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Abstract 
 

The purpose with our thesis was to find out what effects cookie-based targeted advertisement 

had on the user experience of web applications. With the research, we also wanted to find out 

what the users thought about storage and usage of their user data to make it possible with 

targeted advertising.  

 

User data is collected every time a user visits a website. This user data can then be used to 

adapt the advertisement that are shown. This can be done without the user knowing it or even 

without them knowing they are being targeted at all. In this thesis, we investigate potential user 

concerns and awareness about cookies and collected data with the help of cookies. 

 

We have collected our empirical data by means of surveys. We gathered knowledge from 

existing research through literature reviews and incorporated the knowledge in our survey 

design. 

 

We compared the results of our empirical data that we had collected through our survey, with 

knowledge generated from existing research. We did this to create a picture of the users’ 

opinions about the effects on the web application of targeted advertisement with the use of 

cookies and also the users knowledge about cookies and targeted advertising as an individual 

phenomenon.  

 

The results of our research are that the awareness about cookies have increased, compared to 

findings in earlier research. We also found that the majority of the users have a negative view 

on the subject that their user data is used to adapt the advertisement that are presented to them 

on web applications. The most common motivation behind this was that the users felt they were 

being watched and that the illusion of online anonymity has declined. 

  



 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med vår undersökning och denna uppsats var att ta reda på vad cookie-baserad riktad 

annonsering har för effekter på användarupplevelsen av webbapplikationer. I samband med 

detta ville vi även undersöka användarnas uppfattning kring lagring, samt användning, av deras 

användardata för att möjliggöra detta. 

 

Insamling av användardata, med hjälp av cookies sker varje gång en användare besöker en 

webbplats. Denna användardata kan sedan användas för att anpassa de annonser som 

presenteras. Detta kan göras utan att användarna vet om att det sker och att de blir utsatta för 

detta. Med denna uppsats har vi därmed velat undersöka mer kring detta ämne och även ta reda 

på hur medvetna användare är kring att det sker, samt deras uppfattning om ämnet. 

 

Insamling av empiri har skett genom enkätundersökning. Den teori som har samlats in under 

arbetets användes tillsammans med forskningsfrågan som grund till enkätfrågorna.  

Efter insamling av empiri har vi med hjälp av enkätsvaren, jämfört resultatet av dessa med den 

teoretiska grund vi har byggt upp samt tidigare forskning inom relevanta ämnen. Detta för att 

kunna framställa en bild över användarnas åsikter kring hur riktad annonsering med hjälp av 

cookies påverkar en webbapplikations användarupplevelse. Vi ville även studera användarnas 

kunskaper om cookies samt riktad annonsering som fenomen i sig. 

 

Det resultat vi kom fram till är att medvetenheten om cookies har ökat, jämfört med vad resultat 

har visat i tidigare studier om ämnet och att användare i majoritet har en negativ syn på att 

deras användardata används för att anpassa de annonser som presenteras på sociala medier. 

Den vanligast förekommande motiveringen till detta var att användarna känner sig övervakade 

och att känslan för anonymitet i samband med riktad annonsering minskar.  
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Definition av viktiga begrepp 
 

Här redovisar vi de begrepp som är relevanta för vår studie och samtidigt kan öka förståelsen 

för innehållet i uppsatsen. 

 

Användare: Med användare syftar vi på i denna uppsats, personer som använder sig av 

Internet regelbundet och som ett resultat medvetet eller omedvetet får sin användardata lagrad 

i cookies samt blir utsatt av riktad annonsering. 

 

Användardata: Med ordet användardata syftar vi på den personliga data som dagligen samlas 

in om användare på Internet. 

 

Användarupplevelse: Med användarupplevelse (eng. user experience) pratar vi om i denna 

uppsats om något som täcker alla aspekter gällande användarens interaktion med en produkt. 

Dessa aspekter inkluderar det som vid användning ses, hörs, vidrörs eller tänker på vid 

kontakten med produkten (Platt, 2016). 

 

Användbarhet: Användbarhet definieras av Jakob Nielsen (2012) som ett begrepp som mäter 

kvaliteten av användargränssnittet. Med användbarhet syftar vi till detta, det vill säga 

användarens interaktion med webbapplikationen. 

 

Cookies: I denna uppsats syftar vi på webbcookies, små textfiler som lagras i användares 

datorer (Miyazaki, 2008). Vi kommer att, i brist på bättre motsvarande svenskt begrepp för 

dessa, använda begreppet cookies. 

 

Data: Data inom datorvetenskap är ofta, en oorganiserad representation av fakta, begrepp 

eller instruktioner i form av inputs, som har blivit översatt från binär form för att på så vis 

vara enklare att hantera (NE, 2017). 

 

Riktad annonsering: Med begreppet riktad annonsering syftar vi på annonser som är speciellt 

anpassade utefter användardata som verksamheter har tillgång till och presenteras för 

användare. 

 

Webbapplikation: Wikipedia (2013) definierar en webbapplikation på följande sätt; “En 

webbapplikation är ett samlingsnamn för programvara som man kommer åt genom att 

använda en webbläsare.” 
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1. Inledning 

Vi lever idag i ett digitalt samhälle där användare dagligen interagerar med Internet och olika 

webbapplikationer. Internet har blivit en allt större del av våra liv och detta innebär också att 

det finns allt fler möjligheter för företag att nå ut till konsumenter. I och med att 

internetanvändningen har ökat har även e-handeln ökat i Sverige sedan år 2003 och framåt (E-

barometern, 2015). I samband med den ökade internetanvändningen möter vi tekniker som 

cookies, som utifrån sitt specifika syfte, hjälper företag att samla in olika typer av användardata 

från användare i samband med deras användning av webbapplikationer.  

 

Den användardata som samlas in, kan sedan komma att säljas vidare till en tredje part i syfte 

att skräddarsy och rikta annonser till den enskilda individen (Hormozi, 2006). Detta sker på 

den specifika webbläsaren, för att bättre anpassa innehållet i vad som visas. Genom att använda 

cookies har företag även möjlighet att samla in mängder av information om användare. 

Informationen som samlas in består både av data som användaren har lämnat sitt samtycke till 

att lagras, men också data som användaren kanske inte är medveten om att den lagras (Luzak, 

2013). 

 

Informationen som samlas in kan sedan lagras och överföras för att därefter användas som 

underlag för denna riktade annonsering (Hong & L. Thong, 2013). Sociala medier såsom 

Facebook och Twitter är beroende av att data samlas in då det i deras affärsmodell bygger på 

exploatering av personliga data (Cecere, Le Guel & Soulié, 2015). 

 

Den information som samlas in kan påverka användaren på olika sätt, då informationen som 

samlas in kan baseras på demografi, gatuadress, e-postadress, åsikter och även tidigare köp 

som har gjorts på internet. Information som samlas in kan därefter kopplas ihop med annan 

information och ge en bild av användarens ekonomiska och politiska status (Barteel Sheehan 

& W. Gleason, 2001). Det här är dock inte cookiens enda användningsområde, utan en tidigare 

lagrad cookie hjälper även till att bidra med funktioner som förenklar och samtidigt förbättrar 

upplevelsen för användaren på den specifika webbsidan till exempel genom att spara ifyllda 

uppgifter om användaren råkar stänga ner fönstret, eller vill återkomma och fortsätta senare. 

Ett annat exempel på hur cookies kan förbättra användarupplevelsen är genom att spara 

lösenord och användarnamn (Hormozi, 2005). 
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Vi tycker att det är viktigt att belysa detta område och medvetenheten kring riktad annonsering. 

I samband med detta vill vi belysa vilken funktion cookien har och vilka effekter den har på 

användaren och dennes upplevelser i samband med användning av webbapplikationer. Därför 

har vi valt att göra den här studien med fokus på hur cookies används och vilka effekter cookies 

har på användarupplevelsen, det vill säga “user experience”. Det finns både fördelar och 

nackdelar med att använda just cookies. En fördel kan vara att det kan gå snabbare att komma 

åt webbplatser som besöks ofta, men det finns också den nackdelen att när för många cookies 

samlats på datorn, kan det leda till sämre datorprestanda (Martin, u.å). Cookies kan, som vi 

tidigare har nämnt, även leda till en positiv användarupplevelse genom att spara ifyllda 

formulärdata, lösenord och liknande, förutsatt att detta är något användaren finner önskvärt. Vi 

har därför valt att göra denna undersökning, för att få fram en bild om hur användarupplevelsen 

påverkas av att cookies används vid riktad annonsering. 

1.1 Problemformulering 

Med hjälp av cookies har företag tillgång till stora källor information om användare och 

behöver allt mindre förlita sig på att användare ska dela med sig av informationen till just det 

företaget specifikt för att få information om användaren. Denna information inkluderar tidigare 

köp gjorda på internet och besök på webbsidor, uppdateringar på sociala medier. Informationen 

finns oftast tillgänglig för företag utan att individen har givit sitt medgivande (Rule, 2015). 

Sociala medieplattformar har möjlighet att spåra aktiviteter som sker utanför den specifika 

plattformen, för att därmed bättre kunna anpassa de annonser som visas (Zhang & Mao, 2016). 

 

Insamling av användardata på Internet är något som görs dagligen. Denna användardata 

används sedan för att företag ska kunna rikta reklam till olika användare. Den information som 

används för riktad annonsering kan vara till exempel internetvanor, kön, geografisk 

lokalisering och tidigare köp. En vanlig metod som webbsidor använder sig av för att samla in 

användardata är att lagra och läsa cookies som finns på användarens dator. Den information 

cookien får tillgång till kan innefatta allt från från besökta webbplatser till personliga 

preferenser på Internet (Miyazaki, 2008).  

De problem som idag finns med lagringen av användardata är att användarna ofta inte är 

medvetna om att information samlas in samt hur den lagras och därefter används av företag 

utifrån ett vinstdrivande syfte (Luzak, 2013), till exempel för att bättre kunna anpassa de 

annonser som presenteras för användaren och därmed öka försäljning.  Det finns även en risk 

att informationen missbrukas, både medvetet och omedvetet. Ziegeldorf et al. (2014) beskriver 

insamling av användardata som ett av de största teknikhoten idag. 

 

Studier om cookies visar att även om cirka 90% av de erfarna internetanvändarna säger att de 

känner till cookies så är det bara 15% av dessa som kan svara korrekt på specifika 

frågeställningar gällande just cookies (Miyazaki, 2008). 
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Riktad annonsering på internet som är baserad på användning av cookies, kan påverka 

användarens upplevelse av webbapplikationen, både genom att ta uppmärksamhet från 

användaren från den uppgift som användaren skulle genomföra (Brajnik och Gabrielli 2010). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att besvara vilka effekter riktad annonsering med hjälp av cookies 

har på användarupplevelsen. Dessa effekter kan exempelvis handla om hur mycket cookies 

underlättar för användaren i dess interaktion med webbapplikationen genom att spara uppgifter 

inför kommande besök eller om den enskilde användaren känner sig övervakad när 

informationen sparas. 

Med vår frågeställning vill vi även ta reda på om användare är medvetna om detta fenomen, 

samt deras uppfattning om cookies och riktad annonsering. Vi vill även ta reda på användarnas 

uppfattning om att deras data lagras och används. 

 

Genom att analysera tidigare forskning, undersöka hur insamling av användardata med hjälp 

av cookies går till och komplettera detta med vår egen forskning där vi undersöker riktad 

annonsering ur användarens perspektiv, lägger vi grunden till att besvara vår frågeställning. 

Baserat på vad vår forskning i slutändan visar kan man, utifrån ett företagsperspektiv, använda 

denna kunskap för att förändra hur uppgifter lagras alternativt erbjuda möjlighet för användaren 

att inte använda cookies i sin interaktion med en specifik webbsida utan istället skapa andra 

möjligheter inom detta område. 

1.3 Forskningsfråga 

Vår huvudsakliga forskningsfråga för denna studie är: 

 

● Vilka effekter har riktad annonsering på användarupplevelsen vid användning av 

webbapplikationer?  

 

För att kunna besvara denna forskningsfråga har vi valt att enbart fokusera på cookies som 

teknik för att samla in användardata. Vi har även behövt fastställa användarnas generella 

kunskaper kring just cookies och riktad annonsering.  

Med effekter menar vi i, detta sammanhang, hur en användare tycker att själva upplevelsen av 

webbapplikationen blir påverkad av riktad annonsering. Det gäller även användarnas egna 

uppfattning kring den datalagring som sker i olika nivåer vid användning av webbapplikationer. 
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1.4 Relaterad forskning 

I denna studie har vi använt oss av tidigare forskning kopplade till cookies, riktad annonsering 

och hur användares preferenser gentemot annonser som presenteras. Den forskning som vi har 

använt oss av har använts som stöd för att ta fram enkätfrågorna. Den forskningen vi har använt 

oss av har skiljt sig från vår undersökning på det viset att de har undersökt fenomenen separat, 

medan vi har undersökt fenomenen kombinerade med varandra  

 

Cookies är små textfiler som lagras i användarens dator (Microsoft, u.å). Cookies kan innehålla 

information såsom lokalisering, användarnamn, lösenord och webbplatser som användaren har 

besökt. I samband med detta kan även cookies lagra data kopplad till tidigare webbsessioner. 

