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Abstract 
 
This is a qualitative study aiming to seek a greater understanding of consumer attitude 
regarding retargeting. The process of retargeting occurs when user data is collected by 
cookies. The data is then processed and developed into retargeting advertisement on social 
media platforms, such as Facebook and Instagram. To analyse consumer attitude we used a 
theoretical framework named the Three Component Model. This model includes cognition, 
affection and behavioural attitude as three different types of attitude. To get a greater 
understanding of attitude and consumer behaviour this study were based on interviews. The 
interviews were delimited to university students between the age of 18-29, who all frequently 
use Facebook and Instagram and have been exposed to retargeting advertisement. A cognitive 
dissonance occured where the consumer acknowledges a perceived risc regarding data 
sharing, even though they tend to accept cookies agreements without reading them, which is a 
sign for attitude not being coherent with behaviour. Together with this concern there was also 
an appreciation for retargeting, because it can create advertisement which is more relevant 
than mass marketing. This creates an opportunity to find new products and services which 
otherwise could be overlooked, such as new music releases. This essay is further written in 
swedish. 
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Sammanfattning 
 
Detta är en kvalitativ studie för att undersöka attityd gentemot processen för retargeting. 
Processen sker från att användardata samlas in med hjälp av cookies till att den bearbetas och 
når ut till konsumenten. Detta sker i form av annonser på sociala medieplattformar som 
Facebook och Instagram. För att kunna undersöka konsumentens attityder närmare utgick 
studien från ett teoretiskt ramverk som kallas för trekomponentsmodellen. Modellen 
inkluderar konsumentens kognition, affektion och beteende som tre olika typer av attityd. För 
att få en djupare förståelse kring attityd och konsumentbeteende är studien baserad på 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes på högskolestudenter mellan åldrarna 18-29 år, som 
regelbundet använder Facebook och Instagram samt har en tidigare erfarenhet av retargeting. 
Det förekommer en kognitiv dissonans där det upplevs en oro av att dela med sig av sin 
användardata samtidigt som de godkänner cookiesavtal utan att läsa igenom dem, vilket visar 
på att attityd inte går ihop med beteende. Tillsammans med denna bakomliggande oro fanns 
även en uppskattning för retargeting, då detta kan leda till annonser som upplevs mer 
relevanta kontra massmarknadsföring. Detta skapar möjlighet att hitta nya produkter och 
tjänster som annars hade kunnat missats, som exempelvis ny musik. 
 
 
Nyckelord 
 
Individbaserad marknadsföring, Retargeting, Kognitiv attityd, Affektiv attityd, 
Beteendeattityd, Risk, Sociala medier, Facebook, Instagram, Cookies 
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1. Introduktion  
 
‘’Facebook har under de senaste åren skakats av en rad skandaler kopplade till hanteringen 
av sina användares personliga information.’’ - Palm 2019. I december år 2018 kom nyheten 
om att Facebook har delat med sig av användares information till över 150 olika företag. 
Detta skedde i syfte av att företagen skulle kunna hitta och lära känna potentiella 
konsumenter bättre, trots att användarna inte har sagt ja till detta (Palm 2019). Situationen är 
ett konkret exempel på en risk som kan uppstå när användardata delas till företag eller 
webbplatser. Användardata är synonym till vad vissa forskare benämner som digitala fotspår 
(Nyhlin 2019). Vidare i denna studie används begreppet användardata men kopplar även an 
till forskning om digitala fotspår. Användardata kan samlas in när användaren besöker en 
webbplats och detta sker med hjälp av en textfil vid namn cookies (PTS 2019a). 
 
Enligt Smith (2016) följer cookies med i användares internetanvändande och gör det möjligt 
för företag att annonsera mot individen på sociala medier som Facebook och Instagram. Det 
kan vara annonser om varor som användaren lämnat kvar i varukorgen, eller produkter och 
tjänster som användaren skulle kunna anse är av intresse. Enligt Datainspektionen (2019a) 
kan informationen som cookies samlar in ses som en en del av användardata, då den i 
kombination med andra uppgifter som kön, ålder och biometriska indikatorer kan skapa en 
helhetsbild av individen. Detta kan enligt förordningen The General Data Protection 
Regulation, GDPR, inkräkta på individens rättigheter.  
 
