkter. Hur bekväm är 
du med detta? 

Det finns bland annat ett magasin som delas ut i brevlådan till den del av 
befolkningen som har en högre inkomst än 1.9 miljoner kronor per år 
(Connoisseur, 2018). I denna fråga är det intressant att fråga respondenterna vad 
de anser om reklam baserat på deras inkomst.  

8. Du klickar på en länk på Facebook med texten ”Vilken karaktär skulle du vara i en 
film?”. För att kunna se ditt resultat måste du först logga in på Facebook. Klickar du 
sedan på ”Fortsätt” accepterar du att webbsidan kommer att få tillgång till dina 
uppgifter på Facebook. Du går med på detta och får sedan ett roligt svar tillbaka om 
vilken karaktär du skulle vara som du sedan kan dela med dina vänner på Facebook. 
Webbsidan har då samlat in information på ett lagligt sätt och kan nu sprida denna 
information till tredje part för exempelvis reklam vilket de även har skrivit tydligt i 
ditt användaravtal. Hur bekväm är du med detta? 

På Facebook har det varit populärt att göra diverse test och enligt Bratt (22 feb 
2018) så är detta ett sätt för företaget att få tillgång till information om dig. 
Genom långa användaravtal som gemene man inte mäktar med att läsa igenom 
accepterar användaren att data samlas in för bland annat reklam (Bratt, 22 feb 
2018).  

Den andra delen består av tre frågor om reklam på Facebook. Fråga 9 är obligatorisk för 
respondenterna att svara på medans fråga 10 och 11 är frivilliga.  

9. Hade du kunnat tänka dig att betala för Facebook för att slippa reklam? 

Vid diskussioner om reklam kan det också vara intressant att fråga respondenterna 
om de kan tänka sig att betala för att slippa reklam. Enligt Karlsson (7 maj 2018) 
har Facebook genomfört undersökningar för att se om det finns något intresse för 
att införa en betalversion av det sociala nätverket. Respondenten kan välja mellan 
följande alternativ: 

o Ja 

o Nej 

o Ingen åsikt 

10. Vad anser du om att data sparas utifrån ditt beteende på internet för att ge dig mer 
intressant reklam? 

För att få ut så mycket som möjligt av respondenternas åsikter ställs en öppen 
fråga om studiens ämne där de får möjlighet att skriva ett svar med egna ord. 
Öppna frågor kan enligt Oates (2006) bidra till att få en rik bild av respondentens 
synpunkter med dess egna ord, snarare än forskarens.  

11. Något annat du vill tillägga om reklam på Facebook? 

Ännu en öppen fråga har lagts till i formuläret för att säkerställa att respondenten 
får ut alla sina åsikter om ämnet. För många stängda frågor med förvalda 
svarsalternativ kan skapa irritation för respondenten när den inte kan beskriva de 
tankar som har uppstått tidigare i frågeformuläret.  
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Tredje och sista delen består av demografiska frågor. Dessa frågor sätts oftast sist i 
frågeformuläret för att ge en bakgrundsbild av vem respondenten är (Oates, 2006). 

12. Vad definierar du dig som? 

Frågan tar reda på vilket kön respondenterna definierar sig utifrån. Respondenten 
kan välja på följande svarsalternativ: 

o Kvinna 

o Man 

o Inget av det 

13. Hur gammal är du? 

Respondenterna får i fritextfält fylla i sin ålder. Genom att veta exakt hur gammal 
varje respondent är kan det vid analysen av data sedan delas upp i olika 
kategorier. Det kan annars vara svårt att veta vilka ålderskategorier som ska 
skrivas in som förifyllda svarsalternativ.  

14. Vilket län bor du i? 

Det kan även vara intressant att se vart respondenterna bor och i vilken 
utsträckning enkäten har nått.  

2.5 Dokument 
Den andra datagenererande metoden som har valt i denna studien är dokument. Med 
denna metod är det snabbt, enkelt och billigt att samla in mycket och varierande 
information (Oates, 2006). De dokument som har används är diverse olika digitala 
tidningsartiklar som handlar om datainsamling och reklam på Facebook.  

Något att vara uppmärksam på vid insamlande av befintliga dokument är att vara 
källkritisk då det inte går att lita på all publicerad information. De dokument som har 
tagits fram har dock använts som grund till frågeformuläret. De har syftat till att ta fram 
olika scenarion utifrån diskuterade ämnen och myter om datainsamling och reklam på 
Facebook och de behöver därför inte vara sant.  

För att hitta dokumenten har sökningar gjorts i sökmotorn Google. Följande sökbegrepp 
har använts: ”riktade annonser på Facebook”, ”reklam sökmotorer”, ”avlyssning för 
reklam”, ”Facebook + Cambridge Analytica”,  ”Connoisseur”, ”tester på Facebook” och 
”betala för Facebook”.  

2.6 Dataanalys 
Studien använder sig både av kvalitativ och kvantitativ data för analys.  

2.6.1 Kvantitativ data 

Kvantitativ data är den data som är baserad på nummer (Oates, 2006). I alla frågorna i 
frågeformuläret, förutom fråga 10 och 11, samlades kvantitativ data in. Genom att 
respondenterna får välja mellan förifyllda svarsalternativ går det ofta enkelt och snabbt att 
sammanställa den data som inkommer. En nackdel med kvantitativ data är att 
respondenten kanske inte håller med om de förvalda svarsalternativen (Oates, 2006).  För 
att undvika detta har ett ”Ingen åsikt”-alternativ funnits för varje fråga. Respondenterna 
har även fått chans till att uttrycka sin åsikt om ämnet i de öppna frågorna 10 och 11.  
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Då frågeformuläret utfördes i verktyget Google Formulär lades svaren automatiskt över i 
en Excel-fil för bearbetning. Även ett par sammanfattade cirkeldiagram fanns att hämta 
från verktyget. Som tillägg till detta har denna data även använts för att skapa egna 
cirkeldiagram för studien. 

Svaren på fråga 13 om ålder och fråga 14 om län fick respondenterna skriva i manuellt. 
För att kunna ta fram diagram har små ändringar tvingats göras för att få fram ett korrekt 
resultat. Detta har dock inte ändrat innehållet i svaret utan endast gjorts för att insamlad 
data ska läsas på samma sätt och kategoriseras korrekt i systemet. Exempel på dessa 
ändringar har varit borttagning av mellanslag efter svaret och ändring av stor/liten bokstav 
i länsnamnet. 

2.6.2 Kvalitativ data 

Kvalitativ data är enligt Oates (2006) all icke-numerisk data såsom ord, ljud och bilder. I 
fråga 10 och 11 ombeds respondenterna att skriva sina svar med egna ord vilket kan ge en 
djupare bild av vad respondenterna egentligen tycker när de inte är tvingade att svara på 
frågorna utifrån förvalda svarsalternativ. Dessa svar räknas då som kvantitativ data och 
kommer att behandlas som det. Kvantitativ data utifrån exempelvis ord kan vara svår att 
tolka då ord betyder olika för olika människor (Oates, 2006). Detta har tagits i åtanke 
under arbetet med svaren för att inte riskera att förvränga ord utifrån vad forskaren själv 
anser. 

Först lästes alla svar igenom vilket enligt Oates (2006) är bra för att få en generell 
uppfattning om vad respondenterna har svarat. Sedan sorterades alla svar upp i tre olika 
kategorier: De som var negativa till ämnet, de som var positiva och de som var både 
negativa och positiva.  

Svaren i varje kategori lästes igenom ytterligare och kunde sedan delas upp i ett flertal 
underkategorier. Den negativa kategorin kunde exempelvis delas upp till en kategori för 
de som ansåg att reklam var negativt och en kategori som tryckte på att deras integritet 
kränkts och att de känner sig bevakade. Slutligen kunde svaren varje kategori beskrivas 
och sammanfattas i textform. 
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3. Teori: Datainsamling och reklam 
Kapitlet handlar om den teori som ligger till grund för studien. 3.1 beskriver 
datainsamling i form av Big Data teknologin. 3.2 beskriver Facebooks koppling till 
reklam och datainsamling. Underkapitlet 3.2.1 beskriver de målgrupper Facebook tar 
fram för sina annonser och 3.2.2 beskriver delar av Facebooks användaravtal. Slutligen 
beskrivs en funktion för att blockera reklam på internet i kapitel 3.3.  

 

3.1 Datainsamling 
Fenomenet att samla in data utifrån hur vi människor beter oss på internet  har blivit mer 
och mer populärt och går under namnet Big Data. Det finns idag ingen standarddefinition 
av Big Data men Gordon (2013) beskriver det utefter de följande 5 V:  

§ Volume – Den mängd data som samlas in 

§ Variety – Den variation av data som samlas in 

§ Velocity – I den hastighet data samlas in 

§ Value – Det värde insamlad data ger 

§ Veracity – Hur korrekt insamlad data är 

En viktigt del i hanteringen av Big Data är hur all denna mängd data ska kunna lagras och 
hanteras. Då de vanliga SQL-databaser som tidigare har hanterat data inte kan hantera 
växande kvantiteter lika bra har en ny typ tagits fram vilket går under namnet NoSQL 
(Gordon, 2013). För att insamlad data ska kunna analyseras på korrekt sätt har det även 
utvecklats ett antal nya teknologier för att klara av detta.  