Denna data kan baseras på vilket beteende användaren har haft under sessionerna, exempelvis 

sökningar och hur användaren har navigerat på webbplatsen (Luzak, 2013). Cookies kan 

därefter användas för att anpassa de annonser som presenteras för användaren, på de olika 

webbplatserna (Hong & L. Thong, 2013).  

 

Tidigare forskning gällande cookies har visat att användare har en bristfällig kunskap om just 

fenomenet cookies och vad deras användningsområde är samt om hur användardata behandlas 

och hanteras på internet Miyazaki, 2008). Det har även kommit fram i tidigare studier att 

användare generellt sett har en positiv attityd gentemot annonsering på sociala medier 

(Boateeng och Feehi Okoe, 2015). Det har även kommit fram i tidigare forskning att användare 

föredrar att se annonser som är anpassade utefter deras preferenser, gentemot generella 

annonser (Smit, Van Noort och Voorveld, 2014).  

 

Riktad annonsering handlar om hur olika företag använder sig av insamlade användardata för 

att bättre kunna skapa en profil av vem användaren är och hur denne beter sig på Internet och 

därmed anpassa de annonser som visas för användaren (Kuchler, 2014). Cookies är ett vanligt 

sätt för företag att få tag i denna användardata och kan användas som grund till riktad 

annonsering. Företag kan använda sig av bland annat annonsnätverk för att hitta annonsplatser 

på olika webbsidor, men även real-time-bidding. Vid real-time bidding, genomförs en 

budgivning där cookies används som underlag för att ge företag användarinformation. 

Vinnaren av budgininven får sin annons presenterad för användaren (Estrada-Jiménes et al 

2017). 
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User experience (sv. användarupplevelse) handlar om att ta hänsyn till alla aspekter gällande 

en användares interaktion med en applikation. Dessa aspekter är känslointryck såsom syn, 

hörsel, känsel och tankar som uppstår vid interaktionen. Peter Morville (2004) har skapat en 

modell som kallas för honeycomb-modellen, där han tar upp följande delar som påverkar 

användarupplevelsen: praktisk, användbar, åtråvärd, sökbar, tillgänglig, trovärdig och 

värdefull. För att kunna mäta effekterna av hur användaren uppfattar webbapplikationer som 

använder sig av riktad annonsering, som baseras på cookies som finns lagrade i användarens 

egna dator, är just user experience ett bra alternativ. Detta eftersom det, som tidigare sagts, 

baseras på användarens känslointryck. 

1.5 Koppling till informatik 

Informatik (eng. information science) definieras på webbplatsen Merriam-Webster som “the 

collection, classification, storage, retrieval, and dissemination of recorded knowledge treated 

both as a pure and as an applied science” (Merriam-Webster, u.å) har en tydlig koppling till 

cookies eftersom det bland annat handlar om lagring och användning av användardata. 

Uppsatsen berör även ämnen som user experience, som innefattar användarens känslor i 

interaktion med en produkt eller tjänst, som även det har en koppling till informatik, specifikt 

grenen informationssystem - genom att undersöka fenomen som berör användares interaktion 

med en produkt, upplevelser kring ett fenomen och användning¨ samt dess effekter (Hedberg 

2016). 

1.6 Förväntat resultat 

Vi vill med vår teori öka kunskapen gällande hur fenomenet används och reda ut vilka effekter 

det har. Med ordet effekt menar vi i detta sammanhang, exempelvis vilka känslor och reaktioner 

som uppstår i samband med denna människa-datorinteraktion. De effekter vi förväntar oss från 

respondenterna är att det till stor del kan vara hjälpsamt i interaktionen med webbapplikationen, 

men samtidigt att det kan uppstå en viss obehagskänsla eftersom användaren kan känna sig 

iakttagen och/eller spårad på Internet. 

 

Vi tror att detta kan vara till nytta för både annonsörer och företag som använder cookies för 

att nå ut till, anpassa annonser samt hämta och lagra information om användare. Resultatet vi 

förväntar oss är att användare är medvetna om att riktad annonsering existerar och att det är 

någonting ofta utsätts för i samband med interaktionen med webbapplikationer. 

Däremot förväntar vi oss inte att användaren är insatta i vilka tekniker som hjälper till att skapa 

den riktade annonseringen eller att de i samband med detta vet om vilken information som 

faktiskt samlas in. 
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1.7 Målgrupp 

Vår uppsats riktar sig till personer som gör analyser och undersökningar kopplat till riktad 

annonsering. Vi tror även att företag kan ta del av det resultat som presenteras i studien för att 

få mer insikt kring användarnas uppfattning kring lagring av användardata och riktad 

annonsering som ett fenomen. Då webbapplikationer till stor del skapas av företag i 

vinstdrivande syfte är det viktigt för dem att deras kunder är nöjda i interaktion med deras 

webbapplikation. Genom att belysa vilka effekter cookies har på användarupplevelsen och 

vilka känslor som väcks hos användaren i denna interaktion, kan man då använda vår studie i 

syfte att förändra hur användare uppfattar den enskilda webbapplikationen vad berör fenomenet 

cookies. 

 

Vi tror även uppsatsen kan vara av intresse för användare som har ett generellt intresse av hur 

datainsamling på Internet fungerar. Det vill säga hur sociala medier samlar in och använder 

information om användare för att bättre skräddarsy annonser, vilka metoder som används och 

hur denna information sedan används för att anpassa annonseringen på Internet till specifika 

användare. Uppsatsen kan även vara intressant för personer som vill veta mer om cookies, hur 

de fungerar och vad det är för något. 

1.8 Avgränsning 

Den forskning som vi bedrivit begränsar sig till en litteraturstudie samt en enkätundersökning. 

Detta beror på att vi vill samla in så mycket data som möjligt för att kunna ta fram en generell 

bild som kan tillämpas på verkligheten. Baserat på den tid och de resurser som funnits har vi 

därför valt att inte gå in på samma djupt i datainsamlingen, som det skulle ha blivit om vi 

istället exempelvis hade valt att använda oss av intervjuer. 

Enkätundersökningen som genomfördes är baserad på en målgrupp som är bosatt i Sverige, 

men majoriteten av respondenterna som har besvarat enkäten, 75,9 procent, bor i Västra 

Götalands län. 

 

Eftersom vår utbildning till stor del har haft kopplingar till Internet, genom webbaserade 

applikationer och system fann vi det mest naturligt att begränsa studien till webbapplikationer, 

och inte exempelvis mobilapplikationer. 

 

För att avgränsa uppsatsens omfång har vi valt att fokusera på endast en av teknikerna för att 

samla in användardata, nämligen cookies. Detta beror på att det idag är ett av de vanligaste 

sätten för företag att samla in användardata. Vi har i samband med detta tagit upp både 

lagstiftningar för datainsamling och annonsering men också lagstiftningar vad gäller 

vidarebefordran av personliga data. Här har vi valt att studera vad som gäller i Sverige och 

därmed inom Europeiska Unionen. 
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1.9 Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 

Inledningskapitlet ger läsaren information om bakgrund till arbetet, samt en 

problembeskrivning. Inledningskapitlet kommer att innehålla följande delar: 

Problemformulering, Syfte, Forskningsfråga, Relaterad forskning och teori, Koppling till 

informatik, Förväntat resultat, Målgrupp, Avgränsning, Disposition 

 

Kapitel 2 - Metod 

Metodkapitlet ger läsaren en utförlig beskrivning om hur vi har gått tillväga för att samla in, 

analysera och utvärdera den data som har använts som underlag för undersökningen. 

Metodkapitlet kommer att innehålla följande delar: Vetenskapligt perspektiv, 

Forskningsstrategi, Beskrivning av forskningsprocessen, Metod för insamling av data, 

Analysmetod, Utvärderingsmetod, Presentation. 

 

Kapitel 3 - Teori 

I teorikapitlet får läsaren en grund i den teori som är relevant inom ämnet och som vi har byggt 

vår undersökning på. I teorikapitlet presenteras relevanta begrepp, information om olika 

aspekter och tidigare forskning. Teorikapitlet kommer att innehålla delarna Teoretisk 

bakgrundsinformation och Tidigare forskning. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

I empirikapitlet redogörs syftet med vår empiriska studie och där presenteras även det resultat 

som kom fram efter den empiriska undersökningen. Empirikapitlet kommer att innehålla 

delarna Syfte med empirisk studie och Resultat av empirisk studie. 

 

Kapitel 6 - Diskussion  

Under diskussionskapitlet får läsaren ta del av resultatet och vidare analys samt slutsatser som 

har gjorts utifrån undersökningen. Här diskuteras kring resultatet, analysen och vad som skulle 

kunna göras bättre gällande metodik. Diskussionskapitlet kommer att innehålla följande delar: 

Slutsatser, Reflektioner, Fortsatt forskning. 

 

Kapitel 7 - Källförteckning 

I detta kapitel sammanställs de referenser som använts i uppsatsen, i bokstavsordning. 

 

Kapitel 8 - Bilagor 

I detta kapitel samlas enkätfrågorna som bilagor till uppsatsen. 
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2. Metod  

 

För att besvara vår forskningsfråga och samla in relevant information behövde vi en metod som 

fångar användarens tankar och känslor gentemot vårt fenomen. För att kunna uppfatta dessa 

åsikter och samtidigt uppnå ett representativt resultat var vi därför tvungna att, inom tidsramen, 

avgränsa och genomföra en forskning i just detta syfte. 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en induktiv ansats, eftersom vi med 

undersökningen vill kunna få fram en bild av vilka effekter cookiebaserad riktad annonsering 

har på användarupplevelsen. Med hjälp av den induktiva ansatsen har vi genom den 

datainsamling vi fått genom teori och empiri, kunnat ta fram våra hypoteser. Dessa hypoteser 

har vi sedan presenterat under slutsatser. Med induktiv ansats menas att genom observationer 

eller specifika fakta kan tillämpa en generell bild angående ett specifikt fenomen. Detta görs 

genom att analysera mönster och vanligt förekommande fenomen. På detta sätt kan tentativa 

hypoteser tas fram för att framställa generella teorier eller sammanfattningar (Recker, 2013). 

Motsatsen till en induktiv ansats är en deduktiv ansats I den deduktiva ansatsen tas hypoteser 

fram utifrån teorin och där resultatet av hypoteserna och förslagen förutses. Man kan se på 

deduktion som ett sätt att med hjälp av nya empiriska data, testa kända koncept och mönster 

från teorin (Recker 2015). 

2.2 Forskningsstrategi 

För att samla in den information som behövs för att besvara våra forskningsfrågor har vi använt 

oss av två forskningsstrategier, nämligen hermeneutisk och positivistisk. 

I denna uppsats har vi valt att främst utgå från en positivistisk forskningsstrategi, som tydligt 

har präglats av kvantitativa metoder med kvalitativa inslag. Vårt mål har varit, att under arbetets 

gång, göra en undersökning som både är reliabel och som dessutom kan valideras gentemot 

den valda forskningsfrågan1. Vi har även använt oss av hermeneutisk forskning, genom vår 

koppling och jämförelse med den teoretiska grund som vi har använt oss av. Detta för att både 

göra en jämförelse mellan resultatet och även förstå resultatet.  

 

 

  

                                                
1 Daniel Rudmark, föreläsning Om vetenskap. Högskolan i Borås, 2016. 
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När det kommer till positivistisk forskning, finns det två viktiga egenskaper, reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet handlar om att undersökningen skall kunna genomföras av helt andra 

forskare men ändå uppvisa samma resultat. Reliabilitet handlar alltså om en undersöknings 

tillförlitlighet, det vill säga hur noggrann undersökningen är. Validitet, i sin tur, handlar om att 

den insamlade data ska besvara forskningsfrågan men också vilken giltighet en studies resultat 

har i den målgruppen som den är avsedd och konstruerad för2. Däremot när det kommer till 

hermeneutisk forskning, är det viktigt att det sker en iteration i tankeprocessen och att det som 

undersöks beskrivs i sin kontext. Det är även en viktig egenskap att jämföra med teorin, för att 

få en förståelse över resultatet.3 

2.3 Beskrivning av forskningsprocessen 

Med en induktiv ansats, positivistisk forskning och kvantitativa metoder som utgångspunkter, 

har vi genomfört enkätundersökningar. Detta har skett med hjälp av den sociala 

medieplattformen Facebook, men även genom att vi har skickat ut enkäten till studenter på 

Högskolan i Borås via e-post. E-postadresserna till dessa studenter fick vi i kontakt med skolans 

plattform, Ladokportalen. Vi valde att genomföra insamlingen av empiri på detta sätt för att för 

att nå ut till vår målgrupp som främst var vuxna användare som på daglig basis använder 

Internet i åldrarna 18 år och uppåt.  

Relevant tidigare forskning och relevanta ämnen inom området har använts som ett 

komplement till våra frågeställningar vid framställning av enkätfrågorna. Den data som 

samlades in vid enkätundersökningarna sammanställdes, analyserades och jämfördes med 

tidigare forskning för att se om det fanns några likheter och skillnader, men även för att 

säkerställa att den data som samlades in var kopplad på vår forskningsfråga. 