Användardata som en person lämnar ifrån sig kan användas av företagen för att anpassa 
erbjudanden till individen, även definierat som begreppet retargeting (Mithas, Krishnan & 
Fornell 2005). Retargeting innebär att visa individuellt anpassade annonser för konsumenter 
som redan har varit inne på ett företags webbplats och på så sätt påminna konsumenter om 
företaget eller produkterna. Retargeting används även för att visa konsumenter liknande 
produkter eller tjänster som skulle kunna vara av intresse (Smith 2016). Idag kan användare 
bland annat hitta retargetingannonser på sociala medieplattformar, som Facebook och 
Instagram, där de integreras i användarnas nyhetsflöde (Rusli 2013).  
 
Retargeting är en ny typ av marknadsföring som speglar den moderna världen som vi lever i 
idag. Kotler hävdade redan år 1989 att anpassning är varje konsuments dröm och deklarerade 
redan då att “the mass market is dead”. Kotler (1989) menade att massmarknadsföringen 
hade utvecklats till mass customization. Detta innebär att marknad och marknadsföring 
anpassas utefter varje konsument, tillsammans med det låga pris per enhet som återfinns inom 
massproduktion. Digitaliseringen som började ske under 1980-talet tillät då konsumenter att 
köpa prisvärda anpassade versioner av varje produkt, vilket enligt Kotler är precis det 
konsumenter vill ha kommunicerat.  
 
Fördelen med att individanpassa sina erbjudanden är att konsumentens positiva attityd till 
företaget kan öka (Mithas, Krishnan & Fornell 2005). Enligt (Hwang et al. 2012) definieras 
attityd som: en kognitiv representation där den summerar våra värderingar av ett objekt. 
Villigheten och attityden mot att ge ifrån sig användardata är starkt kopplat till vilken typ av 
användardata hen lämnar ifrån sig (Gabisch & Milne 2014 ; Youjae & Hoseong 2003).  
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Det fick dock inte enbart fördelar med marknadsföring som bygger på användardata. 
Facebook, som är ägare till både Facebook och Instagram, har de senaste åren varit en del av 
flertalet skandaler i huruvida de väljer att hantera sina användares data. Facebook samlade in 
sina användares information åt företag i syfte av av företagen skall få tillhandahålla denna 
information. Detta gjordes utan användarens samtycke vilket blev en stor skandal (Palm 
2019). Enligt Svenska Dagbladet har användardata blivit väl eftertraktat på den svarta 
marknaden, vilket kan skapa problem hos individen genom bedrägerier och identitetsstölder 
(Svenska Dagbladet 2018). Khalil och Karam (2015) har kommit fram till att många unga 
internetanvändare är oroliga över vad som görs eller kan komma att göras med sin privata 
information på internet.  
 
I denna studie ämnar vi att undersöka och diskutera användarnas attityder gentemot processen 
för retargeting. Processen inkluderar användarnas attityd till insamling av användardata som 
sker via cookies, samt deras attityd till annonserna som de exponeras för i deras flöden på 
Facebook och Instagram. Studien fokuserar på åldersspannet 18-25 år och gjordes på 
högskolestudenter, valet av detta motiveras i metoddelen. Syftet med studien är att undersöka 
attityder och detta sker genom kvalitativa intervjuer. Ramverket som används i samband med 
denna studie bygger på trekomponentsmodellen som innefattar kognitiv, affektiv och 
beteendemässig attityd (Hwang et al. 2012).  
 

1.1 Problemdiskussion 

 
Retargeting sker bland annat på sociala medier som Facebook och Instagram. Syftet med 
denna typ av annonsering är att skapa intäkter genom att sälja annonsplatser. Annonserna 
bygger på information om användaren som samlas in via tredjepartscookies, detta kan sedan 
koppla ihop externa företags webbplatser med en potentiell konsument som finns bland 
plattformens användare. Information som samlas in är bland annat tidigare besökta 
webbplatser, samt på var användarna trycker på gilla och var de kommenterar (Rusli 2013). 
Datainsamlingen leder till en heltäckande profilering av användare, vilket ger möjlighet att 
skapa retargetingannonser med anpassade erbjudanden i deras användarflöden (Lambrecht & 
Tucker 2013). 
 
Ekström, Ottosson och Parment (2017 s. 43) berättar att en maktförskjutning sker idag där 
konsumenten förväntas att vara aktiva på flertalet marknader samtidigt som de sitter på all 
information om företagen. Allt större fokus läggs på identitetsskapande konsumtion där 
konsumenten tar köpbeslut för att skapa sig själv och vem hen eftersträvar att vara. Jonsson, 
Stoopendahl och Sundström (2015) menar att tillsammans med den digitalisering som sker 
blir samhället mer individualiserat. Konsumenter idag kräver att företag erbjuder produkter 
som är anpassade för just dem. Enligt Svensk Handel (2018) finns det idag många svenskar 
som föredrar anpassad reklam istället för reklam som de finner helt orelevant i sin vardag.  
 