Ett exempel på Big Data inom bilindustrin är Pay-how-you-drive vilket innebär att din 
försäkringspremie för din bil bestäms utifrån hur du är som förare (Baruh & Popescu, 
2017). Data om ditt körsätt och vilka risker du tar samlas in via 
datainsamlingsanordningar i din bil för att uppskatta personliga risknivåer.    

Enligt Baruh och Popescu (2017) har Big Data skapat en blomstrande industri av 
oreglerade konsumentpoäng. Dessa poäng skapas utifrån olika förutsägbara algoritmer och 
är till hjälp för att placera individer i olika segment. Målgrupper som inte varit lika lätt att 
få fram tidigare kan då skapas till förmån för bland annat annonsörer och individanpassad 
reklam.  

Det råder olika åsikter om Big Data där vissa anser att det är positivt att teknologin 
utvecklas och vissa anser att det blir ett ”storebror ser dig”-samhälle (Gordon, 2013). 
Användarna vill ha rätten att välja vilken information som ska samlas in och på detta sätt 
skydda sitt privatliv och sin integritet (Baruh & Popescu, 2017). Företagen å andra sidan 
påstår att användarna vill ha personifierad reklam och att avstå från sitt privatliv är priset 
de i så fall får betala.  
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3.2 Reklam på Facebook 
Reklam definieras utifrån Nationalencyklopedin (2018) enligt följande: 

”Reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin 
marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.” 

Sociala medier har under de senaste åren ökat i antalet användare och särskilt Facebook 
anses idag som något som hör till vår vardag (Boateng & Okoe, 2015). Facebook har idag 
2.2 miljarder aktiva användare världen över (Statista, 2018) vilket gör den till en attraktiv 
plats för företag att annonsera på. 
 

3.2.1 Målgrupper Facebook erbjuder för annonsörer 

För att få en insikt i hur reklam tas fram utifrån olika målgrupper för Facebook har 
webbsidan www.facebook.com/business granskats. För att annonsera på Facebook finns 
det tre olika målgrupper att välja mellan: Basmålgrupper, Anpassade målgrupper och 
Lookalike-målgrupper (Facebook business, 2018).  

Det finns ett antal olika alternativ i kategorin för Basmålgrupper: 

§ Plats – Vart användarna bor. Ska annonsen nå ut till ett visst land eller en viss 
stad exempelvis.  

§ Demografi – Ålder, kön, utbildning, relationsstatus eller befattning osv.  

§ Intressen  – Annonsen visas för alla användare som har mat som sin hobby eller 
som gillar film exempelvis.  

§ Beteende – Hur använder användaren sina tekniska enheter? Vad och var 
handlade de senast? 

§ Kopplingar – Väljer exempelvis alla användare som har en koppling till 
företagets profil på Facebook eller utesluter dem och fokuserar på att få nya 
kunder. 

Anpassade målgrupper utgår ifrån tre delar: 

§ Kontaktlistor – Företag kan få kontakt med sina befintliga kunder på Facebook 
med hjälp av deras egen databas.  

§ Webbplatsbesökare – Företag kan lägga in ett kodstycke benämnt ”Facebook-
pixeln” på sin webbsida. Facebook skapar sedan en anpassad målgrupp utifrån 
vilka som besöker sidan. De kan även på detta sätt samla trafikdata och ge 
personer reklam för en produkt som de tidigare har visat intresse för.  

§ Appanvändare – På samma sätt som för webbplatsbesökare kan företag lägga in 
ett kodstycke i sin app benämnt ”Facebook SDK”. På detta sätt kan användarna 
som använt appen få så kallad ”inspiration” till att exempelvis återkomma till ett 
spel de har spelat tidigare.  

En Lookalike – målgrupp innebär icke-kunder som liknar de befintliga kunder företaget 
har idag. Målgruppen skapas utifrån företagets befintliga målgrupp vilket sedan jämförs 
med liknande personer som inte är kund hos företaget idag. 
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3.2.2 Facebooks Användaravtal 
Studien har granskat delar av Facebooks (2018) användaravtal för att se vad deras 
användare har godkänt. Studien tar upp vissa delar i form av citat för att ordagrant visa 
exempel när det kommer till att ge tillåtelse för Facebook att samla och dela data om dig 
som användare. I kapitel 1 av användaravtalet benämnt ”Våra tjänster” är Facebooks mål:  
 

”…att ge människor möjlighet att skapa gemenskap och föra världen tätare samman.”  
 
Detta uppfyller de genom att bland annat ge användarna en anpassad upplevelse: 
 

”…För att personanpassa din upplevelse använder vi de data som vi har, exempelvis data 
om du kontakter du skaffar, dina val och inställningar som du ställer in och vad du delar och 
gör i och utanför våra produkter.”  

 
De sätter även användare i kontakt med personer och företag som intresserar användaren: 
 

”…Vi använder de uppgifter vi har för att ge dig och andra förslag – exempelvis på grupper 
att gå med i, evenemang att delta i, sidor att följa eller skicka meddelande till, serier att titta 
på och personer att bli vän med…”  

 
De hjälper användaren att upptäcka innehåll produkter och tjänster som eventuellt ska 
intressera användaren.  
 
Kapitel 3.3.1 av Facebooks användaravtal handlar om de tillstånd användaren ger till 
Facebook att använda det innehåll som användaren skapar och delar:  
 

”…när du delar, publicerar eller laddar upp innehåll som omfattas av immateriella rättigheter 
(som foton eller videor) på eller i samband med våra produkter, ger du oss en icke-exklusiv, 
överlåtbar, tredjepartstillgänglig, royalty-fri och världstäckande licens att vara värd för, 
använda, distribuera, modifiera, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, översätta och 
skapa härledda arbeten av ditt innehåll (i enlighet med dina inställningar för sekretess och 
applikation)…” 

 
Kapitel 3.3.2 handlar om det tillstånd användaren ger när det kommer till annonser och 
sponsrat innehåll:  
 

”Du ger oss behörighet att använda ditt namn och din profilbild och information om åtgärder 
som du har vidtagit på Facebook i samband med eller anslutning till annonser, erbjudanden 
och annat sponsrat innehåll som vi visar på våra produkter…” 

Enligt Facebook (2018) går det när som helst radera sitt innehåll eller sitt konto men 
innehåll kan under en begränsad period finnas kvar bland säkerhetskopior.  

3.3 Adblock 
För att få tillgång till en webbsida men slippa se reklam kan en internetanvändare använda 
sig av ett så kallat adblock-program vilket är en typ av mjukvara som blockerar 
reklammärkt innehåll på sidan (Shiller, Waldfogel & Ryan, 2018). Användningen av 
adblock-program har ökat under de senaste åren  

Många webbsidor är idag finansierade av annonsbaserade intäkter för att kunna generera 
nytt innehåll. Om vissa av besökarna använder sig av ett adblock-program innebär det att 
färre personer ser de annonser som ligger ute och att färre personer klickar på dem. Detta 
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kan då resultera i att webbsidan får in lägre intäkter och då inte kan generera nytt innehåll 
på samma sätt som de har gjort tidigare (Shiller, Waldfogel & Ryan, 2018). Det kan även 
innebära att webbsidan, som en lösning, blir tvingade att lägga in mer reklam på 
webbsidan för de återstående besökarna som inte använder sig av adblock-program.  

En lösning många nyhetssajter använder sig av för att användare ska undvika adblock-
program och för att sidan ändå ska få in intäkter är att undvika reklam och istället ta en 
avgift för att få ta del av innehållet på sidan (Shiller, Waldfogel & Ryan, 2018). 
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4. Empiri: Resultat av frågeformuläret 
Kapitel 4 går igenom resultatet av frågeformuläret. 4.1 beskriver de demografiska 
frågorna, 4.2 beskrivs svaren för alla scenario och 4.3 beskriver svaren för delen som är 
benämnd ”Reklam på Facebook”.   

 

4.1 Demografiska frågor 
Frågeformuläret besvarade av 100 respondenter vilket innebär att 1 % är detsamma som 1 
respondent. Alla frågor var obligatoriska att svara på förutom fråga 10 och 11. I bilaga 1 
finns rådata för resultatet.  

Av de som besvarade 
frågeformuläret var 87 % kvinnor 
och 13 % var män. Åldersspannet 
var från 15 år till 62 år, men den 
största delen respondenter var 
mellan 20-34 år.  

Respondenterna fick även fylla i 
vilket län de kom ifrån. I figur 3 går 
det att se att frågeformuläret nästan 
nått ut till respondenter i hela 
landet, närmare bestämt 13 olika 
län. 2 % som har svarat på enkäten 
bor utanför Sverige.  