2.4 Metod för insamling av data 

För att samla in data vid en undersökning finns det i huvudsak två olika sätt att använda sig av. 

Dessa två är kvantitativ forskningsmetod, som används främst för att besvara frågor såsom hur 

många, i vilken proportion4 och kvalitativ forskningsmetod som är för mer faktasökande, 

teoribyggande eller validerande undersökningar5. 

 

En kvantitativ forskningsmetod bygger framför allt på två hörnstenar; kvantitativa data och en 

positivistisk filosofi. Vad gäller kvantitativa data så innebär detta att mätbara värden såsom 

siffror och statistik ofta samlas och används som bevis vid en vetenskaplig forskning för att 

stärka eller falsifiera en hypotes. Exempel på metoder för insamling av data vid kvantitativa 

studier är bland annat test, prov och enkäter (Backman, 2008).  

 

                                                
2 Daniel Rudmark, föreläsning Om vetenskap. Högskolan i Borås, 2016. 
3 Daniel Rudmark, föreläsning Om vetenskap. Högskolan i Borås, 2016. 
4 Peter Rittgren, föreläsning Fixed design. Högskolan i Borås, 2015. 
5 Peter Rittgren föreläsning Flex design. Högskolan i Borås, 2015. 
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Som tidigare har sagts, bygger positivism i sin tur på grundprinciperna reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär att andra oberoende forskare skall komma fram till samma resultat vid 

annan, oberoende, forskningsstudie. En annan grundprincip är att kredibilitet, eller så kallad 

intern validitet, skall finnas. Detta innebär att forskningen skall vara trovärdig och att det skall 

finnas bevis för den data man funnit utifrån forskningsmetoden. Detta kan uppnås genom till 

exempel triangulering. Triangulering innebär att man, i forskningsprocessen, använder mer än 

ett sätt för att undersöka validiteten. Ett exempel på detta kan vara genom att använda två olika 

forskningsmetoder för att besvara en frågeställning, såsom intervjuer och enkätundersökning 

(Recker, 2013). 

 

I vår forskning har vi valt att använda oss av en enkätundersökning för att samla in data. På så 

sätt har vi försökt nå ut till en större population för att fånga deras individuella åsikter om riktad 

annonsering samt dess effekt på upplevelsen som användare av webbapplikationer. De åsikter 

som respondenterna har framfört genom sina svar och motiveringar har legat till grund för att 

besvara vår forskningsfråga. 

2.4.1 Insamling av teori 

För att få en bra grund i arbetet har vi använt oss av olika vetenskapliga publikationer och 

främst Internet som verktyg för att finna relevant information till vår uppsats. Genom att ha 

sökt efter information, gått igenom och analyserat olika källor har vi kunnat bygga en teoretisk 

referensram som har varit utgångspunkten för studien.  

 

När vi har sökt efter teori har vi främst utgått från vår forskningsfråga för att hitta relevanta 

begrepp och tidigare forskning gjord kring ämnet, men vi har även med hjälp av fynd i de olika 

vetenskapliga publikationerna, kunnat söka oss vidare med hjälp av de begrepp och definitioner 

som vi har funnit. Detta har hjälpt oss att vidareutveckla den teoretiska referensram som legat 

till grund för vår enkätundersökning. De nyckelorden vi främst har använt oss av vid sökning 

efter information är cookies, riktad annonsering och user experience och en av våra 

informationskällor för att identifiera tidigare forskning, har varit Primo. Primo är en webbplats 

där man kan söka efter bland annat vetenskapliga publikationer och elektroniska böcker. Den 

här webbsidan har vi fått tillgång till via Högskolan i Borås. 
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2.4.2 Insamling av empiri 

Utifrån vår frågeställning och den tidigare forskning vi fann, bestämde vi oss för att använda 

en kvantitativ metod med kvalitativa inslag för insamling av empiri.  

Genom att använda oss av en enkät, gav det oss möjlighet att samla in statistiska data för analys, 

som därefter låg till grund för resultatet.  

En kvantitativ metod fokuserar på mätbarhet och statistik, till skillnad från en kvalitativ metod 

som är mer lämpad för undersökande forskning eftersom den hjälper att avslöja komplexa, 

dolda eller mångfacetterade fenomen (Recker, 2013). 

 

Vid skapandet av enkäten började vi med att ta fram frågor i syfte att besvara vår 

forskningsfråga. Därefter tog vi även fram frågor som var grundade på den teori vi fann och 

tidigare forskning. Slutligen jämförde vi respondenternas svar från enkätundersökningen med 

tidigare forskning inom ämnesområdet. 

 

För att samla in information om hur riktad annonsering baserad på cookies, påverkar 

användarupplevelsen, genomförde vi en semistrukturerad enkätundersökning. 

Enkätundersökningen var uppbyggd så att det visserligen var ganska hög struktur på 

enkätfrågorna, ofta med givna svar och även med flervalsfrågor. Vi hade även med ett antal 

frågor där endast ett alternativ var möjligt att välja, exempelvis ja eller nej. Detta för att på så 

vis kunna få ett mer tydligt och mätbart resultat. I samband med vissa enkätfrågor tillkom det 

även ett antal kvalitativa frisvarsfrågor, det vill säga öppna frågor, där respondenten själv fick 

utrymme för att motivera ett svar gentemot en tidigare kvantitativ frågeställning. Vi använde 

oss av detta för att få en djupare förståelse kring hur respondenterna resonerade kring ämnet, 

samt den teorin som ligger till bakgrund för uppsatsen. Alla svarsalternativ var anpassade 

utifrån de olika frågeställningarna. 

 

Frågeställningarna var tydligt framtagna, både med förklaringar men även med 

exemplifieringar. eftersom vi ansåg att vissa begrepp kunde vara svårförstådda om 

respondenten sedan tidigare inte var inläst på ämnet. Detta gjordes även för att eliminera 

missförstånd som möjligtvis hade kunnat uppstå och på så sätt påverkat resultatet av studien 

negativt, exempelvis om respondenten hade uppgett ett svar eftersom att hen inte förstod frågan 

ordentligt. 

 

Enkäten var indelad i tre sektioner - Bakgrundsinformation, internetvanor, Annonsering på 

Internet och Frågor på en skala mellan 1–5. Vi valde att kategorisera frågorna utifrån denna 

ordning för att vi tidigt skulle kunna utläsa om respondenten tillhörde vår tilltänkta målgrupp. 

Därefter var avsikten att förbereda respondenten inför kommande frågor, som var kopplade till 

vår forskningsfråga. Dessa frågor var av sådan karaktär att de handlade om respondenternas 

internetvanor och hur de använde sig av Internet. Slutligen så presenterade vi de frågor som 

var direkt kopplade till vår forskningsfråga och den tidigare insamlade teorin. 
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Skapandet och distributionen av enkätundersökningen hanterades med hjälp av Googles 

kostnadsfria webbapplikation, Google Forms. 

Delningen av enkäterna skedde på den sociala medieplattformen Facebook i syfte att nå ut till 

ett så stort antal vuxna användare som möjligt, därigenom vår målgrupp. Utöver att dela 

enkäten på Facebook, tog vi även kontakt med Ladokportalen, som är skolans plattform för 

studenter, för att få tillgång till e-postadresser till studenter på sjuksköterskeprogrammet, 

förskollärarprogrammet, bibliotekarieprogrammet och textilingenjörsprogrammet. Därefter 

skickade vi ut enkäten via e-post till respondenterna. Vi valde selektivt att skicka ut till 

studenter för just dessa program eftersom vi ville nå ut till en specifik målgrupp som inte har 

en så stor inriktning på informatik genom sin utbildning. På så sätt hoppas vi kunna nå ut till 

en målgrupp som representerar hur samhället ser ut idag och på så vis få ett mer korrekt resultat. 

Hade vi istället skickat ut till studenter som studerar inom informatik, hade vi riskerat att inte 

få ett reliabelt resultat. Detta eftersom studenter inom informatik troligtvis är ganska kunniga 

inom just det område vår studie grundar sig i. 

 

Vår främsta målgrupp vid insamling av data var personer, från 18 år och uppåt, boende i 

Sverige som använder Internet på daglig basis. Vi hade en felmarginal på +/-5% och vårt mål 

var att få in minst 250 enkätsvar för att kunna genomföra en grundlig analys och vi fick in totalt 

227 svar vid det tillfället vi valde att avsluta insamlingen av data. Vi valde att avsluta 

insamlingen av enkätsvar eftersom vi ville ha gedigen tid på oss att sammanfatta och analysera 

de svar vi fått in, innan slutseminarium. Totalt var enkäten öppen för respons i sju dagar. 

2.5 Analysmetod 

För att sammanställa resultatet av enkätundersökningen använde vi oss av en formel för att 

räkna ut medelvärdet och standardavvikelsen (ltcconline, u.å). För att räkna ut medelvärdet tog 

vi summan av resultatet av enkätsvaren och delade det med antalet respondenter. Uträkningen 

för medelvärde skedde med hjälp av Google Sheets som enkätsvaren kunde exporteras till. För 

att kunna räkna ut standardavvikelsen, använde vi oss av Standard Deviation Calculator 

(mathisfun, u.å), där vi fyllde i alla rader från enkäten, så räknade webbapplikationen ut svaret 

åt oss. 

 

Vi har även tagit hjälp av Google Forms egen sammanställning av enkätsvaren, där det 

genererades cirkeldiagram och liggande stapeldiagram. De diagram som genererades användes 

som ett underlag till att göra mer tydliga diagram med hjälp av Excel, men även för att skapa 

en demografisk tabell som innehöll respondenternas svar på bakgrundsfrågor. Vi använde även 

diagrammen och den demografiska tabellen i analysen, tillsammans med de beräkningar som 

gjordes för att räkna ut medelvärde och standardavvikelse. Empirin jämfördes därefter med den 

teoretiska grund vi identifierat och analyserades för att identifiera kopplingar till vår 

forskningsfråga. 
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2.6 Utvärderingsmetod 

När det kommer till vetenskapliga undersökningar, kan man inte bara ha tron om att ens 

undersökning stämmer överens med verkligheten, utan man måste kunna demonstrera 

exaktheten av ens data. Problem med exaktheten kan undvikas genom att uppfylla de två 

nyckelkraven, som är validitet och reliabilitet (Recker, 2013). 

 

Validitet handlar om att undersöka så att den data som samlades in verkligen stämmer överens 

med det som skulle undersökas. 

Reliabilitet beskriver hur konsistent variabeln eller ett set av variabeln är gentemot det som 

faktiskt skulle mätas. När det kommer till reliabilitet är en viktig faktor att undersökningen ska 

kunna repeteras i likvärdig miljö med samma resultat. 

2.7 Presentation 

Resultatet av vår studie har presenterats i denna skriftliga rapport. Det har även genomförts en 

muntlig presentation av vår studie samt ett slutseminarium. Vid slutseminariet fick vi 

möjligheten att försvara vår rapport samt opponera mot en annan studiegrupps rapport vid 

Högskolan i Borås. Slutligen har det även skett en inlämning till en examinator vid Högskolan 

i Borås. 
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3. Teori 

I detta kapitel har vi samlat den teoretiska grund som vi har använt i vår uppsats. Syftet med 

den teoretiska grunden är för att få fram ett underlag till vår undersökning. Efter genomförd 

undersökning kommer teorin att jämföras med resultatet för att identifiera de kopplingar som 

finns.  

3.1 Teoretisk bakgrundsinformation 

För att inledningsvis förtydliga hur begreppen är kopplade till varandra har vi valt att skapa ett 

diagram över detta flöde (se Figur 1: Kopplingar mellan begrepp). De begrepp som nämns i 

diagrammet är de vi lägger mest fokus på i uppsatsen. 

 

Användaren (1) använder en dator (2) i syfte att gå ut på Internet (3), och kommer då i kontakt 

med olika webbsidor (4). Webbapplikatonerna är skapade utifrån en programmeringskod som 

gör att cookies (5) lagras på användarens hårddisk på datorn. Cookien hjälper till att samla in 

användardata som används av olika företag för att skapa riktad annonsering (7). Detta blir i sin 

tur synligt för användaren på webbsidorna. I kontakt med webbapplikationerna som har riktade 

annonser blir användarens uppfattning av webbsidan och den riktade annonseringen påverkad, 

det vill säga användarupplevelsen (6). 

 
Figur 1. Kopplingar mellan begrepp 
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3.1.1 Cookies 

Det finns flera sätt att lagra och utvinna information från användare. Det vanligaste sättet idag 

är genom att använda cookies, eller webbkakor som de också kallas (Miyazaki, 2008). Cookies 

är små textfiler, som lagras på användarens egna hårddisk genom en webbserver. 

Storleksmässigt uppmäter man dessa upp till ungefär 4096 bytes per cookie (Microsoft, u.å), 

vilket motsvarar 4 kilobyte (KB) vilket i sin tur motsvarar 0,00390625 megabyte (MB).  

Cookies är unika för den specifika webbläsaren. När en användare besöker en webbsida som 

tillhandahålls av en webbserver lagras alltså en cookie på användarens dator (Hormozi, 2005). 