Inom digital marknadsföring sker en ständig utveckling och idag finns flertalet 
marknadsföringsverktyg med en liknande funktion som retargeting har. Ett exempel är 
remarketing som handlar om processen där information samlas in om användare med fokus 
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på att att nå hen via mail (Arsenault 2019). Online behavioural advertising är ett annat 
begrepp där användardata samlas in genom cookies och återkommer sedan som anpassad 
reklam (Smit et al. 2013).  
 
Svensk Handels rapport Delade meningar (2018) visar dock att det är tudelat när det kommer 
till svenskarnas generella inställning till individbaserad marknadsföring. Enligt rapporten är 
57% av svenskarna negativt inställda till denna typen av marknadsföring. 72% svarar nej på 
frågan om de har koll på vilken typ av information som samlas in om dem digitalt. Samtidigt 
svarar 49% av respondenterna att de inte har någon koll på vad den information som samlas 
in om dem digitalt faktiskt används till.  
 
Tidigare siffror visar ett gap mellan användarnas kunskap och inställning till individbaserad 
marknadsföring. Trots att svenska konsumenter vill ha individbaserad marknadsföring, ställer 
de sig negativa till att deras personliga användardata används i marknadsföringssyfte (Svensk 
Handel 2018). Detta stämmer överens med hur Ekström, Ottosson och Parment (2017 s. 31) 
väljer att beskriva konsumenter. Konsumenter har sällan en förståelse om varför de beter sig 
som de gör, detta är även ett återkommande ämne inom konsumentbeteendeforskning.  
 
Att många användare inte har koll på vad som samlas in samt vad informationen används till 
har väckt reaktioner. Larsson (2019) hävdar att den tyska konkurrensmyndigheten tycker att 
Facebook har gått för långt i sin övervakning av användarna. Detta gäller den insamling som 
sker när användaren inte är inloggad samt data från andra sociala medier som Facebook äger, 
bland annat Instagram. Larsson (2019) skriver att konkurrensmyndigheten anser att Facebook 
gör ett övertramp när informationen från de olika plattformarna slås ihop till ett enda nätverk. 
Enligt Larsson (2019) kräver myndigheten att Facebook skall samla in tillåtelse från 
användarna för denna typ av insamling. 
 
Idag finns det få empiriska studier som visar att individanpassad marknadsföring är lika 
effektiv när det sker via retargeting som när den visas internt på företagets egna webbplats 
(Lambrecht & Tucker 2013). Eftersom den användardata som används för retargeting blir allt 
mer värdefullt för företagen, aktualiseras diskussionen om vem som äger och kontrollerar 
informationen (Davis 1997 ; Joinson & Paine 2007).  
 
Användare uppger att de inte har en förståelse varför insamlingen av data sker och i vilken 
mängd, men marknadsföring i form av retargeting sker ändå i deras vardag. Vi finner en 
lucka i forskningen då det idag finns få empiriska studier som tittar på denna motsägelse. 
Detta gäller vad de anser om insamling av användardata och även vad de anser om 
retargeting. Underlaget som framkommer av denna studie kan komma att bidra till en 
förståelse av attityder till retargeting. Detta hoppas vi kan hjälpa företag som idag använder 
sig av retargeting eller som överväger att implementera retargeting som 
marknadsföringsverktyg i deras verksamhet.  
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1.2 Syfte 

Som tidigare lyfts i 1.1 Problemdiskussion, finns idag en ambivalens hos användare, 
konsumenter och myndigheter när det kommer till insamling av data. Statistik visar att det 
finns kunskapsluckor hos användare gällande vad deras användardata används till, samt ett 
motstånd till insamlingen av data från både konsumenter och myndigheter (Svensk Handel 
2018). Forskningen visar dock det motsatta där vi går mot ett individualiserat samhälle 
(Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015) och anpassade erbjudanden har kommit att bli en 
del av utvecklingen. 
 
Syftet med studien är därav följande; att skapa en större förståelse av attityd till retargeting. 
Retargeting kommer vidare att behandlas som insamling av användardata till dess att 
annonsering sker via Facebook och Instagram. 
 
Studien ämnar att ge underlag till företag som använder eller vill implementera retargeting i 
sin verksamhet. Genom att skapa en bättre förståelse för attityd till retargeting kan 
marknadsföringsverktyget komma att utvecklas och förhoppningsvis användas allt mer i 
konsumenters vardag. Studiens resultat ämnar att skildra eventuella skiftningar och nyanser i 
attityd till retargeting.  
 