För att enklare se vilken del av 
Sverige där flest respondenter 
kommer ifrån har jag även delat upp 
landet i Götaland, Svealand och 
Norrland, det vill säga södra, 
mellersta och norra delen av 
Sverige. Detta visas i figur 4.  

54 % av respondenter kommer ifrån 
Götaland, närmare bestämt: 
Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne,      Figur 3: De färgade fälten visar de län respondenterna bor i. 

Västra Götaland och Östergötlands 
län. 38 % kommer ifrån Svealand: 
Dalarna, Stockholm, Södermanland, 
Uppsala, Värmland, Västmanland 
och Örebros län.  

Slutligen 6 % av respondenterna 
kommer ifrån Norrland, det vill 
säga: Gävleborg, Jämtland, 
Västerbotten och Västernorrlands 
län.  

 

Figur 4: Fördelning av var respondenter bor i för del av Sverige. 

Götaland	54	%	

Svealand	38	%	

Norrland	6	%	

Utanför	Sverige	2	
%	
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4.2 Scenario 
Frågeformuläret startade genom att respondenterna fick åtta olika scenario om reklam på 
Facebook. De skulle då svara på hur bekväma de var med respektive scenario. 

1. Du ska börja träna och behöver köpa ett par nya joggingskor. För att få tips om vilka som 
är bra tar du upp mobilen och skriver till en vän. Ni diskuterar vilka företag som gör bra 
joggingskor och avslutar sedan diskussionen. När du sedan går in på Facebook ser du 
annonser med reklam om joggingskor. 

 

Figur 5: Respondenternas svar på scenario 1. 

Majoriteten av respondenterna ansåg sig obekväma i denna fråga, se figur 5. 40 % av 
respondenterna kryssade i obekvämt och 38 % kryssade i mycket obekvämt. 16 % ansåg 
dock att de kände sig bekväma med scenariot och 4 % kände sig till och med mycket 
bekväma. 2 % av respondenterna hade ingen åsikt i frågan. 

2. Du går in på en webbshop för att köpa lite nya kläder. När du går till varukorgen för att 
lägga sin beställning klickar du bort några av plaggen du har valt för att slutsumman inte ska 
bli så hög. När du sedan går in på Facebook ser du annonser med reklam om just de plaggen 
du valde bort. 

 

Figur 6: Respondenternas svar på scenario 2. 

Detta scenariot gav delade åsikter. 38 % ansåg sig vara bekväma med frågan och 39 % 
kände sig obekväma vilket visas i figur 6. 6 % kände sig mycket bekväma och 14 % 
mycket obekväma. 3 % hade ingen åsikt i frågan.  

 

 

 

Mycket	bekväm	4	%	

Bekväm	16	%	

Obekväm	40	%	

Mycket	obekväm	38	%	

Ingen	åsikt	2	%	

Mycket	bekväm	6	%	

Bekväm	38	%	

Obekväm	39	%	

Mycket	obekväm	14	%	

Ingen	åsikt	3	%	
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3. Du är sjuk och går in på Google för att söka efter råd för hur du ska bli av med din 
förkylning. När du sedan går in på Facebook ser du annonser med reklam mot förkylning. 

 

Figur 7: Respondenternas svar på scenario 3. 

I scenario 3 skiljde åsikterna sig åt, se figur 7. 35 % ansåg sig bekväma med frågan, 39 % 
kände sig obekväma och 18 % kände sig mycket obekväma. Endast 5 % kände sig mycket 
bekväma med frågan. 3 % hade ingen åsikt i frågan. 

4. Du och en vän åker på en resa till Prag. När du går in på Facebook någon timme efter att ni 
har kommit fram ser du annonser med reklam om butiker och restauranger i Prag. Detta trots 
att ingen av er har ”checkat in” på Facebook om vart ni befinner er. 

 

Figur 8: Respondenternas svar på scenario 4. 

Ännu ett scenario som skiljer respondenternas åsikter åt, se figur 8. 28 % ansåg sig 
bekväma, 34 % obekväma och 28 % mycket obekväma. 9 % ansåg sig mycket bekväma 
med frågan. 1 % hade ingen åsikt i frågan. 
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Obekväm	39	%	

Mycket	obekväm	18	%	

Ingen	åsikt	3	%	

Mycket	bekväm	9	%	
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Mycket	obekväm	28	%	

Ingen	åsikt	1	%	
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5. Det är fredagskväll och du och din vän sitter i soffan och pratar. Era smartphones ligger på 
soffbordet intill. Du klagar på att din soffa börjar bli sliten och att du vill köpa en ny. När du 
sedan går in på Facebook ser du annonser med reklam om soffor. 

 

Figur 9: Respondenternas svar på scenario 5. 

I scenario 5 var de flesta överens. Majoriteten med 83 % kände sig mycket obekväma till 
frågan, se figur 9. 9 % ansåg att de var obekväma, 5 % bekväma och 2 % mycket bekväma 
om scenariot skulle inträffa. 1 % hade ingen åsikt i frågan.  

6. Det är riksdagsval för Sverige i år. Tänk dig att politiska partier får tillgång till ditt beteende 
på internet såsom vad du brukar gilla och dela på Facebook, vilka webbsidor du brukar 
handla på, vilka dina vänner är samt vilka organisationer du är medlem i. Denna information 
använder de för att utforma annonser med de ståndpunkter de har och som också verkar 
stämma in på dig. 

 

Figur 10: Respondenternas svar på scenario 6. 

Även i detta scenario finns det en majoritet där respondenterna känner sig mycket 
obekväma med 54%, se figur 10. De som endast känner sig obekväma ligger på 35 %. 
Endast 6 % känner sig bekväma och 3 % känner sig mycket bekväma. 2 % hade ingen 
åsikt i frågan. 
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7. Du blir chef över ett stort företag och din inkomst ökar rejält. När du sedan går in på 
Facebook ser du annonser med reklam om dyra och lyxiga produkter. 

 

Figur 11: Respondenternas svar på scenario 7. 

I scenario 7 ansåg 35 % att de var obekväma med frågan och 44 % ansåg sig vara mycket 
obekväma, se figur 11. 17 % var bekväma med frågan och 1 % var mycket bekväm med 
frågan. 3 % hade ingen åsikt i frågan. 

8. Du klickar på en länk på Facebook med texten ”Vilken karaktär skulle du vara i en film?”. 
För att kunna se ditt resultat måste du först logga in på Facebook. Klickar du sedan på 
”Fortsätt” accepterar du att webbsidan kommer att få tillgång till dina uppgifter på Facebook. 
Du går med på detta och får sedan ett roligt svar tillbaka om vilken karaktär du skulle vara 
som du sedan kan dela med dina vänner på Facebook. Webbsidan har då samlat in 
information på ett lagligt sätt och kan nu sprida denna information till tredje part för 
exempelvis reklam vilket de även har skrivit tydligt i sitt användaravtal. 

 

Figur 12: Respondenternas svar på scenario 8. 

I sista scenariot anser 39 % sig obekväma och 31 % mycket obekväma med frågan, se 
figur 12. 18 % är bekväma och 5 % är mycket bekväma. 7 % har ingen åsikt i frågan. 
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4.3 Reklam på Facebook 
9. Hade du kunnat tänka dig att betala för Facebook för att slippa reklam?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Respondenternas svar på fråga 9. 

77 % av respondenterna svarade nej till att kunna tänka sig att betala för Facebook medan 
14 % svarade ja, se figur 13. 9 % hade ingen åsikt i frågan. 

10. Vad anser du om att data sparas utifrån ditt beteende på internet för att ge dig mer 
intressant reklam? 

68 av 100 respondenter valde att svara på fråga 10 vilket var en frivillig fråga att svara på. 
Svaren har sorterats upp i tre huvudkategorier: de som är för, de som är emot och de som 
ställer sig mittemellan dessa. Se bilaga 2 för uppdelning av respondenternas svar i olika 
kategorier. 

14 av de 68 svaren hamnade i kategorin för de som var ”för” frågan. De svar som är 
positiva till ämnet har delats upp i två underkategorier: de som tycker det är bra (7 st) och 
de som tycker det är bra men på vissa villkor (7 st). De som anser att det är bra förklarar 
detta med att de är vana vid att det fungerar så. En respondent jämför det med reklam i 
brevlådan som också kan vara individanpassad. De föredrar reklam som är intressant för 
dem snarare än reklam som inte intresserar dem. Helt okej, rimligt, bekvämt och smart är 
några ord som nämns. En respondent tycker det är ett bra sätt att använda sig av Big Data. 
En respondent skrev:  

”Smart så slipper jag leta upp info själv” 

Den andra underkategorin för de som är positiva till ämnet tycker att det är okej så länge 
det inte går över en gräns. Det beror lite på vad det är för reklam. Ett exempel som nämns 
är scenario 3 där nässpray känns okej att få reklam om på detta sätt men inte om det gäller 
mer privata sjukdomar. Det är också skillnad på om reklamen kommer utifrån något 
respondenten sökt efter på sin dator men inte lika bekvämt om det sökningen skett på 
någon annan enhet i hushållet. En respondent anser att det är okej med datainsamling 
utifrån sökningar på Google men inte om det samlas in från privata diskussioner. Många 
anser att behandlingen är okej men att det lätt kan gå till överdrift så att det inte längre är 
bra för användaren. Ett förslag som kommer fram är att användaren själv ska kunna välja 
till vilken gräns data får samlas in för dessa behandlingar då vi alla accepterar olika 
mycket. En respondent skrev: 

”Tycker det är bra så länge det är ’för min skull’ och inte för att någon övre makt ska kunna 
utnyttja sin position.” 