En cookie hjälper webbsidan att lagra användarinformation såsom personliga preferenser, samt 

följa användarens aktivitet i webbläsaren (Luzak, 2013). Genom att använda cookies för att ta 

reda på hur användare navigerar på en webbplats, kan ägaren av webbplatsen använda den 

kunskapen för att organisera populär information på ett sådant sätt att den är enkel att nås 

(Kristol, 2001). 

Historiskt sett utvecklades cookies för att förenkla användbarheten och användarupplevelsen. 

Den skulle hjälpa till att känna igen en användare som tidigare hade besökt webbsidan och på 

så sätt ge en mer personlig upplevelse för denne (Hormozi, 2005). Numera har cookien flera 

användningsområden. Ett av dessa är att hjälpa användaren att styrka sin egen identitet, 

exempelvis vid inloggning då en cookie sparas på datorn vid varje sidbyte för att styrka 

identiteten hos användaren. På detta sätt vet webbsidan att användaren är inloggad. Dessa 

cookies används också för att följa användarens beteende på olika webbsidor som använder sig 

av samma cookie och på så vis kunna registrera vilka personer som har besökt vilka webbsidor. 

Utifrån detta kan företag då skapa riktad annonsering baserat på vad man exempelvis har gjort 

för sökningar tidigare. Den här typen av cookies är ofta så kallade tredjepartscookies. Trots att 

tredjepartscookies används för att rikta annonsering, hjälper det inte att inaktivera dessa för att 

inte bli ett mål för riktad annonsering helt och hållet, utan det hindrar bara profilering som görs 

av utomstående (Kristol, 2001).  

 

I dagsläget finns det olika typer av cookies. Några av dessa är; tidsbestämda cookies, 

sessionscookies och tredjepartcookies. En tidsbestämd cookie tas automatiskt bort från 

användarens webbsida vid ett specifikt utgångsdatum, utifrån när skaparen av webbsidan har 

valt att denna cookie skall tas bort. Denna tidsaspekt kan vara allt ifrån dagar, månader, år eller 

till och med på obestämd tid. Dessa kan hjälpa till att uppdatera användaren om vad som har 

hänt sedan sidan besöktes senast. Den så kallade sessionscookien däremot tas automatiskt bort 

så fort webbläsaren stängs ner, och sessionen på webbsidan avslutas. Användningen för en 

sessionscookie är att exempelvis minnas vilka varor du har lagt in din varukorg på en e-

handelssida (Miyazaki, 2008). Slutligen har vi tredjepartscookies. Denna cookie tillhör en 

annan webbsida än den du för tillfället är inne på. Tredjepartcookien används för att samla in 

information och statistik om användares beteende på Internet för att på så vis kunna anpassa 

reklam utifrån vad användaren har för internetvanor, det vill säga utifrån vad individen söker 

efter på sökmotorer såsom Google (Hormozi, 2006). 
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Det finns olika tekniker att använda sig av för att placera en cookie på användarens dator genom 

en webbapplikation. Detta kan bland annat ske genom pixeltaggar, vilket motsvarar engelskans 

web bug eller web beacon (Miyazaki, 2008). Tekniken bakom detta passerar ofta användaren 

obemärkt eftersom pixeltaggen är inbakad i en digital bild som ofta består av endast en pixel, 

som ofta är i samma färg som omgivningen. När webbsidan öppnas hämtas bilden vilket 

registreras av webbservern som hämtar användardatan (Computer Sweden, u.å).  

 

Den data som hämtas om användaren kan vara allt från relativt oskadliga data till personlig 

information som hjälper till att skapa en mer personlig bild av användaren (Miyazaki, 2008). 

Även om informationen som cookien hämtar, i sig, inte är av sådan karaktär att informationen 

direkt identifierar användaren på ett personligt plan så möjliggör den skapandet av den typen 

av personlig information (Chellappa, Sin 2005). Denna information kan vara sådant som 

användaren själv har uppgivit, exempelvis kön, ålder, adress och kontonummer. Informationen 

kan också bestå av olika beteendemönster. Det vill säga hur en användare rör sig från en 

webbsida till en annan, alternativt hur en användare rör sig på en specifik webbsida. 

Informationen kan också berätta många gånger en specifik banner har visats på sidan under en 

användarsession. Den här typen av information skapar stort värde för marknadsförare eftersom 

det underlättar skapandet av användarprofiler vilket i sin tur används som underlag för att rikta 

annonser och produkterbjudanden till kunden (Miyazaki, 2008).  

 

För att skapa de riktade annonserna med hjälp av cookies kan man använda sig av en teknik 

som kallas för cookiematching. Cookiematching bygger på att annonsutbytare förvränger 

cookien som är lagrad på användarens dator, på ett sätt så att cookien inte kan återställas utan 

istället blir cookien som ett ID. Detta ID skickas därefter till intresserade annonsörer men 

annonsörerna har inte tillgång till data som är lagrad i cookien. Därefter kan annonsörerna 

matcha den cookieID de har fått tillgång till med sina egna cookies, för att se om de har 

interagerat med användaren förut. Efter att detta är gjort kan annonsören besluta hur mycket de 

vill buda baserat på den information som de har fått. Denna metod möjliggör även att alla 

annonsörer som fått tillgång till cookieID, i framtiden kan identifiera användarens besök. 

(Ghosh et al 2015).  

 

Trots att informationen som användningen av cookien tillhandahåller är ofta inte någonting 

som direkt identifierar en användare på ett personligt plan, men att möjligheten finns har visat 

sig vara en orsak till oro för konsumenter på Internet (Miyazaki, 2008). 

 

 

  



 

 

 

 

 

18 
 

 

Sedan 1 juli 2011 har Sverige en lag kring elektronisk kommunikation som säger att alla som 

besöker en webbsida som använder sig av cookies skall få information om detta och vilket syfte 

cookien har. I dessa fall skall besökaren också lämna sitt samtycke till detta innan kakan lagras 

på datorn (Post- och telestyrelsen, u.å). Annonseringen i Sverige på sociala medier styrs av 

marknadsföringslagen och när ett företag marknadsför en vara på sociala medier eller bloggar, 

måste det vara tydligt att det är en annons. Det är förbjudet med dold marknadsföring så det 

måste framgå för användaren direkt att det handlar om reklam (Konsumentverket, 2015). Innan 

lagen stadgades har cookies används och aktivt lagrat information, vilket har skett utan att 

användaren har gett sitt medgivande till detta. 

3.1.2 Användarupplevelse  

User Experience (sv. användarupplevelse), förkortat UX, kan beskrivas som något som täcker 

alla aspekter gällande användarens interaktion med en produkt. Don Norman och Jakob Nielsen 

(Norman, Nielsen u.å) menar att ett av kraven vid användarupplevelse handlar om att möta 

kundens behov för att uppnå glädje vid användning av en produkt. De anser också att det är 

viktigt att urskilja den verkliga användarupplevelsen från webbsidans användargränssnitt (eng. 

user interface), trots att gränssnittet självklart är en viktig del av designen. Platt (2016) 

definierar användargränssnittet som det visuella en användare ser.  

 

Det är också viktigt att skilja mellan begreppen användarupplevelse och användbarhet 

(usability). Usability består av fem komponenter som mäter webbsidans kvalitet, det vill säga 

dess förmåga att förhöja kundens behov. Den första kvalitetskomponenten är lärbarhet (eng. 

learnability) som utvärderar hur lätt det är för användaren att åstadkomma specifika funktioner 

vid första användningen. Den andra är effektivitet (eng. efficiency) som bygger på hur snabbt 

en användare, som har lärt sig designen, kan utföra uppgifter. Den tredje kvalitetskomponenten 

är hågkomst (eng. memorability) som handlar om hur lätt användare kan återställa 

kompetensen, och utföra uppgifter i gränssnittet, efter en period av uppehåll från designen. Den 

fjärde komponenten, felbarhet (eng. errors) bygger på att webbsidan skall vara utformad på ett 

sådant sätt att det skall försvåra möjligheterna att göra fel. Samtidigt skall webbsidan vara 

konstruerad så att det på ett enkelt skall gå att korrigera fel, om det ändå uppstår. Slutligen har 

vi den femte, och sista, kvalitetskomponenten som baseras på tillfredsställelse (eng. 

satisfaction) vid användning av designen (Nielsen, 2012). 

 

I motsats till användbarhet inkluderar användarupplevelse det som vid användning ses, hörs, 

vidrörs eller tänker på vid kontakten med produkten. Alla känslor som uppstår i samband med 

detta är user experience och det skiljer sig alltså både från användbarhet men också från 

användargränssnittet. User experience tillämpar traditionellt en interaktion mellan människan 

och datorn och breddar det genom att arbeta med alla aspekter som användaren uppfattar6.  

Det finns sju kriterier som påverkar användarupplevelsen på en service eller en produkt. Dessa 

kriterier tas upp i figuren skapad av Peter Morville, och som kallas honeycomb (se Figur 2). 

                                                
6 Malin Nilsson, föreläsning Interaction design, Högskolan i Borås 2013 
 



 

 

 

 

 

19 
 

 

Peter Morville (2004) beskriver ovanstående kriterier i honeycombmodellen på följande sätt: 

 

● Praktisk (eng. useful): Det måste finnas mod och kreativitet för att ifrågasätta om 

våra system är användbara, men även att använda de kunskaper vi har till att ta 

fram mer användbara lösningar. 

● Användbar (eng. usable): Produkten måste vara enkel att använda. 

● Åtråvärd (eng. desirable): En balans mellan effektivitet och uppskattning för 

värdet av bilden, identiteten, märket och andra element som av emotionell design 

måste tas hänsyn till. 

● Sökbar (eng. findable): En webbsida måste designas för att kunna navigeras på 

och en användare måste kunna hitta vad denne söker. 

● Tillgänglig (eng. accessible): Webbsidor måste byggas på ett sätt så att de är 

tillgängliga för användare med funktionshinder.  

● Trovärdig (eng. credible): Webbsidor måste designas på ett sådant sätt att de är 

trovärdiga för användarna. 

● Värdefull (eng. valuable): Värde måste kunna levereras till sponsorer. 

Användarupplevelsen måste värderas och kundnöjdhet måste förbättras 

(Morville, 2004).  

 

Figur 2: Honeycomb, Peter Morville (2004) 
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3.1.3 Riktad annonsering 

I syfte att skräddarsy annonserna som presenteras för användare och därmed göra dessa mer 

tilltalande, samlar sociala medier in information om användare utanför deras plattform. Genom 

den användardata som samlas in kan sociala medieplattformar öka kongruensen och därmed 

öka chansen att användaren finner intresse i annonsen, vilket ökar deras vinst (Zhang & Mao 

2016). För att anpassa de annonser som visas för användaren finns det olika metoder för 

annonsörer att använda sig av, två av dessa metoder är interest targeting, där användares egna 

ifyllda intressen analyseras och behavioural targeting, där användares köpvanor analyseras och 

utifrån det kan annonseringen anpassas (Ganguly, 2015). Företag som bedriver sociala medier 

kan även idag välja att sälja sina annonsplatser för en kostnad, och på den senaste tiden har 

dessa företag även utvecklat avancerade tekniker för att på bättre sätt kunna anpassa 

annonseringen som presenteras till specifika målgrupper (Englund, 2015) 

 

Genom att användardata samlas in skapar detta möjligheter för metoder som till exempel real-

time bidding, för att anpassa annonsering (Estrada-Jiménez et al 2017). Real-time bidding 

(RTB) är en typ av displayannonsering som bygger på att utrymme för annonser auktioneras 

ut i realtid.  Teknologin bakom real-time bidding baseras på att i samband med att en användare 

laddar en webbsida, skickas en budförfrågan till annonsören som kan ha intresse i att rikta 

annonsering till denna specifika användare, med denna budförfrågan skickas relevant 

användarinformation med för att bättre matcha annons med användare (Estrada-Jiménez et al 

2017). Detta baseras i sin tur på datoralgoritmer som per automatik genomför försäljning och 

köp av annonsplatserna. Real-time bidding skapar möjlighet för företag att endast köpa det 

utrymme för annonser som krävs, till det pris som företaget är villiga att betala. I samband med 

köpet inkluderas även information kring vilken typ av användare som kommer att ta del av 

annonsen. Användarprofileringen skapas utifrån data om dem vilket ökar effektiviteten av 

displayannonseringen (Yuan, Wang, Zhao, 2013).  

Vid real-time bidding spelar cookies en väsentlig roll vid insamlandet av användardata. 

 

För att rikta annonser kan man även använda sig av så kallade annonsnätverk. Ett 

annonsnätverk kan beskrivas som en slags mäklartjänst mellan annonstjänster och företag. 

Annonsnätverket köper annonsplatser på olika hemsidor och förmedlar sedan dessa till företag 

som i sin tur får bästa möjliga annonsplats på en webbsida för sina produkter. Annonsnätverk 

fungerar som ett hjälpmedel för annonsörer, för att hitta och köpa annonsplatser. Med 

annonsnätverk finns möjligheten att sälja om delar från annonslager tillgängligt från olika 

förlag, till annonsörer och andra relaterade agenturer (Estrada-Jiménez et al 2017).  