1.3 Frågeställning 

 
● Vilken attityd har Facebooks och Instagrams användare gentemot 

retargetingprocessen? 
 

● Vilka faktorer gör att Facebooks och Instagrams användare är villiga att dela med sig 
användardata i syfte av retargeting?  
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras forskningens design, gällande insamling av data samt en reflektion 
kring valet av metod. Även det etiska perspektivet lyfts, där det beskrivs hur vi försökt 
minimera påverkan hos informanterna.  

2.1 Design  

Detta är en kvalitativ studie som analyserar användares attityder gentemot retargeting, där 
retargeting ses som en helhetlig process. Studien är designad komparativt, där det sker en 
jämförelse av likheter och skillnader mellan informanternas attityder. En kvalitativ studie har 
sin kunskapsteoretiska inriktning i ett tolkande synsätt (Bryman & Bell 2018 s. 49). Vi valde 
denna typ av studie för att det lämnar utrymme till att samla in data och därefter analysera 
informanternas attityd utefter vald teoriram. Eftersom det är attityder vi har valt att analysera 
har en kvalitativ intervju fungerat väl, då detta skapar möjlighet för informant att gå utanför 
vår struktur och ta upp saker som vi tidigare inte tänkt på.  

I denna studie har vi valt att göra en form av målstyrt urval, tillsammans med en blandning av 
kriteriestyrt urval och snöbollsurval. I ett kriteriestyrt urval väljs informanter utifrån en 
uppfyllnad av ett eller flera kriterier. Vår studie utgår från plattformarna Facebook och 
Instagram då medelåldern bland personer som använder plattformarna dagligen är mellan 
18-29 år (Svenskarna och internet 2018b). Därför hade vi regelbunden användning av 
Facebook och Instagram, samt tidigare exponering av retargetingannonser som kriterier i 
urvalet av informanter.  

Utan urvalets kriterier fanns en risk att informanterna aldrig skulle ha exponerats för 
retargeting, vilket skulle leda till ett osäkert resultat, baserat på spekulation. Med spekulation 
menar vi att det fanns en risk för en stor mängd antaganden ifall informanten inte känner till 
individbaserad marknadsföring (retargeting) sedan innan. Utifrån kriterierna har vi med hjälp 
av ett snöbollsurval letat oss fram till informanter. Snöbollsurval går ut på att genom en 
person hitta fram till nya personer som matchar kriterierna (Bryman & Bell 2018 s. 411-412). 
Med detta urval eftersträvades att få så pass hög validitet som möjligt.  

Målgruppens åldersspann för studien är 18-29 år och baseras på Svenskarna och internets 
rapport (2018a) om att 100% av alla studenter använder sig av internet regelbundet. Vi valde 
att avgränsa populationen till högskolestudenter, då medelåldern även där är mellan 18-29 år 
(Schermer 2018). Valet att använda högskolestudenter gynnades av den större sannolikheten 
att de har exponerats för retargeting då 100% använder sig av internet dagligen. Vi valde 
även att ha studenter från olika program för att skapa möjlighet till en mer generell attityd 
bild. Utfallet av informanter i urvalet resulterade i en lägre ålder än förväntat, då 
informanterna var mellan åldrarna 18-25 år, istället för 18-29 år. Detta berodde på att utfallet 
av vårt snöbollsurval ledde till människor inom detta åldersspann. För presentation av 
informanterna se bilaga 2 ss. 41-42. 

I denna studie genomfördes totalt sju intervjuer. Efter dessa ansågs tillräckligt med 
omfångsrikt material vara insamlat för att möta syftet med studien, samt för att besvara 
frågeställningarna. Valet att inte intervjua fler personer än sju baserades på upprepningar och 
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återkommande mönster mellan informanternas svar och studiens tidsram. Fler informanter 
hade lett till ett bredare perspektiv men vi valde istället att fördjupa oss i de svaren vi fick och 
analysera dessa. Vi ansåg att viktig information från de redan befintliga intervjuerna skulle 
kunna förbises om fokus låg på att få in en stor mängd svar istället för djupa analyser. Med de 
sju intervjuerna ansåg vi att informanterna hade bidragit med tillräcklig information att 
grunda studien på.  