Ja	14	%	

Nej	77	%	

Ingen	åsikt	9	%	
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16 av de 68 inkomna svaren på fråga 10 hamnade i Mittemellan-kategorin, det vill säga de 
som är mittemellan för eller emot att data sparas på detta sätt. Svaren har delats upp 
ytterligare i fyra kategorier: De som både är för och emot (7 st), de som förstår 
behandlingen (6 st), de som nämner en önskan (1 st) och de som saknar åsikt (2 st). Den 
första underkategorin har svårt att bestämma sig för om de är för eller emot detta ämne. 
Det kan kännas bra att få riktad reklam, men mindre bra att de samlar in data som ”man 
själv inte har koll på”. Blandade känslor, tudelad och sådär är ord som nämns. En 
respondent funderar på vilken mer data som sparas om en och vad de kan använda den till. 
En respondent skrev:  

”Ibland känns det smidigt och bra, eftersom man är intresserad av en viss produkt. Men att 
det sparas information känns inte bra.” 

Av de som står mitt emellan finns det även en underkategori för de som förstår konceptet 
men att de inte uppskattar att känna sig övervakad. Anledningar som nämns är att det är 
väntat, en del av vardagen och att man själv får ta ansvar för vad man gör på internet men 
att det inte är okej med avlyssning som i scenario 5. En respondent anser att det inte är fel 
att Facebook sparar information om användarnas beteende. En annan respondent är också 
förstående till insamlandet av data och jämför detta med att andra webbsidor använder sig 
av cookies. En tredje respondent anser att om man inte betalar pengar för tjänsten får man 
betala med information. En respondent skrev:  

”Jag förstår att de samlar information utifrån vad du själv lägger till på din profil, vad du 
gillar för sidor och sådant du googlar efter. Att lyssna av konversationer, både sms och 
verkliga är dock inte ok alls.” 

En respondent vill kunna använda sociala medier utan att det inkräktar på dennes 
integritet.  

32 svar av 68 har hamnat i kategorin för de som är emot frågan. De har också delats upp i 
två underkategorier: Den första underkategorin består av de som helt enkelt inte tycker om 
att data sparas i detta avseende (13 st). Onödigt, inte roligt och fel är några ord som 
nämns. Detta gynnar de som gör reklam då de kan sälja mer produkter och tjäna mer 
pengar.  

En respondent skrev:  

”Det krymper mitt liv på internet till sådant jag redan sett/gillar.” 

Den andra underkategorin för de som är emot frågan är de som känner att beteendet 
inkräktar på deras integritet och gör att de känner sig bevakade (19 st). Obehagligt, 
läskigt, kränkande och konstigt är ord som nämns. En respondent nämner att det är en 
form av påträngande övervakning som är rent manipulativ, vilket enbart känns 
skrämmande. En respondent skrev:  

”Integritetskränkande. Onödigt, jag vet vad jag vill köpa och känner mig enbart irriterad på 
den riktade reklamen.” 

11. Något annat du vill tillägga om reklam på Facebook? 

28 av 100 respondenter valde att svara på fråga 11 vilket också var en öppen fråga och 
frivillig att svara på. Av dessa svar var 21 relevanta och gav ett svar på frågan. Se bilaga 3 
för uppdelning av svaren. Många av respondenterna uttrycker sig negativt om reklamen på 
Facebook. Några respondenter ansåg att det är för mycket reklam på Facebook vilket de 
känner är tråkigt och störande. Någon ansåg att det blir mer och mer reklam på Facebook. 
En annan respondent ansåg att reklamen stör, speciellt mitt i filmklipp. Reklamen känns 
onödig. En respondent ansåg att det förstörde upplevelsen och att allt känns ”säljigt”. 
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Vissa vill ha bort reklamen helt. En respondent har till och med skrivit att den snart vill gå 
ur Facebook. En respondent säger sig använda ett adblock-program och ser därmed inte 
reklamen. 

Andra respondenter ser på reklamen på ett annat sätt. En respondent anser att det är bra att 
det går att styra det marknadsförda materialet på ens Facebook. En respondent anser att 
det är okej att Facebook använder sig av dennes information så länge de skyddar 
informationen och att den inte kan nås av tredje part. En respondent anser att det förväntas 
reklam då sidan faktiskt är gratis. Den anser att det är lätt att bara scrolla förbi reklamen. 
En annan respondent anser att det oftast är bättre reklam på Facebook jämfört med andra 
sidor såsom olika nyhetssidor där reklamen ofta kan vara om alkohol eller om spel. 
Respondenten anser att vi ofta tar debatten kring Facebook när det finns många andra 
aktörer på marknaden som också samlar mycket data om oss. En respondent skrev:  

”Ärligt talat så har jag aldrig tidigare reflekterat över detta förens jag gjorde denna enkäten. 
Plötsligt inser jag hur obekvämt/skrämmande det faktiskt är!” 

På de obligatoriska frågorna kunde respondenten välja svarsalternativet ”Ingen åsikt” 
vilket har valts i vissa frågor. Ingen av respondenterna har valt detta alternativ rakt igenom 
på varje fråga vilket kan vara värt att nämna. 
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5. Analys 
Kapitel 5 analyserar teori- och empirikapitlet. 5.1 ger en analys över varje scenario 
utifrån hur bekväma respektive obekväma respondenterna var. 5.2 beskriver skillnaden i 
svaren utifrån alla svarsalternativ förutom de som inte hade någon åsikt. 5.3 beskriver de 
som valde svarsalternativet ”Ingen åsikt”. Slutligen i 5.4 beskrivs ett sammanfattande 
resultat av analysen. 

 

5.1 Sammanfattning av scenarion: Bekväm respektive 
obekväm   
För att lättare kunna analysera hur bekväma respektive obekväma respondenterna var med 
varje scenario har en tabell skapats enligt figur 14. Här räknas svarsalternativen bekväm 
och mycket bekväm som en kategori, obekväm och mycket obekväm som en kategori och 
slutligen svarsalternativet ingen åsikt som en kategori.  

  

Bekväm, Obekväm, 

Ingen åsikt 
Mycket 
bekväm 

Mycket 
obekväm 

Scenario 1 20% 78% 2% 

Scenario 2 44% 53% 3% 

Scenario 3 40% 57% 3% 

Scenario 4 37% 62% 1% 

Scenario 5 7% 92% 1% 

Scenario 6 9% 89% 2% 

Scenario 7 18% 79% 3% 

Scenario 8 23% 70% 7% 

Figur 14: En sammanställd tabell över hur många som var bekväma, obekväma eller saknade åsikt inför varje 
scenario i frågeformuläret. 

Enligt denna tabell kan en slutsats dras av att majoriteten av respondenterna är obekväm 
med samtliga scenarion. Respondenterna kände sig mest obekväma med scenario 5, det 
vill säga där ens mobiltelefon kan avlyssna ett samtal hemma i ens privata hem utan att 
någon använder sig av mobilen. Detta scenario fick 92 % att kryssa i att de var obekväma 
och det nämndes även bland de öppna frågorna som något som absolut inte var 
acceptabelt.  

Scenario 6 var, med 89 %, det näst värsta scenario respondenterna kände sig obekväma 
med. Detta scenario handlade om politik vilket ofta kan anses som ett känsligt ämne. Det 
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var inte länge sedan skandalen med Facebook och Cambridge Analytica var (se 
exempelvis Jerräng, 21 mar 2018) och det kan ha påverkat hur vi tänker om insamlande av 
data för individualiserad reklam om politik. Det finns redan så mycket information att ta 
del av om var våra politiska partier står i olika frågor. Genom att bara bli presenterad för 
information som stämmer överens med varje persons beteende eller intressen kan det nog 
kännas riskabelt. Såklart är det ett bra sätt att få ta del och se alla ståndpunkter vi har 
gemensamt med varje parti, men vad är det inte vi får se? Tänk om partiet har ett antal 
olika ståndpunkter som de prioriterar men som inte jag står för. Kommer jag då få reda på 
detta? Allt är inte guld och gröna skogar. Vi kan inte bara få ta del av information vi 
tycker om utan vi måste få en chans att ta del av båda delar för att kunna göra ett 
slutgiltigt beslut som vi vågar stå för.  

Vid uppdelning av svaren mellan endast bekväm och obekväm så finns det tre scenario 
som ligger relativt lika i procent: scenario 1 med 78 %, scenario 7 med 79 % och scenario 
8 med 70 %.  