 

Facebook är ett socialt medium som har väldigt många användare. Dess användarnes data 

samlas in och analyseras för att möjliggöra anpassad annonsering. Facebook har möjlighet att 

läsa av användarens historik men även hur mycket tid de spenderar på e-handelssidor. Genom 

insamling av både data som användaren delar med sig av och data om besök på olika hemsidor 

kan Facebook bättre bygga en profil över en användare och därmed skräddarsy de annonser 

som presenteras för användaren (Kuchler, 2014). 
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3.2 Tidigare forskning 

Tidigare studier om cookies visar att även om cirka 90% av de erfarna internetanvändarna säger 

att de känner till cookies så är det bara 15% av dessa som kan svara korrekt på specifika 

frågeställningar gällande just cookies (Miyazaki, 2008). Samtidigt är man medveten om att 

användningen av cookies är den vanligaste metoden för att identifiera och sammanställa 

användardata, även om det exakta antalet för användning av detta varierar. I fältstudier som har 

gjorts angående användningen av cookies, kom man fram till att antalet låg mellan 36–100% 

(Miyazaki, 2008). I en annan studie som genomfördes av Whitman, Perez och Beize (2001) 

kom forskarna fram till att trots en hög grad av internetanvändning bland respondenterna, var 

över 60% av de som deltog i studien inte medvetna om att cookies existerade. 

Utifrån en studie gjort av Amir M. Hormozi (2005) gällande cookies kom man fram till att trots 

att användare upplever cookies som en orosfaktor var det få som gjorde lite, eller ingenting 

alls, för att skydda sig emot användningen av cookies. Många av respondenterna i denna studie 

var inte medvetna om att det, med hjälp av webbläsaren, var möjligt att rensa eller hindra 

lagring av cookies. Respondenterna i studien var inte heller pålästa kring vilken informationen 

som cookies lagrar användes eller till vilket syfte. Det framgick också att respondenterna inte 

läste den integritetspolicy som ofta medföljer vid användandet av cookies. 

 

En studie som har gjorts om behavioural advertising av Andrew McStay (2012) tas det upp om 

hur denna metod använder sig av cookies för att spåra användares aktiviteter mellan 

webbapplikationer. Denna information de får genom detta används sedan för att rikta 

annonsering. Med hjälp av annonsnätverk kopplas ägarna av informationen med relevanta 

annonsörer. Användares personliga data används som valuta för att verksamheter bättre ska 

kunna anpassade och presentera relevanta annonser till användaren (McStay 2012).  

 

I en studie av Boateeng och Feehi Okoe (2015), där de analyserat användares syn på 

annonsering på sociala medier, är resultatet att generellt sett hade respondenterna i den studien 

en positiv syn på annonsering på sociala medier. Det kom även fram till att när en annons som 

var relevant och tilltalande för respondenten presenterades, utvecklades en positiv attityd 

gentemot annonsen. Detta kan även vara anledningen till att användare söker information om 

produkter, de har tänkt att köpa, på sociala medier. I studien kom det även fram att ett företags 

rykte som använde sig av sociala medier spelar en roll i hur respondenterna reagerade gentemot 

annonserna. Respondenterna visade en positiv attityd gentemot annonser kopplade till 

verksamheter som de har positiva erfarenheter med (Boateng, Feehi Okoe, 2015). Resultatet 

av deras studie tyder på att företag som har tänkt att använda sig av riktad annonsering, bör 

först se till att bygga upp ett märke, verksamheterna bör även se till att deras annonser är 

minnesvärda. I studien av Boateeng och Feehi Okoe (2015) användes en fempunktsskala där 1 

motsvarade håller verkligen inte med och 5 motsvarade håller verkligen med. De frågor som 

är mest relevanta från deras undersökning i vår uppsats presenteras i tabell 1(Boateeng, Feehi 

Okoe, 2015).  
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Tabell 1:  

Annonsering på sociala medier 

Fråga Median Standard deviation 

Overall, I consider social advertising a good thing 3,80 0,923 

Overall, I like social media advertising 3,67 0,878 

I consider social media advertising very essential 3,73 0,938 

I would describe my overall attitude toward social media 

advertising very favorably 

 

3.58 0,934 

Tabellen ovan heter i ursprungsartikeln Table II Descriptive and reliability och finns på sidan 

305 (Boateeng, Feehi Okoe (2015). 

 

Smit, Van Noort och Voorveld (2014) har studerat Online behavioural advertising, förkortat 

OBA. De kom det fram till att användare har begränsad kunskap om OBA och även just 

tekniken bakom det, vilket är cookies. Användares begränsade kunskaper om hur data 

behandlas och hur de kan skydda sina användardata tas även upp av McStay när han hänvisar 

till en studie gjord av Joseph Turow (Turow 2003, se McStay 2012, s. 600). Användares 

begränsade kunskaper om cookies och OBA leder till oro om hur deras personliga data 

används, dock kom det även fram till att i den studien uppgav endast en tredjedel att de aktivt 

undvek att deras data samlades in och ej tillät cookies att lagras. Studien av Smit, Van Noort 

och Voorveld (2014) visade även att de flesta missförstånd gällande cookies var att 

användarens webbhistorik sparas i cookies, att de är person-baserade och att datorn blir 

långsam av cookies (Smit et al, 2014). I studien användes en 7 punktsskala för 

överenskommelser och de frågor samt resultat från den genomförda studien av Smit, Van Noort 

och Voorveld, som är relevanta i vår uppsats, presenteras i tabell 2 (Smit et al, 2014).  
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Tabell 2: Riktad annonsering 

Fråga Median Standard Deviation 

I prefer that websites show ads that are targeted to my interests 3.39 1,84 

I prefer that websites offer discounts targeted to my interests 3,94 1,82 

I prefer ads that are adjusted to my preferences 4.00 1,79 

Tabellen ovan heter i ursprungsartikeln “Table 4, OBA attitudes” och finns på sidan 18 (Smit 

et al, 2014).  

 

Tidigare forskning som har gjorts inom området angående hur annonser på Internet påverkar 

användarupplevelsen av Brajnik och Gabrielli (2010), har kommit fram till att annonsering på 

Internet kan ha en negativ inverkan på användarupplevelsen på en webbplats. Annonserna kan 

ta användarens uppmärksamhet från andra faktorer på webbplatsen och distrahera användaren 

från att utföra sin uppgift. Att annonser fångar uppmärksamheten på ett sådant sätt kan bli mer 

allvarligt om det är en viktig uppgift som användaren ska utföra på webbplatsen (Brajnik och 

Gabrielli, 2010). I samma studie kom det fram att beroende på hur annonseringen är utformad 

har den olika effekt på användaren. Deras studie byggde på en analys kring hur annonsering på 

Internet påverkar användarupplevelsen. Studiens resultat var att olika annonseringstyper 

påverkade på olika sätt. Påträngande annonser visade sig ha en negativ effekt medan interaktiva 

och repeterande annonser var effektiva. I studien kom det även fram till att attraktiva och 

användarbara annonser hade en positiv effekt på användarupplevelsen (Brajnik och Gabrielli, 

2010). 
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4. Empiri 
Syftet med vår empiriska studie är att samla in data som vi sedan kan analysera och använda 

för att svara på våra frågeställningar. Syftet är även att med hjälp av insamlade data kunna 

validera med tidigare forskning som har gjorts inom ämnet eller liknande ämnen för att därefter 

kunna utvärdera resultatet. 

4.1 Resultat och analys av empirisk studie 

Vi har i detta kapitel valt att presentera resultatet från vår empiriska studie tillsammans med 

analysen. Detta sker löpande i texten och är uppdelat i fyra underrubriker; demografisk tabell 

och frågor kopplade till bakgrundsinformation, Användarupplevelse och empiri, Empirins 

resultat i kontrast till teorin och Användarnas kunskaper och uppfattning om cookies, lagring 

av data och riktad annonsering. 

 

Syftet med våra bakgrundsfrågor var att vi skulle få en överskådlig bild över respondenternas 

kön, ålder och utbildningsnivå. Bakgrundsinformationen har varit ett stöd för oss för att besvara 

vår forskningsfråga, utifrån den målgrupp och avgränsning som vi har redogjort för i 

metodkapitel. Respondenternas utbildningsnivå är en faktor som kunde påverka kunskaperna 

om just cookies och riktad annonsering samt deras uppfattning om dessa fenomen. Därför 

ansåg vi att den var av värde för vår studie. Därefter presenterade vi inledande frågor kring 

respondenternas användning och vanor på Internet. Dessa frågor handlade om hur mycket tid 

som spenderades på sociala medier, Internet i övrigt och även e-handel. Slutligen valde vi att 

presentera de frågor och svar som var kopplade till annonsering. Dessa frågor valde vi att 

kategorisera avsides då de togs fram med hjälp av litteratur och tidigare forskning med syfte 

att besvara vår forskningsfråga. 

 

De enkätfrågorna som har presenterats i tabell har vi räknat ut medelvärde för att sammanställa 

den grad respondenterna är överens om i frågan och standardavvikelse för att beräkna hur 

mycket det skiljer sig. Detta har gjorts med hjälp av formeln nämnd i metodkapitlet. 

Anledningen till att vi valde att endast presentera dessa frågor i en tabell var för att det var 

frågor där respondenterna fick svara med ett nummer från 1–5 gällande deras syn på specifika 

fenomen. För att på ett mer lämpligt och överskådligt sätt presentera resultatet valde vi därför 

att räkna ut medelvärde och standardavvikelse för de frågor som hade en sådan karaktär. De 

frågorna var även i sådan karaktär att med hjälp av att räkna ut medelvärdet och 

standardavvikelse kunde vi jämföra med tidigare forskning och även tydligare koppla 

respondenternas åsikter gällande de fenomen som togs upp i frågorna, till vår forskningsfråga. 
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4.1.1 Demografisk tabell och frågor kopplade till bakgrundsinformation  

Vi valde att sammanställa fråga 1–4 i en demografisk tabell för att den som läser rapporten, 

lättare ska få en översikt över bakgrundsinformation om de respondenter som besvarat vår 

enkät. Den demografiska tabellen har även använts av oss i analysen för att ta fram en generell 

bild över den mest vanligt förekommande respondenten.  

I undersökningen hade vi med alla Sveriges län som svarsalternativ, men har valt att presentera 

de län i den demografiska undersökningen som hade >0% i respons. 

 

Utifrån den demografiska tabellen (se tabell 3: Demografisk sammanfattning av 

bakgrundsinformation) har vi kunnat ta fram en profil över en generell respondent.  

I vår undersökning var den generella respondenterna kvinnor inom åldersintervallet 19–30 år 

bosatta i Västra Götaland. Med det resultatet vill vi påstå att vår undersökning med största 

säkerhet går att tillämpa på den kategorin av användare även i verkliga livet.  

 

Fråga 5, 11, 12 samt 22 har vi valt att sammanställa resultatet för i olika typer av stapeldiagram 

eftersom vi vill jämföra dessa. Fråga 13–18 samt 20-21 har vi valt att redovisa i olika 

cirkeldiagram. Övriga frågor har vi sammanställt i tabeller. 

 

Tabell 3: Demografisk sammanfattning av bakgrundsinformation 

 

Demografi Kategori Respons i % Antal 

Kön Kvinna 

Man 

Annat 

81,5 

15,4 

3,1 

185 

35 

7 

Ålder 19–24 

25–30 

31–35 

36–40 

41–45 

46–50 

51+ 

39,6 

29,5 

10,1 

7,9 

4,4 

3,5 

4,8 

90 

67 

23 

18 

10 

8 

11 

Utbildning Två- eller treårig gymnasieutbildning eller 

motsvarande 

Eftergymnasial studienivå 

Ingen utbildning/Vet ej 

59,9 

 

37,4 

2,6 

136 

 

85 

6 
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Län 

 

Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Hallands län 

Jönköpings län 

Kalmar län 

Norrbottens län 

Skåne län 

Stockholms län 

Uppsala län 

Värmlands län 

Västerbottens län 

Västmanlands län 

Västra Götalands län 

Örebro län 

Östergötlands län 

 

0,4 

0,9 

10,7 

1,3 

0,4 

0,4 

1,8 

3,6 

0,9 

0,9 

0,4 

0,4 

75,9 

0,4 

1,3 

 

1 

2 

24 

3 

1 

1 

4 

8 

2 

2 

1 

1 

170  

1 

3 

 

 

 

För att sedan leda in respondenterna på enkätfrågor som var direkt kopplade till vår 

forskningsfråga, valde vi att han med frågor som var specifikt kopplade till respondenternas 

egna internetvanor. Resultatet av dessa frågor redogör vi för i tabell 4. 

Syftet med dessa frågor var att få en uppfattning om på vilket sätt respondenterna använde sig 

av Internet men även hur ofta. På så vis skapade detta en överskådlig bild av hur dessa svar 

sedan kunde ligga till grund för de kommande frågorna, som handlade mer om just riktad 

annonsering och dess effekter på användarupplevelsen. 

 

Bland de frågor som ställdes var en av de inledande frågorna hur ofta de använde Internet. Där 

svarade 61,2% av respondenterna att de använder Internet minst en gång per timme varje dag. 