2.1.2 Intervjustruktur 

Studien baserades på semistrukturerade intervjuer för att kunna tolka informanternas attityder 
och identifiera för- och nackdelar med retargetingprocessen. Valet att göra semistrukturerade 
intervjuer grundade sig även i att kunna tolka den subjektiva meningen i informantens svar 
och analysera svaren enligt kodning (Bryman & Bell 2018 s. 454). Att intervjun är 
semistrukturerad gjorde att vi, trots informantens frihet, kunde hålla en röd tråd för att inte gå 
för långt utanför ämnet. Intressanta sidospår från informanten som användes för vidare 
utveckling av intervjufrågorna. Frågorna presenteras i bilaga 3, ss. 42-44, och är tematiserade 
efter Facebook och Instagram, retargetingannonser, cookies, GDPR och personlig 
information. 

Våra intervjuer ägde rum i lokaler där informanten kunde känna sig trygga och avslappnade 
på, exempelvis i ett grupprum på bibliotek eller hemma hos informanten. Detta anser vi är ett 
neutralt sätt att möta målgruppen på och där vi i lugn och ro kunde intervjua en person åt 
gången. Intervjuerna hade ett tidsspann på 30-45 minuter. Tidslängden varierade beroende på 
den mängd information vi fick ut under intervjuerna. Alla intervjuer spelades in genom 
mobiltelefonens inspelningsfunktion med skriftligt samtycke från informanten, dessa 
inspelningar har därefter transkriberats. 

För att kunna säkerställa att intervjuguiden, bilaga 3, ss. 42-44, kunde leda till data som 
ansågs relevant för att svara på studiens frågeställning, genomfördes en pilotstudie innan 
första intervjun. Detta gjordes för att testa frågorna och för att hitta nya perspektiv för att 
förbättra intervjuguiden, bilaga 3, ss. 42-44,  samt möjligheten till att få ut relevant data. En 
viktig sak att tillägga är att alla informanter i denna undersökning har ett fingerat namn för att 
anonymisera dem. Detta skrivs det mer om under rubrik 3.3 etiska överväganden. 

Som tillägg till övriga frågor användes även en bild på ett cookiesavtal som kan visas vid 
besök av webbplatser, se bilaga 1, s.41. Att använda bilder för att stimulera informanterna 
under en intervju beskrivs av Bryman och Bell (2018 s. 230) som en projektiv teknik kallad 
fotoelicitering. Genom att visa bilder som kopplar an till forskningsmiljö kan dessa fungera 
som en utgångspunkt för diskussion och kan enligt Bryman och Bell få intervjun att gå från 
abstrakt till konkret. Detta sker genom att prata om informanternas känslor för bilden istället 
för att prata om en imaginär bild.  

Vi anser även att bilden bidrog till att stimulera informanterna i deras tankar kring ett 
cookiesavtal och om avtalet skulle påverka deras beslut i att acceptera eller inte acceptera 
cookies. Detta stöds bland annat av forskning gjord av Miyazakis (2008) där resultatet visar 
på att internetanvändare har bristande kunskap om cookies, men trots detta accepteras 
avtalen. Bilden hjälpte även för att se över vilken typ av personlig information som 
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informanterna anser vara mer känslig än annan. 

Kodning av data baseras på generell strategi inom tematisk analys. Datan som samlades in 
analyserades efter likheter och skillnader mellan informanternas svar (Bryman & Bell 2018 
ss.556- 557). Utifrån detta perspektiv är citaten i resultatdelen valda. Med hjälp av likheter 
och skillnader har olika teman väckts och dessa analyserats med hjälp av 
trekomponentsmodellen för attityd. Trekomponentsmodellens delar kognition, affektion och 
beteende ses alla som faktorer till attitydbildning och påverkar varandra successivt (Hwang et 
al. 2012 s. 289). Detta gör att attitydanalysen inte går att dela upp, det är få gånger en attityd 
kan definieras som exempelvis en affektiv attityd, utan att denna påverkas av andra 
komponenter. Detta leder till att likheter och skillnader är en kompletterande avkodning, 
samtidigt som studien kan analysera attityd från samtliga perspektiv.  

2.2 Metodreflektion 

Bryman och Bell (2018 s. 378) nämner att det är av stort intresse inom forskning att se till hur 
pass tillförlitliga och noggranna mätningar är. Detta anses påverka forskningens reliabilitet 
och validitet. Reliabilitet är frågan om huruvida undersökningen hade fått samma resultat om 
den gjordes återkommande gånger, medan validitet handlar om att de slutsatser som görs från 
en studie hänger ihop med det som faktiskt skall studeras (Bryman & Bell 2018 ss. 68-69). 
Det kan ses som en nackdel att göra en kvalitativ studie, i och med att det behövs styrka för 
såväl validitet och reliabilitet, på ett sätt som kanske inte skulle behövts om studien hade varit 
kvantitativ och samlat in datavärden i form av faktiska siffror. Att denna studiens insamlade 
data avkodades med skillnader och likheter mellan informanterna bidrar till en intern 
reliabilitet, där vi författare kom överens om hur materialet skall tolkas utefter vad som 
syntes och hördes. 