Scenario 1 handlade om en chatt angående att köpa nya joggingskor. Jag blev lite 
förvånad att det var så många som ansåg detta förfarande som obekvämt. Jag har själv 
varit med om detta fenomen när jag chattade med en vän om en ansiktskräm som hon 
skulle handla åt mig. Jag skickade en bild på ansiktskrämen och skrev vad den hette. 
Senare såg jag reklam om samma ansiktskräm och andra produkter av det märket på både 
Facebook och Instagram. Såklart reagerade jag på detta men såg inte det som något 
konstigt då jag vet att data samlas in och detta gav mig bara en bekräftelse på att det gör 
det även via Messenger-chatten som även ägs av Facebook. Frågan är då om det spelar 
någon roll för användarna vilken chatt som används. Är det okej om det samlas in data vid 
användandet av Messenger-applikationen som ändå ägs av Facebook eller om det är 
telefonens sms-chatt som används. I detta scenario nämndes inte vilket typ av chatt som 
användes. Detta verkar dock inte ha spelat någon roll för respondenterna då majoriteten 
ansåg sig vara obekväm med förfarandet.  

Scenario 7 handlade om att den som har hög inkomst får reklam för dyra och lyxiga 
produkter. Detta kan jämföras med att personer som inte har så hög inkomst i så fall borde 
få reklam om billigare produkter som de kan ha råd med. Detta känner jag är naturligt då 
företag vill att vi ska köpa deras produkter. Genom att marknadsföra exempelvis en dyr 
väska för personer som aldrig kommer att ha råd att köpa den känns inte lönande. Jag har 
länge vetat om att det åtminstone finns ett magasin med lyxprodukter som har delats ut via 
den fysiska posten till personer som har en viss hög årlig inkomst. Det skulle förvåna mig 
om inte inkomst styr även vissa annonser på internet. Att 79 % anser att de är obekväma 
med detta kan vara att vi är försiktiga med våra pengar. Våra pengar är vårt privatliv och 
bara för att personen tjänar en viss summa kanske den inte enbart är intresserad av att 
handla dyra produkter.  

70 % var obekväma med scenario 8 vilket handlade om att användaren gjorde ett enkelt 
test på internet. För att få resultatet accepterade användaren att företaget fick information 
om användaren att sprida vidare för att exempelvis göra reklam. Kort sagt handlade frågan 
om att vi snabbt och enkelt accepterar användaravtal utan att läsa innehållet i dem. Detta 
är en viktig fråga som borde diskuteras vidare. Hur kan användaravtalen skrivas för att de 
ska vara enklare att läsa men ändå innehålla korrekt juridisk information? Hur kan vi få 
användare att vilja läsa användaravtalen men att det inte ska ta för mycket av deras tid? I 
teorikapitlet i denna studie lästes delar av Facebooks användaravtal igen. Det var färgglatt, 
tydligt uppdelat med mycket luft mellan raderna. Inte likt de användaravtal som kanske vi 
symboliserar med vit bakgrund, svart liten text och mängder med sidor. Trots detta tror jag 
inte många har öppnat och läst Facebooks användaravtal.  
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I fråga 10 ställdes frågan om vad respondenterna ansåg om att data sparas utifrån deras 
beteende på internet för att ge dem mer intressant reklam. Många av svaren handlade om 
att det inte kändes helt bekvämt då de inte riktigt visste vilken typ av data som sparas. 
Denna information står i Facebooks användaravtal. De använder i princip all den data de 
har om dig såsom vad du delar, vilka vänner du har och vad du gör i och utanför deras 
produkter. Det står även att om användaren accepterar användaravtalet så får Facebook 
behörighet till att använda information om dig i bland annat annonser eller annat sponsrat 
innehåll. Det var även enkelt att hitta vilka målgrupper Facebook business kan ta fram till 
företag inför annonsering på Facebook. Det finns en stor osäkerhet och okunskap inom 
studiens ämne, men det känns inte som att vi gör något åt det.  

Scenario 2, 3 och 4 är de tre scenario som respondenterna var mest bekväma till. Dock var 
det även här majoritet för de som var obekväma. I scenario 2 var 53 % obekväma. Det 
handlade om att en användare kollat på kläder på en webbsida, inte köpt dem och sedan 
fått reklam om dem på Facebook. Detta är ett scenario som enligt teorikapitlet i denna 
studie kan ske. Webbsidan har då förmodligen lagt till Facebooks kodstycke ”Facebook-
pixeln” som sedan har registrerat att användaren har varit inne på webbsidan, varit 
intresserad av en produkt med sedan inte köpt den. Genom att användaren sedan får 
reklam om just denna produkt känns det som en stor chans att användaren går tillbaka till 
webbsidan och köper produkten efter en tids tvekande. Det finns dock en baksida med 
detta. Produkten valdes bort av en anledning. Ska användaren då tvingas se produkten om 
och om igen i olika reklamannonser om det inte finns någon chans att användaren kommer 
att köpa den? Det är dock intressant att det är detta scenario flest respondenter ansåg vara 
okej. Visserligen har det inget att göra med privata konversationer, känsliga frågor eller 
produkter men användaren har inte ens varit på Facebook när insamlandet av data har 
skett. Anser de då även att det är okej att information om dem registreras när de handlar i 
fysiska butiker? Det går alltid att gå ett steg längre i vad som är acceptabelt och inte 
acceptabelt, eller i det här fallet, vad som är bekväm eller inte bekvämt. Svaren kommer 
förmodligen alltid att variera då vi som människor inte tycker helt lika om saker.  

Scenario 3 var 57 % obekväma med. Det handlar om en sökning på Google om förkylning 
där det sedan kom upp reklam på Facebook om förkylningsmediciner. Detta scenario, likt 
scenario 2, har inget att göra med privata konversationer med andra. Det är en sökning 
som görs av användaren själv vilket resulterar i reklam om det personen har sökt på. En 
respondent som svarade på fråga 10 ansåg att det är okej att samla in data om ens 
sökningar på Google men att det inte är okej att samla in data från privata konversationer. 
När det kommer till reklam om läkemedel ansåg en respondent att det är okej att få reklam 
för läkemedel om en sjukdom likt förkylning men inte om det kommer till mer privata 
sjukdomar. Jag antar att ingen vill få reklam som andra kan se om de kikar på din skärm 
som kan vara det minsta pinsam eller alltför privat.  

62 % var obekväma med scenario 4 som handlade om lokal reklam baserat på den plats 
användaren befinner sig på trots att hen inte har ”checkat in” sin platsangivelse på 
Facebook. I denna fråga anser jag att det är möjligt att en viss ”storebror ser dig” 
mentalitet kan finnas. Att ens mobiltelefon registrerar ens plats finns redan i vissa 
applikationer. Det kan vara ett läge som är aktiverat mobiltelefonen där det går att se vart 
din telefon befinner sig om du skulle tappa bort den, vänskapsappar där du kan se vart 
dina vänner befinner sig eller dejtingappar som tar fram personer som är i närheten av vad 
du just nu befinner dig. Om användaren åker på semester till ett nytt land hade det såklart 
varit jättebra att få reklam om vad som går att göra just på den orten. Dock antar jag att 
många föredrar att fylla i vart de befinner sig utan att tekniken redan ska veta detta.  
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 5.2 Sammanfattning av scenarion: alla svarsalternativ   
Då svarsalternativen faktiskt var mycket bekväm, bekväm, obekväm, mycket obekväm 
eller ingen åsikt så är det givetvis intressant att se resultatet utifrån dessa svar. Se figur 15 
för en sammanställning av alla scenario och alla svarsalternativ. 

  Mycket 
bekväm Bekväm Obekväm Mycket 

obekväm Ingen åsikt 

Scenario 1 4% 16% 40% 38% 2% 

Scenario 2 6% 38% 39% 14% 3% 

Scenario 3 5% 35% 39% 18% 3% 

Scenario 4 9% 28% 34% 28% 1% 

Scenario 5 2% 5% 9% 83% 1% 

Scenario 6 3% 6% 35% 54% 2% 

Scenario 7 1% 17% 35% 44% 3% 

Scenario 8 5% 18% 39% 31% 7% 

Figur 15: En sammanställd tabell över hur många som var mycket bekväma, bekväma, obekväma, mycket 
obekväma eller saknade åsikt inför varje scenario i frågeformuläret. 

Det som kan vara intressant här är att jämföra ”Mycket bekväm” med ”Bekväm” och 
”Mycket obekväm” med ”Obekväm”. På den bekväma sida finns det inte mycket att 
tillägga. I varje scenario är det ett antal som är bekväma med varje scenario och sedan är 
det några få som faktiskt kryssat i ”Mycket bekväm”.  