En annan enkätfråga gällde respondenternas användning av sociala medier och 

tidsomfattningen kring detta. Majoriteten av respondenterna, 97,8% svarade att de använder 

sig av sociala medier. Av dessa var det 52% som svarade att de använde sig av det minst en 

gång per dag, men inte så ofta som en gång per timme.  

 

Vanor kring e-handel var även en viktig del av enkäten, eftersom cookies i samband med besök 

på e-handelssidor ofta ligger till grund för just riktad annonsering (Miyazaki, 2008).  

På enkätfråga 9: Hur ofta besöker du e-handelssidor? svarade 47,6% att de besöker e-

handelssidor minst en gång per vecka medan 37,9% besökte e-handelssidor mer sällan. På 

samma fråga uppgav 12,8% att de använde sig av e-handelssidor minst en gång per dag.  

 En annan fråga som vi hade med i enkäten handlade om huruvida respondenterna brukade söka 

upp information om en produkt på Internet innan de eventuellt planerade att köpa den. På den 

frågan svarade 94,7% av respondenterna ja, medan endast 5,3% av respondenterna gav ett 

nekande svar.  
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Även frågor om att spara lösenord och användarnamn genom webbläsaren på Internet ansåg vi 

var av vikt vid datainsamlingen. På webbsidor med inloggningsmöjlighet svarade majoriteten 

på 51,1% att de ibland valde att spara dessa uppgifter. 29,1% svarade nej på denna fråga medan 

19,4% av respondenterna svarade att de brukade spara användarnamn och lösenord på 

webbsidor med inloggningsmöjlighet. 

Majoriteten av respondenterna, 96% av totala 227 personer, svarade att de känner till att lagrade 

data sparas om dem och att denna data sedan används för att rikta annonser.  

 

Tabell 4: Frågor kopplade till vanor och användning av Internet 

 

Information om 

internetvanor 

Kategori Respons i % Antal 

Internetanvändning, 

tidsomfattning 

Minst en gång per timme 

Minst en gång per dag 

Minst en gång per vecka 

Mer sällan än en gång per vecka 

61,2% 

38,3% 

0,4% 

0% 

139 

87 

1 

0 

Användning av sociala 

medier 

Ja 

Nej 

97,8% 

2,2% 

222 

5 

Sociala medier, 

tidsomfattning 

Minst en gång per timme 

Minst en gång per dag 

Minst en gång per vecka 

Mer sällan än en gång per vecka 

Jag använder inte sociala 

medier 

38,8% 

52% 

6,2% 

0,9% 

 

2,2% 

88 

118 

14 

2 

5 

E-handel, tidsomfattning Minst en gång per timme 

Minst en gång per dag 

Minst en gång per vecka 

Mer sällan än en gång per vecka 

Aldrig 

0% 

12,8% 

47,6% 

37,9% 

1,8% 

0 

29 

108 

37,9 

4 

Att söka information om 

produkter innan ett eventuellt 

köp 

Ja 

Nej 

94,7% 

5,3% 

215 

12 

Att spara användarnamn och 

lösenord på webbsidor med 

inloggningsmöjlighet 

Ja 

Ibland 

Nej 

Jag använder inte hemsidor med 

inloggningsmöjlighet 

19,4% 

51,1% 

29,1% 

0,4% 

44 

116 

66 

1 
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Fråga 14) Har du lagt märke 

till riktad annonsering på 

Internet de senaste tre 

månaderna? Med riktad 

annonsering menar vi 

annonser som är baserade 

på uppgifter du har angett, 

sidor du har besökt eller 

liknande. Till exempel om du 

vet med dig att du har sökt 

efter en produkt på Internet,  

och samma eller en liknande 

produkt senare visas som 

annons någonstans på 

Internet. 

 

 

Diagram 1.1 Riktad annonsering senaste tre månaderna 

 

En annan fråga som vi ansåg var väsentlig att ha med i vår enkätundersökning var fråga 14, om 

respondenterna hade lagt märke till riktad annonsering på Internet under de senaste månaderna 

(se Diagram 1.1). Resultatet för denna fråga visade att en klar majoritet på 95,2% hade lagt 

märke till riktad annonsering, medan 3,1% svarade nekande och 1,8% svarade att de inte visste 

eller att de inte ville 

uppge något svar på 

denna fråga. 

 

 

Fråga 5) Känner du 

till något eller några 

av dessa begrepp? 

Markera ett eller flera  

svarsalternativ.  

 

 

Diagram 1.2 Begrepp 
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En distinkt skillnad gentemot vår forskning och tidigare forskning är resultatet kring 

respondenternas kännedom gällande cookies. Tidigare forskning har visat att användare har en 

bristfällig kunskap om cookies och deras användning. I vår studie däremot, kom det fram att 

det vanligaste begreppet användare kände till, var cookies. Av våra 227 respondenter, uppgav 

96.9% att de kände till begreppet (se Diagram 1.2 Begrepp). 

 

Vårt resultat för fråga 5 (se Diagram 1.2 Begrepp) stämmer överens med resultatet som 

Anthony Miyazaki (2008) fann i sin studie; att 90% av de erfarna internetanvändarna kände till 

begreppet. Här måste vi dock ta hänsyn till att vi i vår undersökning inte gick in på djupet 

gällande att ta reda på exakt hur mycket användare känner till om begreppet cookies, då vi inte 

bad respondenterna att med egna ord definiera begreppet i enkätundersökningen.  

Baserat på de motiveringar vi fick in i samband med fråga 18 och 15 fick vi däremot in ganska 

tydliga svar som ändå redogjorde för att respondenterna faktiskt var någorlunda kunniga kring 

vad cookies är och vilken funktion cookien uppfyller. I jämförelse med vad Anthony Miyazaki 

(2008) fann var resultatet att endast 15% kunde besvara specifika frågeställningar gällande 

cookies på ett korrekt sätt. Detta trots att majoriteten kände till begreppet. Resultatet av vår 

studie innebär då att respondenterna är mer kunniga kring detta begrepp än vad respondenterna 

i Miyazakis studie var. Dock vill poängtera att för ett säkrare resultat, skulle vi ha haft en 

tydligare fråga där respondenterna med egna ord fick beskriva begreppet cookies. 

 

I kontrast till både Miyazakis (2008) och vårt resultat fann däremot Whitman et al (2001) att 

över 60% av respondenterna i den studien inte visste om att cookies existerade.  
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4.1.2 Användarupplevelse och empiri  

 

Fråga 18) 

Jag anser att riktad 

annonsering bidrar till ökad 

användarupplevelse Med 

användarupplevelse syftar vi 

på dina känslor i interaktion 

med webbsidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.3 Riktad annonserings bidrag till ökad användarupplevelse 

 

Den enkätfråga med störst koppling till vår forskningsfråga; var fråga 18 Jag anser att riktad 

annonsering bidrar till ökad användarupplevelse Med användarupplevelse syftar vi på dina 

känslor i interaktion med webbsidan, höll 44,1% inte med, medan endast 9,3% höll med om 

att riktad annonsering ökar användarupplevelsen. I övrigt så höll 20,7% med till viss del, 22,5% 

besvarade frågan med varken eller och 3,5% visste inte/ville ej uppge något svar. Av denna 

fråga fick vi svaret att en större del av respondenterna inte höll med, eftersom det fick en högre 

procentsats än Håller med och Håller med till viss del kombinerat med sina 30%.  

 

 

  



 

 

 

 

 

31 
 

 

Fråga 15) Anser du att 

en annons som riktas 

gentemot dig, dina 

behov och din 

efterfrågan med hjälp 

av cookies, som kund på 

Internet är positiv eller 

negativ? 

 

 

 

Diagram 1.4: Åsikt om riktad annonsering 

 

Att det var en relativt stor spridning på resultatet i fråga 18 (se Diagram 1.3 Riktad 

annonserings bidrag till ökad användarupplevelse), kan bero på resultatet vi fann gällande 

fråga 15 Anser du att en annons som riktas gentemot dig, dina behov och din efterfrågan med 

hjälp av cookies, som kund på Internet är positiv eller negativ, där det framgick att 32,6% av 

respondenterna ändå ansåg att de var positiva till riktad annonsering. 

 

Av de som var positiva till detta fann vi bland motiveringarna att de hellre såg annonser som 

var riktade än andra typer av reklam, att de kunde få inspiration samt att produkten ofta är 

relevant, då de i flera fall har varit inne och tittat på samma eller en liknande produkt tidigare 

och därför påminns att de skall köpa denna. Det är här viktigt att även poängtera, att flera av 

respondenterna har motiverat att det både är positivt och negativt. Negativiteten motiveras med 

att det skapar en känsla av att vara övervakad. Positiviteten däremot förklaras med att de får 

annonsering som känns relevant för den enskilda användaren, vilket enligt teorin, var syftet 

med att använda och skapa cookies från första början (Hormozi, 2005). I samma fråga framgår 

det att övriga respondenter, 67,4% var negativa till riktad annonsering. Detta resultat påvisar 

att användare generellt sett i kombination med andra frågor som presenterats i resultatet, inte 

är positivt lagda till att deras data lagras och används för att anpassa de annonser som 

presenteras för respondenterna. 
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Figur 3: Motivering till fråga 15 

Figur skapad genom www.wordclouds.com 

 

 

Det resultat vi fann på fråga 15 (se Diagram 1.4: Åsikt om riktad annonsering), stärktes även 

av resultatet på fråga 17 (se Diagram 1.5 Generella annonser eller riktade annonser på sociala 

medier). Denna fråga gällde huruvida respondenterna föredrog att sociala medier använder sig 

av generella annonser, som inte var riktade, eller riktade annonser på sociala medier. Här 

svarade 67% att de föredrog generella annonser medan 30,8% svarade att de hellre såg riktade 

annonser. Baserat på de motiveringar respondenterna gav vid denna fråga (se Figur 3: 

Motivering till fråga 15) kan detta troligtvis bero på att de upplever riktad annonsering som 

obehagligt och som att de är övervakade. Bland de positiva svaren på fråga 15 och 17 kan detta, 

baserat på motiveringarna, bero på att de önskar se intressanta och relevant produktreklam, som 

passar just den målgrupp som de tillhör. Respondenterna uttryckte även en önskan om att se 

produkter som respondenterna hade sökt eller tittat på vid ett tidigare tillfälle, för att på så vis 

bli påminda om att de skulle inhandla en likvärdig produkt. 

 

 

 

http://www.wordclouds.com/
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Fråga 17) Föredrar du att 

sociala medier använder sig 

av generella annonser eller 

riktade annonser, som är mer 

relevant för dina behov utefter 

data som lagrats med hjälp av 

cookies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.5 Generella annonser eller riktade annonser på sociala medier  
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4.1.3 Empirins resultat i jämförelse till teoretisk bakgrund 

 

 

Fråga 11) Vilka faktorer avgör om du finner en annons på Internet tilltalande? Vänligen välj 

ett eller flera alternativ. 

 

Diagram 1.6 Faktorer för tilltalande annons 

 

Baserat på resultatet i studien har vi, med hjälp av svaren på enkätfråga 11, sett att den största 

faktorn, med 78,7%, som avgjorde om en respondent fann riktad annonsering på Internet 

tilltalande, var att produkten ska vara relevant för denne (se Diagram 1.6 Faktorer för 

tilltalande annons).  
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Fråga 12) Vilka faktorer avgör om du inte finner en annons på Internet tilltalande? Vänligen 

välj ett eller flera alternativ.  

 

Diagram 1.7 Faktorer för icke-tilltalande annons 

 

Baserat på resultatet från fråga 11 får vi även ta resultatet av fråga 12 i beaktande  

Resultatet från fråga 11 kan även tas till hänsyn till i kontrast till resultatet i fråga 12, som 

handlade om vilka faktorer som avgjorde om en annons ej var tilltalande. Där den största 

andelen, nämligen 85% av respondenterna, som ansåg att om en produkt inte var relevant för 

respondenten var annonsen inte heller tilltalande (se Diagram 1.7 Faktorer för icke-tilltalande 

annons). Detta resultat kan jämföras med det resultat som framkom i undersökningen av Smit, 

Van Noort och Voorveld (2014), gällande deras fråga I prefer ads that are adjusted to my 

preferences (se kap 3, Tabell 2, Riktad annonsering), som i deras undersökning fick ett 

medelvärde på 4.0 i en 7 punktskala. Både i vår undersökning och i undersökningen gjord av 

Smit, Van Noort och Voorveld (2014), kom det fram till att majoriteten av respondenter 

föredrar att få annonser presenterade för sig som kan anses vara relevanta.  
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Resultatet i enkätfråga 11 (se Diagram 1.6 faktorer för tilltalande annons) och enkätfråga 12 

(se Diagram 1.7 faktorer för icke-tilltalande annons) kan även kopplas till det som togs upp i 

den studie gjord av Boateeng och Feehi Okoe. I deras studie kom det fram att användares syn 

på företaget dit annonsen var kopplad till och relevansen var två faktorer som avgjorde 

användarens syn på annonsen. Det stödjer det resultat vi fick i vår undersökning där 66,1% av 

respondenterna uppgav att positiva erfarenheter av företaget gör en annons tilltalande och detta 

i kontrast med att 59,5% av respondenterna uppgav att en annons inte är tilltalande om 

användaren har negativa erfarenheter av företaget. 