Valet av att använda en kvalitativ metod, i detta fall intervjuer, har skapat möjlighet för 
studien att växa fram under tiden. Detta istället för att ha redan antagna teorier som vid en 
kvantitativ studie (Bryman & Bell 2018 s. 475). Informanterna gavs utrymme till att ge 
avvikande svar som bidrog till att nya perspektiv implementerades i studien. Detta var en 
bidragande anledning till valet av att göra en kvalitativ studie istället för att göra en 
kvantitativ studie.  

Det teoretiska ramverket är även det en anledning till valet av en kvalitativ studie. Eftersom 
uppfattning, känslor och beteende är komponenter som kan analyseras från attityd hade det 
varit mer komplicerat att göra en kvantitativ studie. Svaren vid en kvantitativ studie blir inte 
lika djupgående som vid en kvalitativ studie. En kvalitativ studie leder till att frågan varför 
kan ställas och informanten har högre chans att utveckla sina svar. Om informanterna hade 
fått sätta en siffra på sina känslor, enligt en kvalitativ studie, hade detta inte ökat förståelsen 
för varför de tycker och tänker som det gör. För att skapa en förändring krävs en förståelse 
för varför saker och ting händer som de händer.  

Vid en kvantitativ studie sker en generalisering av en population. Det är dock svårt att 
generalisera attityd och beteende eftersom det är personliga yttringar som varierar från person 
till person. Ett visst beteende varierar beroende på vem du är som person, dina tidigare 
erfarenheter samt attityd till handlingen och kan därför inte klassificeras av en specifik siffra 
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om det inte finns ett specifik teoretiskt ramverk som ligger till grund (Bryman & Bell 2018 
ss.393-394). Vi eftersträvade inte ett generaliserbart resultat, utan istället strävade vi efter att 
uppnå förståelse av informanternas attityder och agerande genom tolkningar, berättelser och 
resonemang.  

2.3 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Bryman och Bells (2018 s.146) fyra etiska principer när vi har samlat in det 
empiriska material till studie. De fyra etiska principerna är: medföra risk för deltagarna, 
integritetskränkning, medgivande och bedrägligt alternativt vilseledande beteende. 
 
Vi anser att studien inte har medfört risk för deltagarna, varken gällande deras framtid eller 
för deras fysiska hälsa, vilket är risker som nämns enligt Bryman och Bell (2018 s.146). 
Intervjuerna genomfördes under stressfria omständigheter, i en lugn och trivsam miljö. 
Informanter blev informerade om möjlighet till att få avbryta intervjun och att de gärna fick 
tala fritt och fråga om de hade några funderingar. Under intervjuerna framgick att merparten 
av våra informanter upplevde ambivalens kring insamling av data, de gjorde på ett sätt men 
tyckte på ett annat. Ambivalenta attityder innebär att en individ har positiva och negativa 
känslor på en och samma gång (Hwang et al. 2012 s. 287). Detta är något som kan ha påverka 
informanterna psykiskt efter intervjun då deras uppfattning, känslor och beteende kanske inte 
har varit tydliga för dem innan.  
 
Den andra etiska aspekten enligt Bryman och Bell (2018 s.146) är integritetskränkning. 
Namnen i undersökning är frikopplade från informanterna med hjälp av ett fingerat namn 
som definierar könen, se bilaga 2 s.41-42. Detta används för att visa på spridningen hos 
informanterna tillsammans med vilken bransch de studerar inom. Informationen som 
uppkommit genom intervjuns sidospår har bitvis varit av den karaktären som anses privat, 
men eftersom detta helt varit på informantens bevåg anser vi det inte vara 
integritetskränkande. Kränkning av integritet undviker vi även genom anonymisering. I 
början av intervjuerna fick informanten ge sitt skriftliga samtycke till att delta i 
undersökningen med möjlighet till att även avbryta vid känsla frågor. Samtycke är den tredje 
principen av de fyra principerna (Bryman & Bell s.146) 
 