När det kommer till den obekväma sidan borde det enligt denna logik se likadant ut. Det 
gör det även i scenario 2: reklam på produkter där intresse tidigare visats. 39 % är 
obekväma och 14 % är mycket obekväma. Samma kan sägas om scenario 3: sökning på 
Google om läkemedel. 39 % är obekväma och 18 % är mycket obekväma med ämnet 

De mest känsliga frågorna verkar ha varit scenario 5: avlyssning av mobilen och scenario 
6: politisk reklam. I båda dessa fall har majoriteten av alla respondenter valt ”Mycket 
obekväm” vilket ändå visar hur känsliga frågorna är. Särskilt scenario 5 upprörde 
respondenterna så att de särskilt ville understryka i fråga 10 att detta inte var okej.  

Något som kan vara ett frågetecken är de scenarion där respondenterna på den obekväma 
sidan är ganska jämna mellan ”Obekväm” och ”Mycket obekväm” till frågan. I scenario 1 
om joggingskor är det totalt 78 % som var obekväma med tanken. Uppdelningen av dessa 
respondenter är ganska lika: 40 % mot 38 %. Detsamma gäller även i scenario 4: reklam 
utifrån ens plats, scenario 7: reklam utifrån ens inkomst och scenario 8: insamling av data 
för att göra ett test. Anledning till detta kan vara att de är obekväma med dessa scenarion 
men att det skiljer sig i hur obekväm de faktiskt är.  
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5.3 Sammanfattning av scenarion: ”Ingen åsikt”   
Ett svarsalternativ som jag ännu inte har nämnt är de som svarade ”Ingen åsikt” på de åtta 
olika scenario. Vilket även nämndes i slutet av kapitel 4 så är det inte en och samma 
respondent som har kryssat i detta svarsalternativ i varje fråga. Detta visar att några 
respondenter hade ingen åsikt i vissa scenario.  

Vad ingen åsikt i en fråga innebär är svårt att veta. Antingen vet de inte vad de tycker om 
frågan eller också anser de att frågan inte är relevant att svara på.  

Enligt figur 16 var det inga höga antal som valde ”Ingen åsikt”. Scenario 8 var det 
scenario där flest respondenter, det vill säga 7 %, valde det alternativet. Just detta scenario 
skiljde sig lite från de andra då beteendet inte direkt resulterade i någon reklam. Detta 
scenario handlade mer om vad vi som användare accepterar för användaravtal utan att 
riktigt läsa igenom dem. Kanske de 7 % respondenterna inte ansåg att frågan hörde till 
saken eller att de helt enkelt inte visste vad de ansåg om frågan. 

  Ingen åsikt 

Scenario 1 2% 

Scenario 2 3% 

Scenario 3 3% 

Scenario 4 1% 

Scenario 5 1% 

Scenario 6 2% 

Scenario 7 3% 

Scenario 8 7% 

Figur 16: En sammanställd tabell över hur många som svarade ”Ingen åsikt” för varje scenario i 
frågeformuläret. 

5.4 Resultatanalys   
Majoriteten av respondenterna var obekväma med alla åtta scenario som togs upp i 
frågeformuläret. Många av respondenterna var negativa till att data samlades in om dem 
då de ansåg det både vara onödigt och att de kände sig bevakade. Andra respekterade att 
Facebook samlade in data men var ändå oroliga över vilken typ av data som samlades in 
om dem.  

En respondent nämnde att den använde Adblock och inte längre ser reklamen. Enligt vad 
som togs upp tidigare i teorikapitlet om Adblock så är inte en optimal lösning. Webbsidan 
mister därmed intäkter vilket kan resultera i ännu mer reklam för de andra användarna 
eller att de helt enkelt inte kan ge ut innehåll på sidan av samma kvalitet.  
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I frågeformuläret ställdes även frågan om respondenterna hade kunnat tänka sig att betala 
för Facebook för att slippa reklam. Trots att många känner sig övervakade och är oroliga 
över vilken data som sparas om dem svarade 77 % nej. Endast 14 % svarade jag och 9 % 
hade ingen åsikt om saken.  

Slutsatsen är i princip att vi både vill ha kakan och äta den. Vi vill både få tillgång till 
sociala medier, men vi vill inte ha någon reklam. Hur ska webbsidan i så fall finansieras? 
Det finns idag produktioner som ges ut gratis där användarna har möjlighet att bidra med 
valfri summa om de vill. Ett exempel på detta är Wikipedia (Wikimedia, 2018). Frågan är 
dock om det skulle fungera för sociala medier som är så stora som Facebook utan att 
viktiga delar skulle försvinna. Exempelvis kanske det skulle skäras ner på personalen som 
har hand om att innehållet på sidan inte är kränkande.  

Något som många i enkäten nämnde var att de ansåg att Facebook hade för mycket 
reklam. En lösning borde alltså vara att minska antalet annonser och sponsrade inlägg för 
att ge reklamen mer kvalitet. Alla är inte emot reklamen. Många av respondenterna 
föredrar att reklamen är individanpassad så att de slipper ta del av sånt som inte intresserar 
dem. Kanske att även användarna känner sig mindre bevakade på internet om det blir 
mindre reklam på sidan. Ett förslag var även att användarna själv ska kunna välja vilken 
typ av data de kan tänka sig att dela med sig för att få individanpassad reklam. På detta 
sättet kanske färre personer känner sig bevakade. 

Den slutsats som kan dras av de scenarion som beskrevs i frågeformuläret är människor 
mer bekväma med att data samlas in om vad de själva gör på internet. Detta kan handla 
om att de gör en sökning på Google, köper produkter online eller visar vart de befinner sig 
utifrån en platstjänst. När det kommer till konversation med andra människor anser 
majoriteten att data inte ska samlas in. Enligt vad jag uppfattar det är det lite här som 
gränsen går för de flesta.  

Politik är även en fråga som enligt respondenterna ska vara privat. Annonser om detta ska 
inte utformas efter vårt beteende på internet.  

När det kommer till vilket data som sparas in om oss står det ofta i företagets 
användaravtal, något som vi ofta godkänner utan att läsa igenom. Vid osäkerhet om vilken 
typ av data som samlas in går det att få ett rätt bra hum om detta. Annars borde det helt 
enkelt gå att bara skicka ett mail till respektive företag och bara fråga. Företag har regler 
som de måste hålla sig till och de måste alltså kunna förklara vilken data de sparar om dig.  

Vad kan göras för att få fler människor att läsa användaravtalen innan de accepterar dem? 
Ett företag kan skriva dem med stor text, mycket mellanrum och färgglada bokstäver i ett 
försök till att göra det lättare att läsa dem. Jag tror dock inte detta hjälper då vi fortfarande 
måste klicka in oss på ordet ”Användaravtal” för att komma in på sidan. Redan där tror 
jag att människor tröttnar. Ett förslag hade varit att i punktform lista vissa punkter som är 
viktigast att veta för användaren. För att läsa vidare om dem får användaren sedan chansen 
om den vill att klicka på ordet ”Användaravtal” för att läsa vidare. Dessa punkter ska inte 
vara många, inte vara svåra att läsa eller förstå och inte heller vara de punkter som är bäst 
från företagets sida. De borde listas av en opartisk person som ser till användarnas bästa. 
Företagets bästa finns redan i själva avtalet.  
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6. Diskussion 
Kapitel 6.1 diskuterar valet av metod för studien och kapitel 6.2 diskuterar det resultat 
som kom fram utifrån analysen. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Att använda Frågeformulär för att generera data känns nu i efterhand som ett bra val. 
Även valet att ställa de flesta frågor utifrån scenarion har gett studien ett bra resultat och 
skapat en diskussion. Under studiens gång har fler frågor skapats som exempelvis: 

§ Vilket typ av data om sitt beteende på internet är vi bekväma med att lämna ut för 
att få individanpassad reklam? 

§ Hur ser vi på användaravtal egentligen? Finns det någon statistik att ta fram på hur 
många som exempelvis har läst Facebooks användaravtal? 

Som ett komplement till Frågeformulär och Dokument hade det varit intressant att även ha 
gjort djupa intervjuer med några utvalda respondenter och kunnat ställa djupare frågor 
samt följdfrågor efter deras svar. Genom att ställa öppna frågor i frågeformuläret känns 
det som att jag fick in lite djupare och mer objektiva svar. Jag fick in åsikter från olika 
typer av människor med åsikter som skiljde sig från varandra.  

Det hade även varit intressant att göra en observation på ett antal utvalda användare för att 
se hur de reagerar utifrån vilken reklam de får upp på sin Facebook. Det hade även varit 
intressant att göra olika användbarhetstester. Exempelvis chatta med någon om olika 
produkter på olika chattsidor för att sedan se om produkterna kommer upp som reklam.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av analysen anser jag speglar denna studie rätt bra. Det är ett diffust ämne, med 
en diffus forskningsfråga då det handlar om vad människor tycker. Vi är olika människor 
och vi tycker oftast inte samma saker. Därför är det intressant att göra en studie om just 
vad människor tycker.  