 

Utifrån medelvärdet som räknats ut på de enkätfrågorna som vi sammanställde i tabell 5. skalor 

(se kap 4, tabell 5 skalor), kan man tydligt se att användare är mest positivt lagda till att cookies 

används i syfte till att spara tidigare inmatade uppgifter. Medelvärdet för den frågan låg på 3,69 

och mest negativt laddade till att webbplatser med hjälp av cookies använder personlig 

information för att presentera relevanta annonser för användaren, där medelvärdet blev 1,46.  

 

Tabell 5: Skalor 

Fråga Medelvärde Standardavvikelse 

23. Cookies i syfte att spara tidigare inmatade uppgifter, så att 

du till exempel kan stänga ner fönstret och fortsätta att fylla i 

det vid ett senare tillfälle 

3,69 

 

1,10 

24. Lagrade cookies i syfte att visa annonser på sociala medier 

och/eller Internet som är anpassade direkt till dig som kund 

(Detta sker genom att få information om dina tidigare besökta 

webbsidor) 

2,31 1,10 

 25. Användning av cookies för att spara dina 

inloggningsuppgifter (Exempel: webbsidan kommer att minnas 

användarnamn och lösenord inför nästa besök.)  

3,21 1,34 

26. Att webbsidor (med hjälp av cookies) använder sig av din 

personliga information gällande er politiska syn, sexuella 

preferenser, religion, utbildning för att visa relevanta annonser 

1,46 0,75 
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När det kommer till fråga 24. där syftet var att ta reda på respondenternas uppfattning om 

användning av lagrade cookies i syfte att anpassa de annonser som presenteras (se Tabell 4 

skalor) , fick vi fram ett medelvärde på 2,31. Detta jämfört med det medelvärde i en liknande 

fråga som gjordes i en undersökning av Smit, Van Noort och Voorveld (2014). Frågan i deras 

studie var I prefer that websites show ads that are targeted to my interests och det medelvärde 

de fått fram var 3,39, en skillnad på 1,08, (se kap 3 Tabell 2: Riktad annonsering). Men här 

måste även tas hänsyn till att i vår undersökning användes en 5-punktskala, medan i 

undersökningen av Smit, Van Noort och Voorveld (2014), användes en 7-punktskala. 

4.1.4 Användarnas kunskaper och uppfattning 

 

Fråga 13: Visste du om att lagrade 

data om dig används för att rikta 

annonsering på sociala medier och 

andra hemsidor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.8 Kunskap om lagring av användardata 

 

Utöver vår forskningsfråga ville vi ta reda på användarnas generella kunskaper kring cookies 

och riktad annonsering, samt deras upplevelser och uppfattning kring att deras användardata 

lagras. Detta fick vi besvarat genom fråga 13 Visste du om att lagrade data om dig används för 

att rikta annonsering på sociala medier och andra hemsidor, där 96% av våra respondenter 

svarade ja och 4% svarade nej. Detta påvisar att användarna har kunskaper om att data lagras 

och används därefter för att anpassa de annonser som visas.  

 

Med fråga 15 (se diagram 1.4 Åsikter om riktad annonsering) kom det däremot fram till att 

majoriteten av användarna inte hade en positiv syn på detta fenomen, då endast 32,6% av våra 

respondenter såg den funktionen som positiv, medan 67,4% uppgav att det fenomenet var 

negativt. Som vi har nämnt tidigare i rapporten fanns det bland motiveringarna till detta att 

respondenterna kände sig övervakade. 
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De positiva motiveringarna som gavs till fråga 15 kan även kopplas ihop till 

honeycombmodellen (se kap 3; Figur 2: Honeycomb), som vi har tagit upp i teorin. Mer 

specifikt kan vi koppla de motiveringarna till att två av de sju kriterierna; Värdefull och 

användbar. Utifrån de positiva motiveringarna bland respondenterna var det återkommande att 

de ansåg att det var värdefullt med riktad annonsering just eftersom det bidrog med relevanta 

annonser. Annonserna hjälpte då dessa respondenter, som användare, att finna efterfrågade 

produkter baserat på deras enskilda intressen. Det var med andra ord mer värdefullt, för dem 

som användare, att se riktad annonsering än generell annonsering. 

De motiveringarna som vi tidigare har nämnt kan även kopplas till att webbapplikationen kan 

uppfattas som användbar, då det bidrar 

till fler alternativ och att användaren kan 

få relevanta samt intressanta 

erbjudanden presenterade för sig genom 

den riktade annonseringen. 

 

 

Fråga 16) Jag vill se relevanta annonser 

på Internet som är anpassade med hjälp 

av data lagrad i cookies på min dator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.9 Viljan att se relevanta 

riktade annonser med hjälp av cookies  

 

 

Med hjälp av fråga 16, där vi efterfrågade respondenterna om de ville se relevanta annonser, 

var det relativ stor spridning på resultatet. Dock kom det fram till att 43,2% inte ville se det, 

medan totalt endast 7,5% ville se det och 27,3% svarade till viss del. Resterande respondenter 

gav ett neutralt svar. Resultatet från fråga 16 kan i jämförelse med resultaten från liknande 

enkätfrågor, styrka att, enligt vår undersökning, vill en större grad av respondenterna inte ha 

relevanta annonser. Dock måste det tas till hänsyn att vi i vår undersökning, specifikt 

undersökte fenomenet med hjälp av cookies. 
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Fråga 20: Har du kännedom om 

att sociala medier och andra 

företag kan använda information 

som du har delat med dig av till 

andra företag, men även tidigare 

köp på e-handelssidor och 

webbhistorik? 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.10 Kännedom om delad information 

 

Genom fråga 20 Har du kännedom om att sociala medier och andra företag kan använda 

information som du har delat med dig av till andra företag, men även tidigare köp på e-

handelssidor och webbhistorik? (se Diagram 1.10 Kännedom om delad information) kunde vi 

däremot se att trots att 96% av respondenterna visste att lagrade data användes för att rikta 

annonsering, var det endast 74,4% som uppgav att de hade kunskaper om att företag har tillgång 

till information som de delat med sig på andra företag samt e-handelsköp och webbhistorik. 

Trots den höga mängden av respondenter som hade kunskap om att lagrade data används, 

uppgav endast 22,9% att det var något de var okej med. Detta resultat fick vi till oss genom 

fråga 21 där resultatet presenteras i diagram 1.11 Acceptans gällande lagrade data. 
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Fråga 21: Anser du att det är okej att 

lagrade data om er används för att rikta 

annonser på sociala medier och andra 

webbsidor? 

Diagram 1.11 Acceptans gällande lagrade data 

 

Fråga 22) På vilken nivå är det okej för dig att företag använder data som handlar om dina 

internetvanor och din personliga användardata för att kunna visa relevanta annonser? Kryssa 

de alternativ (ett eller flera) som stämmer bäst in på dig. 

 

 
 

Diagram 1.12 Nivå för datainsamling 
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Genom resultatet på fråga 22 (se Diagram 1.12) kunde vi även se att majoriteten av 

respondenterna, 70%, ansåg att det var okej att företag använde sig av data som var delad av 

användaren på den aktuella hemsidan för att rikta annonser. Däremot användning av personliga 

data, såsom politiska åsikter, sexuella preferenser, utbildning och religion i samma syfte var 

mindre accepterat då endast 0,9% av respondenterna ansåg att detta var okej. Anledningen till 

detta kan bero på att respondenterna känner att information i sådan karaktär ligger blir för 

personlig, men för att få reda på den exakta orsaken till detta hade vi behövt använda oss av en 

kvalitativ undersökning och gå mer på djupet med hjälp av intervjuer. 

 

Respondenterna fick även möjligheten att själva motivera kring deras generella åsikter om 

lagring av deras användardata. Utifrån dessa motiveringar kunde vi se att många ansåg att det 

var obehagligt att deras data lagras. Vi kunde även se att annonser som presenterades kunde 

vara av privat karaktär och baserat på användarens sökhistorik. Användarna uppgav att detta 

minskade känslan av anonymitet på Internet. Detta var en av de återkommande motiveringarna 

till att deras syn på lagring av användardata var negativt. Trots att majoriteten av 

respondenterna såg på lagring av data som något negativt och övervakande, fanns det några av 

respondenterna som uppgav att det var något positivt som bidrog till att de såg saker relevanta 

för de, produkter de sökt efter och bidrar med intressant information. Se figur 4 Generell 

uppfattning om lagring av data och motivering för en sammanställning av respondenternas 

motiveringar. ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Generell uppfattning om lagring av data och motivering 

Figur skapad genom www.wordclouds.com 

http://www.wordclouds.com/
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5. Diskussion 
 

Målet med studien var att ta reda på vilka effekter riktad annonsering, med hjälp av cookies, 

hade på användarupplevelsen. Vi ville ta reda på hur användarna såg på användningen av 

cookies i interaktion med webbapplikationer och vilken kännedom de hade bakom teknikerna 

kring cookies, riktad annonsering och hur detta påverkade deras upplevelse, samt användarnas 

syn på lagring och användning av data. 

5.1 Slutsatser 

Idag används cookies på nästan alla webbsidor, ofta i syfte att skapa en positiv 

användarupplevelse. De samlar också in mängder av information från användare vilket 

slutligen blir en liten del av den stora datamängden, Big data. 

 

Baserat på det resultat vår studie gav så visade det sig att majoriteten av respondenterna inte 

ansåg att cookies hjälpte till att förbättra användarupplevelsen. Detta anser vi vara ett ganska 

förvånande resultat eftersom det ursprungligen var det som var tanken bakom skapandet av 

cookies. Respondenterna har även varit negativa både till lagringen av användardata men till 

stor del också riktad annonsering. Det vi kan fråga oss nu är huruvida cookies har växt ifrån 

sin ursprungsidé och istället blivit en teknik utifrån en större helhetsbild som snarare skapar en 

negativ, och till och med en oroväckande känsla hos användaren. Åtminstone utifrån cookiens 

användningsområde kopplat till riktad annonsering. Trots lagar och regler som påvisar att 

webbapplikationer måste meddela användare för hur de får använda cookies tycks detta, baserat 

på vår studie, inte vara behjälpligt för användaren. 

 

Trots användarnas uppfattning om cookies till stor del var av negativ karaktär, så väljer ändå 

51,1% av respondenterna i vår enkätundersökning att ibland spara användarnamn och lösenord. 

På fråga 11 där de respondenterna fick svara på vilka faktorer som var avgörande om de fann 

en annons tilltalande svarade 76,7% att det var om produkten var relevant för dem. Likaså på 

fråga 12, där faktorerna för en icke-tilltalande annons var det centrala, svarade 85% av 

respondenterna att det var om produkten inte var relevant för dem. Med andra ord anser de som 

har svarat troligtvis att cookies ändå är användbart, utifrån vissa syften. Detta resultat är i sig 

ganska motsägelsefullt gentemot den negativa bild respondenterna, i vår studie, har gentemot 

riktad annonsering (se diagram 1.5 Generella annonser eller riktade annonser på sociala 

medier). 

 

Trots att en majoritet av våra respondenter hade en negativ syn på riktad annonsering vill vi 

poängtera att det självklart fanns de respondenter i vår studie som faktiskt var positiva till riktad 

annonsering, just eftersom det hjälper användaren att finna inspiration inför köp, eller kanske 

att till och med att minnas vilken produkt de hade reflekterat över att köpa vid ett tidigare 

tillfälle. De såg på detta som en möjlighet att få se relevanta annonser, istället för att få se 

reklam som inte låg i deras intresse överhuvudtaget. 
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I takt med att cookies lagras på användarens personliga dator, kan detta allt eftersom innebära 

att det till slut inte bara påverkar användarupplevelsen, utan även användarens datorprestanda. 

Trots att en cookie inte är speciellt stor i sig, och trots att det finns enkla lösningar för att ta 

bort dem från hårddisken på datorn så är alla användare inte lika tekniskt kunniga. Äger man 

en dator utan att ta bort cookies så kommer detta till slut att ta upp en hel del lagringsutrymme 

på datorn. Detta belastar både datorns hårddisk men också primärminnet i datorn, med andra 

ord RAM-minnet (eng. Random Access Memory) (Dale, Lewis, 2013). Slutligen kommer detta 

då att leda till sämre datorprestanda. 

Dagens hårddiskar ofta är snabba och så stora som flera gigabyte och till och med upp till flera 

terabyte. Därför är det extra viktigt att ha detta i åtanke vid användning av en äldre dator som 

troligtvis både har sämre processor men också lagringsmöjligheter. Att ta bort cookies genom 

webbläsaren på datorn är även att rekommendera för de användare som vill värna om sin 

personliga integritet på Internet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att kunskapen kring detta ämne, utifrån våra resultat, 

ser ut att vara ganska stor. Användare idag är medvetna om att data samlas in och används av 

företag i ett vinstdrivande syfte och att det i vissa fall kan inkräkta på den personliga 

integriteten. Effekterna som cookies har på användarupplevelsen i samband med riktad 

annonsering idag är utifrån resultaten vi har funnit både positiva och negativa. Detta är 

någonting som företag i framtiden kommer att behöva ha i åtanke vid riktad annonsering för 

att användare i större grad skall känna att webbapplikationerna är praktiskt användbara och 

åtråvärda. Kanske kommer dessa att behöva tänka om vid användandet av cookies för att rikta 

annonser mot kunden, alternativt göra det möjligt för kunden att själv välja om man vill 

använda sig av cookies eller inte, i samband med webbplatsbesök. 