Den sista etiska principen handlar enligt Bryman och Bell (2018 ss.154-155) om att inte 
använda sig av bedrägligt och vilseledande beteende. Under intervjuerna har det funnits 
tydlighet och transparens med vilken typ av studie som ämnades att genomföra. Detta gjordes 
för att få ett medgivande som håller och där information inte underhållits av anledning att få 
informanterna att godkänna avtalet. Det går att diskutera om bilden av cookiesavtalet var bra 
eller inte sett ur etiskt perspektiv, då kritik uppkom under intervjuerna gällande att bilden 
skiljer sig från vad informanterna är vana att se. I avtalet, se bilaga 1 s.41, är ett av villkoren 
vid godkännande av detta specifika avtal att lämna ifrån sig sin e-mail. Detta konstaterade 
informanterna att de inte är vana vid, vilket kan göra att bilden ses som ett vilseledande 
moment. Studien gynnades dock av en bättre förståelse för vilken typ av personlig 
information informanterna är villiga att ge med sig och varför, bland annat i relation till 
e-mail. Sett till Bryman och Bells (2018 s.146) etiska principer bör därför inte denna bild 
anses som ett övertramp.  
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3. Teori och tidigare forskning 
 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning som har gjorts inom studiens huvudområden samt 
bakgrundsfakta till dessa delar. Vi kommer följande att dela upp översikten enligt: Sociala 
medier, Cookies, Retargeting och Din integritet online. I slutet av kapitlet redovisas studiens 
teoretiska ramverk trekomponentsmodellen.  
 

3.1 Sociala medier - Facebook och Instagram 

 
Jones (2009) definierar sociala medier som: plattformar på internet där användare kan delta i 
konversationer och nätverka med varandra. Detta leder enligt Jones (2009) ofta till 
diskussioner, kommentarer, återkoppling och att information kan delas. Facebook grundades 
år 2004 (Greiner et al. 2019) och är en av världens största sociala medieplattformar med sina 
2,3 miljarder aktiva användare varje månad (Facebook Business 2019a). Från början 
skapades Facebook för studenter, men har utvecklats till en plattform där privatpersoner över 
13 år och företag kan bli medlemmar genom att skapa en profil alternativt en företagssida 
(Facebook 2019a).  
 
Rohani och Hock (2010) definierar Facebook som ett nätverk där människor kan hålla 
kontakten med andra människor som delar samma intressen. För att skapa en profil på 
Facebook krävs det att du lämnar ifrån dig kön, födelsedatum samt e-mail eller 
telefonnummer (Facebook 2019b). År 2012 köpte Facebook upp plattformen Instagram 
(Greiner et al. 2019). Instagram marknadsförs som en kreativ applikation dit människor kan 
vända sig för att finna inspiration från företag och användare. Detta sker med hjälp av bilder 
och videos som visas i användarflödet, via en sökfunktion och via bildtaggar (Facebook 
Business 2019b).  
 
Enligt Cuofano (2018) skapas 98% av Facebook-koncernens intäkter genom att sälja 
annonsplatser till företag. Enligt Cuofano (2018) har Facebook en hög lönsamhet vilket beror 
på bland annat en hög kostnad för annonsering, en hög efterfrågan från marknadsförare att 
synas på deras sociala medier samt ett allt högre engagemang från användarna på annonserna. 
Felix et.al (2017) har genomfört en studie om marknadsföring på sociala medier där de delat 
upp studien i två delar, i djupgående intervjuer och i en enkätstudie. Studiens informanter är 
främst från Europa och definieras som experter på sociala medier och marknadsföring. 
Studien visade att individer kan störa sig på företagens annonsering på sociala medier och att 
vissa användare kan uppleva detta som inkräktande. Vissa användare förväntar sig istället att 
företag skall existera på sociala medier och kommunicerar via dem, samt att de kan hämta 
information från företagen via dessa plattformar (Felix et al. 2017). 

3.2 Cookies  

Annonsering som sker på Facebook och Instagram kallas för retargeting och sker med hjälp 
av en textfil vid namn cookies. Cookies laddas ner på din dator, surfplatta eller mobil när du 
kommer i kontakt med webbplatser som använder sig av verktyget (PTS 2019a). Det finns 
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olika typer av cookies och de varierar i egenskaper, som exempelvis vilken insamling de gör 
och i livslängd. Vid annonsering i form av retargeting används tredjepartscookies, vilket 
kännetecknas av att de inte kommer från den som är ansvarig för webbplatsen utan kommer 
istället från ett externt företag, en så kallad tredjepartsaktör (PTS 2019a). 
 
Tredjepartscookies kartlägger internetvanor genom att samla in en heltäckande bild av vilka 
webbplatser som besöks. Detta görs för att applicera retargetingannonser på webbplatser som 
kan härledas till tidigare besök på externa webbplatser. Utöver att kartlägga beteende på 
webbplatser och digitala fotspår har cookies även funktioner som att lagra lösenord, lagra 
information om vilka produkter som du har valt att placera i din varukorg, samt tidigare 
inställningar hos olika webbplatser (PTS 2019a).  
 