Jag har dock känt att det har gått att hitta mönster i svaren från frågeformuläret. Som ett 
exempel gick det tydligt att se att majoriteten av respondenterna var obekväma med alla 
scenario som togs upp. Detta bidrog till att jag i analysen fokuserade främst på de som var 
obekväma istället för de som var bekväma. Jag kunde dock ta upp anledningar till varför 
de som var bekväma var just bekväma vilket innebär att det går att tycka olika om allt.  

En nackdel med resultatet var att det var färre män än kvinnor som svarade på enkäten. 
Det hade annars varit intressant om det finns en skillnad i hur bekväma vi är utifrån om vi 
är män eller kvinnor. Det hade även varit intressant att se skillnader hur vi tyckte i 
Sverige. Tyckte södra Sverige detsamma som norra Sverige? Var det likadana svar i 
småstäder som i storstäder? Jag fick en bra spridning och nådde nästan någon i varje län i 
Sverige, men spridningen var inte jämn och jag kände då att en eventuell uppdelning inte 
hade blivit rättvis.  
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7. Slutsats 
I kapitel 7 sammanfattas studien. 7.1 beskriver kopplingen till forskningsfrågan och syftet. 
7.2 tar upp vidare forskning som kan göras på ämnet.  

 

7.1 Hur bekväma användare av sociala medier känner 
sig med insamling av data för individanpassad reklam 
Studiens forskningsfråga var ”Vad känner sig användare av sociala medier bekväma med 
när det kommer till insamling av data för individanpassad reklam”. För att besvara detta 
sattes åtta olika scenarion upp och skickades ut i ett frågeformulär till användare av 
Facebook. Majoriteten av respondenterna var obekväma till samtliga scenarion, dock i 
olika grader. Det som respondenterna var mest obekväma med var om våra mobiltelefoner 
kunde avlyssna våra samtal utan att vi använde enheten och sedan presentera reklam på 
Facebook om den produkt vi pratat om. Ett annat scenario som väckte reaktioner handlade 
om politiker skulle använda data om oss och vårt beteende på internet för att skapa 
individanpassade annonser i vårat Facebook-flöde. Politik anses som ett känsligt ämne där 
vi inte vill få individanpassad reklam om det innebär att vi missar annan viktig 
information om partiet.  

Det som respondenterna var mest bekväma med, men ändå främst obekväma, var när data 
samlades in utifrån något vi gjorde själva på internet. Detta kan exempelvis vara en 
sökning på Google, att vi besökt en annan webbsida och kollat på produkter eller att visa 
vår position om vart vi befinner oss. Så fort det handlar om att vi har ett privat samtal, 
fysiskt eller via mobiltelefonen i någon typ av chatt så är det inte många som känner sig 
bekväma med detta.  

Det råder olika åsikter om insamling av data och individanpassad reklam. Vissa av 
respondenterna på frågeformuläret tycker att det är bra och att de på detta sätt slipper 
ointressant reklam. Vissa känner sig övervakade och att det inkräktar på deras integritet. 
Ett förslag som kom upp är att användaren borde kunna välja själv om vilken data som ska 
kunna samlas in om ens beteende på internet.  

Många av respondenterna anser att det är för mycket reklam på Facebook men de flesta 
kan heller inte tänka sig att betala för att få en reklamfri tjänst. Adblock är ett sätt att 
slippa reklamen men det skadar istället webbsidan så att de inte får in sina intäkter och kan 
ge ut innehåll med samma kvalitet. Ett förslag är att Facebook har färre annonser och 
sponsrat innehåll. På detta viset finns det fortfarande reklam så att Facebook får in pengar, 
men att användarna inte känner att de drunknar i reklam.  

Slutligen kände många respondenter att de inte hade koll på vilken typ av data som 
Facebook faktiskt samlar in om dem. Svaret står i användaravtalet som användarna någon 
gång har accepterat. Detta ledde till frågan om hur användaravtal kan göras mer läsbara. 
Ett förslag som diskuterades var om en opartiskt person väldigt kort kunde punktsätta de 
viktigaste delarna för användaren innan de accepterar.  

Syftet med denna studie var att beskriva hur bekväma användare av sociala medier, med 
fokus på Facebook, var med insamling av deras data så att företag ska kunna göra 
individanpassad reklam i deras flöden. Jag känner att syftet har uppnåtts och att en 
diskussion om hur bekväma vi är med ämnet har startats. Jag hoppas på att företag och 
organisationer som samlar in data kommer ta del av studien för att arbeta på ett sätt som 
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gör att både vi som användare känner oss bekväma och att företag kan fortsätta ge oss 
individanpassad reklam.   

7.2 Vidare forskning 
Det känns som att ämnet om insamling av data och individanpassad reklam är väldigt nytt 
och att det därmed finns massor att forska om. Här nämner jag ett par förslag som har 
kommit upp under arbetet med denna studie: 

§ Hur ser det ut från företagens sida? I vilken grad klickar användarna på de 
individanpassade annonserna? Har det märkts av en stor skillnad i annonseringen 
när det går att utgår ifrån användarens beteende på internet som en målgrupp? Hur 
känner företagen inför användares integritet? 

§ Hur ser det ut när det kommer till andra sociala medier som exempelvis Instagram 
och Twitter? Har alla sociala medier individanpassad reklam utifrån användarnas 
beteende på internet? Vad har influencers för påverkan på reklam? 

§ På Facebook finns det många företag som har sina egna företagssidor. Vissa 
företag skapar inlägg med tävlingar och för att vinna måste användaren gilla 
företaget sida, dela inlägget samt tagga sina vänner. Hur påverkar detta företaget 
på Facebook? Är det acceptabelt att det är vi användare som gör reklam åt 
företaget genom att dela inlägg? 
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Bilaga 1: Resultat fråga 1-9, 12-14 
 

Nedan bifogas skärmbilder på alla svar från frågeformuläret gjort i verktyget Google 
Formulär för frågorna 1-9 och 12-14.  

Scenario 
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Bilaga 2: Resultat fråga 10 
 

Nedan bifogas tabeller på hur svaren sorterades upp för den fråga 10 i frågeformuläret. 
Svaren är först uppdelade i tre kategorier: Emot, Mittemellan och För vilket symboliserar 
vad respondenterna står gällande frågan: ”Vad anser du om att data sparas utifrån ditt 
beteende på internet för att ge dig mer intressant reklam?”. Svaren är sedan ytterligare 
uppdelade i underkategorier som bör läsas vertikalt. 

Emot 
Negativ mot frågan Integritetskränkande 
Störande	 Tycker	det	är	fel.	Man	blir	för	bevakad	och	det	

skrämmer	mig	
Inget	vidare	 Det	är	integritetskränkande	
Inte	roligt	 Obehagligt	
Gillar	det	inte	och	har	"stängt	av	det".	
Nackdelen	med	det	är	främst	att	Google	
inte	avslutar	mina	sökningar	automatiskt	

Integritetskränkande.	Onödigt,	jag	vet	vad	jag	
vill	köpa	och	känner	mig	enbart	irriterad	på	
den	riktade	reklamen.		

Skit!	 Det	känns	kränkande	
Det	krymper	mitt	liv	på	internet	till	sådant	
jag	redan	sett/gillar	

Konstigt	

Negativt	 Jag	tycker	att	det	är	oerhört	obehagligt	

Onödigt	 Obehagligt!	
Det	gillar	jag	inte.	Med	det	är	klart	att	
reklamföretagen	tycker	att	det	är	toppen	
eftersom	att	de	kan	sälja	mer	produkter.		

Högst	irriterande	och	kränkande	

Det	är	fel	 Det	är	egentligen	lite	oroväckande	och	
skrämmande	

Gillar	inte	 Läskigt	
Jag	tycker	det	är	hemskt,	men	företagen	
gör	allt	de	kan	för	att	tjäna	pengar.		

Obekvämt	

Ogillar	det	 Obekväm	
		 Om	det	bara	hade	varit	lite	reklam	så	hade	det	

kunnat	gå,	men	nu	överöses	man	med	
reklamannonser	där	man	hela	tiden	-	ofta!	-	
speglas	den	man	för	stunden	är,	eller	fokuserar	
på.	Känns	obekvämt.	

		 Läskigt	
		 Obehagligt	
		 Obehagligt	
		 Att	det	är	en	form	av	påträngande	övervakning	

som	är	rent	manipulativ,	vilket	upplevs	
skrämmande	

		 Känns	inte	helt	ok!		
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Mittemellan 
Både och Jag förstår det Önskan Övrigt 
Jag	känner	ganska	dubbelt.	I	sig	
har	jag	inget	emot	att	jag	får	
riktad	reklam.	Däremot	gillar	jag	
inte	att	de	samlar	in	data	som	
"man	inte	har	koll	på"	tex	att	de	
har	koll	på	vart	man	är	och	så	
utan	att	man	checkat	in.		

Jag	förstår	konceptet,	men	
uppskattar	inte	att	känna	mig	
övervakad.	