 

Studien hade följande forskningsfråga: 

 

● Vilka effekter har riktad annonsering, med hjälp av cookies, på användarupplevelsen 

vid användning av applikationer på Internet?  

 

För att besvara vår forskningsfråga var vi även tvungna att studera användarnas generella 

kunskaper kring cookies och riktad annonsering.  

 

I vår studie kom vi fram till att medvetenheten kring cookies har ökat, jämfört med tidigare 

studier. Vi fann även att användarupplevelsen påverkas negativt och att majoriteten av 

respondenterna hade en negativ syn gällande lagring och användning av användardata. Detta 

motiverade respondenterna med en känsla av övervakning och minskad anonymitet. De 

positiva aspekterna med riktad annonsering gällde, enligt vår studie, bland annat att de som 

användare fick bättre erbjudanden, tips på nya produkter och intressantare annonser. 
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5.1.1 Förslag på hypoteser inför framtida studier 

Utifrån resultatet av vår studie har vi tagit fram fyra hypoteser. Vi tror att de kan användas inför 

framtida studier som använder sig av en deduktiv ansats. 

 

1. Internetanvändare har en negativ syn på lagring av användardata 

Utifrån vårt resultat av denna studie har vi fått uppfattningen om att internetanvändare har en 

negativ syn på lagring av deras användardata. Detta fick vi fram genom våra 

enkätundersökningar, samt de motiveringar som gavs i de öppna frågorna. Därför tror vi att det 

är av en viktig aspekt att studera detta mer, men gå in mer på djupet och fokusera mer på detta 

ämne, än vad vi har gjort i vår studie. 

 

2. Riktad annonsering på webbapplikationer har en negativ effekt på användarupplevelsen 

De frågor i vår enkätundersökning där vi bad respondenterna att motivera deras syn på riktad 

annonsering, kunde vi se att större delen av våra respondenter hade en negativ syn på detta. De 

ansåg även att det påverkade användarupplevelsen negativt. Detta tror vi är av vikt att 

undersöka mer i framtiden, eftersom det kan ha av värde för företag som använder sig av riktad 

annonsering på webbapplikationer. Vi tror inte att vi med hjälp av vårt metodval har kunnat 

undersöka på djupet varför riktad annonsering har en negativ påverkan på 

användarupplevelsen.  

 

3. Internetanvändare är medvetna om att cookies används för att lagra information och 

anpassa webbapplikationen utifrån deras data 

Genom vår undersökning har vi fått ett resultat som tyder på att användare är medvetna om 

cookies existens och dess användningsområde. Denna medvetenhet har ökat i jämförelse med 

resultat som har kommit fram i tidigare studier. Vi tror att med hjälp av en kvalitativ 

undersökning, kan denna hypotes antingen bevisas eller falsifieras, där fokus ligger på hur 

mycket användarna vet om cookies och dess användningsområde. 

 

4. Det är avgörande för företag om användare inte anser att riktad annonsering bidrar till 

en ökad användarupplevelse 

Utifrån vår studie var majoriteten av användarna negativa både till användningen av cookies 

men också riktad annonsering. Om denna negativitet övergår till handling, och folk aktivt väljer 

att blockera cookies i webbläsarna och inte sparar sina användaruppgifter. Resulterar det då i 

att företag reviderar sina webbsidor och slutar använda riktad annonsering? Med hjälp av en 

kvalitativ studie, med fokus på företag, kan denna hypotes studeras vidare. 
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5.1.2 Värde för företag 

Baserat på de hypoteser vi har tagit fram utifrån vår forskning anser vi att företag kan dra nytta 

av resultatet för att få en insikt i hur användare uppfattar riktad annonsering och hur detta 

påverkar användarupplevelsen. Företag bör även se över hur lagring och användning av 

användardata sker för att på bästa sätt utveckla nya eller förändra de redan existerande 

teknikerna, såsom cookies. Många webbsidor idag, som använder cookies, ger användaren 

ingen möjlighet att helt undvika cookies. Detta innebär att om man som användare beslutar sig 

för att blockera cookies i webbläsaren, blir många webbsidor helt oanvändbara. Funktioner 

som att logga in eller att lägga produkter i varukorgen upphör att fungera. Kanske hade det 

skapat en tryggare internetmiljö för användaren om möjligheten hade funnits att blockera 

cookies men samtidigt få möjlighet att använda funktionerna som webbsidan tillhandahåller? 

 

Utifrån detta syfte, önskar vi motivera företag att analysera detta fenomen ytterligare. På så sätt 

kan de dra nytta av resultatet som visas för att skapa en bättre upplevelse för användare vid 

användning av deras webbapplikationer, vilket skapar värde både för kunden i användning av 

tjänsten, men också för företaget. 

Vi är däremot tvungna att tillägga att vi inte har haft kontakt med något företag i samband med 

vår studie som använder sig av riktad annonsering. Därmed är vi inte insatta i huruvida det är 

mer lönsamt att använda sig av riktad annonsering baserade användardata för marknadsföring, 

än att använda andra typer av annonsering. 

 

5.2 Reflektioner 

Det resultat vi förväntade oss efter att ha samlat in den teori som behövdes för att genomföra 

undersökningen, var att användare skulle ha begränsade kunskaper gällande cookies och 

fenomenet riktad annonsering. Däremot stämmer det inte överens med det resultat vi fick - 

eftersom vi utifrån vår enkätundersökning kunde se att majoriteten av användarna var 

medvetna om både cookies existens och riktad annonsering.  

 

Vi tror att om vi hade valt ett annat metodval och i ett tidigare skede fastställt vår 

forskningsfråga, så hade vi haft möjligtvis kunnat gå in mer på djupet med undersökningen 

med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta är något vi tror hade kunnat 

påverka resultatet genom att inte bara undersöka om användarna känner till begreppen, utan 

även ta reda på i vilken nivå deras kunskaper ligger på. Dock tror vi att genom att gå in mer på 

djupet i undersökningen, hade vi därmed inte haft möjligheten att kunna samla in så mycket 

generell information som vi lyckats med vår enkätundersökning och därmed inte heller kunnat 

dra de slutsatser som vi har gjort. 

 

Att samla in data för vår forskning med hjälp av en enkätundersökning har i det stora hela visat 

sig vara ett bra metodval. Efter att ha delat enkäten via Ladokportalen fick snabbt svar från 

respondenterna. Däremot hade det varit önskvärt att genomföra vidare studier inom ämnet med 

hjälp av kvalitativa undersökningar, med exempelvis individuella intervjuer, för att nå en 
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djupare förståelse av respondenternas enkätsvar. På så vis uppnå triangulering, men på grund 

av begränsade resurser, och i mån av tid, var vi tvungna att avgränsa till att endast genomföra 

en enkätundersökning. 

 

Vi tror även att om vi hade använt oss av kvalitativa intervjuer som ett komplement till vår 

enkätundersökning, hade vi kunnat fastställa respondenternas kunskap gällande just 

användarupplevelse. I vår enkätundersökning valde vi att beskriva användarupplevelse som 

“Med användarupplevelse syftar vi på dina känslor i interaktion med webbsidan” och gick inte 

in mer på djupet gällande användarupplevelse än så, utifrån de sju kriterier som togs upp i 

honeycombmodellen, i teorikapitlet. Hade vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer, hade vi 

därmed kunnat säkerställa på ett tydligare sätt, vad respondenterna själva uppfattade som 

användarupplevelser. 

 

Som vi tog upp i analysen skulle vi ha behövt få mer information från respondenten gällande 

fenomenet som var kopplat till fråga 22, vars syfte var att ta reda på vilken nivå de som 

användare ansåg var acceptabelt att företag använde sig av användardata för att rikta 

annonsering. För att få en djupare förståelse kring detta och identifiera orsaken till det svar 

respondenten gav oss, hade vi behövt genomföra kompletterande individuella intervjuer med 

ett antal användare. På det sättet hade vi kunnat få ett mer utvecklat svar där respondenten gav 

sitt resonemang till varför den svarade på ett specifikt sätt samt dess tankar om detta. Vid 

användandet av endast en enkätundersökning var detta någonting som vi tyvärr inte fick 

möjlighet till. 

 

Vi borde dessutom, i enkätformuläret, ha skapat en öppen fråga med syfte att respondenten 

själv skulle få beskriva vad en cookie är för något. Hade vi gjort på detta sättet kunde vi ha 

jämfört det resultatet med tidigare forskning som visade att 15% av respondenterna kunde svara 

korrekt på specifika frågeställningar gällande just cookies (Miyazaki, 2008) och på så vis 

jämföra om våra respondenter hade mer kännedom kring cookies, eller inte. 

Det hade även varit önskvärt att genomföra en testundersökning för att på så sätt testa 

frågeställningarna och samtidigt se om det gav upphov till ytterligare frågor. 

 

I vår enkätundersökning var en majoritet av respondenterna kvinnor (8,1,5%) och individer 

bosatta i Västra Götalands län (75,9%). Detta kan påverka undersökningsresultatet på ett sådant 

sätt att det resultat vi har funnit inte är en objektiv sanning. Resultatet går exempelvis inte att 

applicera som en generell bild på hela den svenska befolkningens syn på riktad annonsering 

och cookies. Däremot vill vi hävda att det går att tillämpa detta resultat på kvinnor bosatta i 

Västra Götaland, eftersom vi fick svar främst från kvinnor. Eftersom det var en sådan hög 

mängd kvinnliga respondenter i kontrast mot manliga respondenter samt respondenter med 

annat kön, går det inte heller att tillämpa en generell bild på hur majoriteten, oavsett kön har 

för uppfattning gällande riktad annonsering, insamling av personliga användardata och 

kunskaper om cookies.  
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I resultatet som presenterades märkte vi även att jämfört med tidigare studier. har kunskaper 

gällande existensen av cookies ökat och vi tror att en anledning till detta kan vara den 

lagstiftning som trädde i kraft år 2011 gällande elektronisk kommunikation. Lagförändringarna 

gjorde att webbapplikationer måste meddela användare att cookies används för att och till vilket 

syfte. Detta tror vi är en orsak till att kunskaperna kring just cookies har ökat, eftersom 

användarna meddelades om användningen av cookies, istället för att de används i bakgrunden, 

utan användarens vetskap. 

 

I de frågor där vi bad respondenterna motivera sina svar eller åsikter gällande fenomen, fick vi 

viss insikt i de bakomliggande orsakerna till respondenternas åsikter. Detta hjälpte oss till viss 

del att förstå varför majoriteten av respondenterna hade en negativ syn på lagring av 

användardata och riktad annonsering, mycket som var kopplat till känslan av att inte vara 

anonym samt att känna sig övervakad. För att få en djupare förståelse kring detta hade vi dock 

behövt genomföra intervjuer med ett antal respondenter. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

Vårt fokus för denna studie har varit vilken effekt riktad annonsering, med hjälp av cookies, 

har på användarupplevelsen. I ett vidare perspektiv behövs studier för att undersöka och 

fastställa hur lagring, efter insamlandet av användardata, går till. En sådan studie hade 

dessutom kunnat innehålla information om hur, eller om, den data som samlas in sedan 

används för att utvinna av information. Nya forskningsprojekt skulle även kunna undersöka 

om resultatet av vår studie skiljer sig åt utifrån framtida studier, baserat på respondenternas 

geografiska placering, eller vad gäller mobila applikationer istället för webbapplikationer. 

 

I framtida forskningsprojekt, rekommenderar vi även att det används kvalitativa 

undersökningsmetoder för att analysera effekter och respondenternas tankar kring de 

fenomen som vi har tagit upp i vår undersökning på en djupare nivå än vad vi har 

åstadkommit med hjälp av en enkätundersökning. Vi tror att detta är ett ämne som är 

värdefullt att genomföra mer forskning kring. Både eftersom det kan användas både för att 

öka medvetenheten bland företag kring användarnas tankar kring ämnet, men även för att öka 

kunskapen bland användare kring hur riktad annonsering samt lagring och användning av 

användardata med hjälp av cookies fungerar. 

Vi tror att de hypoteser som vi har tagit fram, utifrån resultatet av vår undersökning, kan ligga 

till grund för framtida forskningsprojekt som använder sig av en deduktiv ansats. Genom att 

använda de hypoteser som vi har presenterat, kan framtida forskningsprojekt, återkoppla till 

det resultat vi har fått fram och undersöka på en djupare nivå de olika fenomenen.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har 

vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 

som mellan företag och utbildning. 

 

Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 

systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån 

att programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva 

integrerad IT- och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i 

företag och organisationer. 

 

Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 

Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 

systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science. 

Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 

forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 

offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens 

professionsinriktning manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative 

Retailing (SIIR), som är en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och 

det omgivande samhället med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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