Jag	önskar	mer	
integritet	
samtidigt	som	
jag	vill	kunna	
använda	
sociala	medier	

Ingen	åsikt	

Ibland	känns	det	smidigt	och	
bra,	eftersom	man	är	intresserad	
av	en	viss	produkt.	Men	att	det	
sparas	information	känns	inte	
bra.	

Jag	förstår	att	de	samlar	
information	utifrån	vad	du	själv	
lägger	till	på	din	profil,	vad	du	
gillar	för	sidor	och	sådant	du	
googlar	efter.	Att	lyssna	av	
konversationer,	både	sms	och	
verkliga,	är	dock	inte	ok	alls.		

		 Vet	ej	

Tudelad.	På	ett	sätt	är	det	bättre	
med	reklam	för	något	jag	är	
intresserad	av.		

Tycker	det	är	en	del	av	vardagen	
nu.	Kan	vara	lite	störande	för	det	
mesta,	men	jag	tycker	inte	att	
det	är	obehagligt	då	jag	vet	att	
alla	hemsidor	använder	sig	utav	
cookies.		

		 		

Det	kan	vara	lika	jobbigt	som	
nyttigt,	beror	på	

Anser	att	Facebook	inte	gör	fel	i	
att	spara	data	om	ditt	beteende.	
Dock	fel	att	man	idag	tvingas	
använda	sociala	tjänster	på	
nätet	genom	jobb	och	
utbildning.	Det	vorde	vara	
reklamfritt.	Kanske	borde	finnas	
företags	tjänst	på	facebook.		

		 		

Kan	vara	lite	obehagligt	ibland,	
men	det	kan	även	vara	positivt	
då	jag	kan	hitta	fler	liknande	
produkter	om	jag	tex.	tidigare	
tittat	på	klänningar	än	på	en	
hemsida.	

Vad	man	gör	på	internet	får	man	
väl	i	viss	mån	själv	ta	ansvar	för.	
Men	att	info	samlas	på	annat	
sätt	(	se	fråga	5)	är	TOTALT	
oaccepterbart!	

		 		

Blandade	känslor	 Att	det	är	väntat.	Om	man	inte	
betalar	med	pengar	så	betalar	
man	med	information.	

		 		

Sådär,	undrar	vad	mer	de	sparar	
och	vad	de	kan	använda	det	till	
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För 
Bra Bra men på vissa villkor 
Tycker	det	är	ett	jättebra	sätt	att	använda	
Big	Data	

Det	är	ok	så	länge	det	inte	går	över	en	gräns.	
Reklam	för	nässpray	är	okej	men	kanske	inte	
om	jag	har	sökt	på	medicin	för	mer	privata	
sjukdomar	och	så	får	jag	se	reklam	för	det.	

Helt	ok	 Det	kan	underlätta	för	mig,	men	jag	klickar	
sällan	eller	aldrig	på	reklamlänkar	

Tycker	det	är	bra	 Det	är	okej,	men	kan	lätt	gå	till	överdrift	
Rätt	okej,	känns	som	man	vant	sig	vid	att	det	
fungerar	så	

Idén	är	intressant	och	kan	fungera	bra,	det	
bästa	är	ju	om	det	individanpassas	så	man	
själv	får	välja	gränsdragning	för	var	den	
"privata	gränsen	går".	

För	mig	personligen	gör	det	inte	så	mycket	
eftersom	jag	är	medveten	om	hur	det	går	till	
och	kan	då	styra	över	min	påverkan	av	det.		

Tycker	det	är	bra	så	länge	det	är	"för	min	
skull"	och	inte	för	att	någon	övre	makt	ska	
kunna	utnyttja	sin	position	

Smart	så	slipper	jag	leta	upp	info	själv	 Ok	i	viss	mån	
Jag	har	inget	problem	det	det	eftersom	det	
många	gånger	har	hjälpt	mig.	

När	det	gäller	vad	jag	googlar	på	känns	det	
okej,	men	när	det	kommer	upp	reklam	på	
saker	som	har	googlats	från	andra	enheter	i	
hushållet	känns	det	mindre	bekvämt.	

Rimligt	och	bekvämt.	Precis	som	på	tiden	
med	reklam	i	brevlådan	den	anpassades	
efter	"vilka	typer"	som	bodde	i	området.	
Men	nu	påstås	reklamen	ha	blivit	mer	
anpassad	men	företag	gissar	fortfarande	
mycket	för	att	försöka	nå	nya	kunder.	Så	att	
påminna	mig,	hjälpa	mig	är	bekvämt,	dock	
onödiga	pengar	för	företagen	som	driver	upp	
kostnaderna	på	marknadsföringen.	Men	så	
länge	den	sparade	informationen	enbart	
används	i	syfte	för	att	underlätta	för	mig,	
påminna	mig	och	är	där	som	stöd	för	mig	
som	kund	så	anser	jag	att	det	är	trevligare	än	
helt	fel	reklam	som	inte	passar	alls	

Om	det	kommer	upp	reklam	på	produkter	
jag	själv	googlat	känns	det	okej	då	jag	själv	
först	sökt	efter	dem.	Reklam	som	kommer	
upp	baserat	på	saker	jag	gillat	eller	
diskuterat	är	inte	okej	då	jag	inte	frågat	efter	
reklam	riktat	åt	just	mig.	Känns	som	man	är	
övervakad	och	reklamen	ska	trigga	igång.	
Tänker	att	de	som	har	svårt	för	att	inte	bli	
påverkade	är	de	som	kommer	drabbas	
hårdast.	

		 Kan	tycka	det	är	bra	att	få	upp	reklam	om	
saker	jag	är	intresserad	av	och	har	sökt	på.	
Men	obehagligt	om	det	är	något	jag	pratat	
om.		

		 Beteendet	får	de	gärna	registrera,	det	är	
först	när	man	pratat	om	saker	som	senare	
dyker	upp	på	FB	som	det	blir	otäckt.		

		 Insamling	av	data	från	hemsidor	som	ex	
Google	är	helt	ok.	Hellre	relevant	reklam	än	
helt	random.	Datainsamligt	från	privata	
konversationer,	inte	ok.	
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		 Dåligt	om	det	bara	är	onödig	reklam	för	te	
konsumption	av	något.	Men	inte	farligt	om	
det	är	reklam	om	tex	
välgörenhetsorganisationer.	
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Bilaga 3: Resultat fråga 11 
 

Nedan bifogas en tabell på hur svaren sorterades upp för den fråga 11 ”Något annat du vill 
tillägga om reklam på Facebook?” i frågeformuläret. Svaren är uppdelade mellan svar som 
var relevanta och svar som inte tillförde något i frågan dvs orelevanta.  

Relevanta svar Orelevanta svar 
För	mycket	reklam	 Nej	
Too	much	 Nej	
Jag	förstår	att	Facebook	använder	sig	av	min	information	och	
det	är	ok	så	länge	de	skyddar	den	och	den	inte	kan	nås	av	tredje	
part	utan	uppsyn,	det	måste	regleras.	

Hej	Pernilla!	Hoppas	
du	mår	bra,	kram	
Lise	

Tråkigt	att	det	har	blivit	så	himla	mycket	reklam.		 Nej	
Störande	 Nej	
Det	blir	bara	värre	och	värre…	 1	
Bra	att	det	går	att	styra	det	marknadsförda	materialet	på	ens	
Facebook.	

Se	svar	fråga	10	

Ärligt	talat	så	har	jag	aldrig	tidigare	reflekterat	över	detta	
förens	jag	gjorde	denna	enkäten.	Plötsligt	insåg	jag	hur	
obekvämt/skrämmande	det	faktiskt	är!	

		

Känns	onödigt	 		
Tycker	ärligt	fb	börjar	bli	riktig	skit	med	all	dynga	och	reklam	 		
Det	stör.	Speciellt	mitt	i	filmklipp	 		
Använder	AdBlock	så	jag	ser	inte	reklam	på	facebook.		 		
För	mycket	 		
Eftersom	sidan	är	gratis	att	använda	så	räknar	jag	med	reklam.	
Det	är	också	något	jag	har	lätt	för	att	scrolla	förbi.	

		

Bort	med	reklamen	 		
Den	är	störande	 		
Förstör	upplevelsen.	Allt	känns	"säljigt"	 		
Hade	varit	skönt	om	det	fanns	en	av/på	knapp	för	
reklamannonser…	

		

Reklam	på	facebook	är	oftast	bättre	än	reklam	på	typ	
aftonbladet,	expressen,	db	etc.	Vi	tenderar	lätt	att	ta	debatten	
kring	Facebook	på	ett	större	plan	än	vad	vi	borde	gör,	då	det	
finns	många	aktörer	i	vår	nära	krets	som	tar	mycket	data	och	
säljer	annonser	likt	media	husen	i	sverige,	som	inte	annonserar	
lika	trevliga	annonser.	Dvs	mer	alcohol	och	spel	reklam	på	
andra	sidor	än	facebook	som	är	mer	produkter	och	inte	lika	
skadliga	annonser.	

		

Snart	vill	jag	gå	ut	 		
Ta	bort	den	snälla!	 		

 