Enligt Post- och telestyrelsen kan tredjepartscookies anses som integritetskränkande (PTS 
2019b). Detta på grund av den mängd information som samlas in och kan kopplas till dig som 
användare (PTS 2019a). Enligt Miyazakis forskning har internetanvändare ofta en bristande 
kunskap om vad cookies är och vad de gör (Miyazakis 2008). Detta stöds av studien skapad 
av Ha et al. (2006) som avsåg att förstå användarnas kunskap om cookies. I studien användes 
fokusgrupper i åldrarna 18-22 samt 28-55. Deltagarna fick använda internet och ta ställning 
till olika cookiesavtal som dök upp när de besökte webbplats. Studien visade att tre av fyra 
fokusgrupper hade lite kunskap om hur cookies används.  
 
För att använda sig av cookies krävs ett samtycke som ofta ges i form av ett avtal mellan 
företag och användare. Användare kan välja att acceptera eller neka till detta 
(Datainspektionen 2019b). När användare väljer att neka nedladdningen av cookies har de 
oftast inte möjlighet till fortsatt användning av webbplats (PTS 2019a). Användandet av 
cookies är ofta debatterat av aktörer inom integritetsrätt, då dessa potentiellt kan leda till 
integritetsproblem för användare (Bennett 2011). Ha et al. (2006) anser att användarna bör ha 
en grundläggande kunskap om cookies och vilka verktyg som finns för att hantera dem. Detta 
på grund av den privata informationen som samlas in, samtidigt som det inte går att använda 
vissa webbplatser om du som användare inte accepterar cookiesavtalet.  

3.3 Retargeting  

Marknadsföring är i ständig utveckling och företag försöker hitta nya strategier för att nå ut 
till rätt konsumenter direkt på ett effektivt sätt. Varav retargeting är en av strategierna. I 
studien When does retargeting work definierar Lambrecht & Tucker (2013) funktionen av 
retargeting som följande: Retargeting sker genom att företag samlar in information från 
konsumenterna genom aktivitet på en webbplats. Denna marknadsföring kan konsumenterna 
sedan se i bland annat sina sociala medier, som exempelvis Facebook och Instagram. 
Användningen av retargeting anses av företagen kunna generera högre försäljning än tidigare 
metoder inom massmarknadsföring. Retargeting skapar även möjlighet för konsumenter att 
slippa den generella marknadsföringen med annonser som inte faller inom deras intressen av 
produkter och tjänster (Lambrecht & Tucker 2013). 
 
Processen för retargeting kan se olika ut men har liknande funktioner och syfte. Konsumenter 
besöker olika webbplatser där cookies används för att samla in information om individen. Om 
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webbplats exempelvis är från ett klädföretag samlas information in från varje klädesplagg 
konsumenten tittar på. Marketing network innebär de nätverk som bildas tack vare att 
användardata delas mellan företag och kan dras nytta av alla. Om webbplatsen använder sig 
av marketing network kommer den lagrade användardatan att användas till en profilering av 
dig, för en ökad förståelse om dig och dina preferenser. När konsumenten sedan besöker en 
ny webbplats som även den använder sig av ett marknadsföringsnätverk, kan den insamlade 
datan användas till att annonsera ut produkter baserat på tidigare information. Denna typ av 
process är främst till för att få konsumenter som tidigare varit inne på webbplatsen men inte 
har genomfört ett köp att återvända. När ett köp väl genomförts är tanken att konsumenten 
egentligen inte skall utsättas för retargetingannonsen igen, såvida inte processen återupprepas 
(Lambrecht & Tucker 2013).  
 
Lambrecht och Tucker (2013) studie gjordes även för att ta reda på vilken form av layout på 
retargetingannonser som ger störst avtryck hos individen. Studiens data samlades in genom 
ett fältexperiment från ett resebolags webbplats, där layouten även kom att analyseras. Det 
som forskarna såg som intressant i studien var att effektiviteten vid retargetingannonsering 
kan variera. Effektiviteten är högre när konsumenten har definierade preferenser, men lägre 
om konsumenten endast har sökt på produkten. Med definierade preferenser menar 
Lambrecht och Tucker (2013) att en uppfattning om en specifik produkt eller tjänst redan 
finns. Ett sätt konsumenten kan skapa dessa preferenser är genom att läsa in sig på 
recensioner eller jämförelser.  
 
Denna studie backas upp av Ansari och Mela (2003) som i sin studie E-Customization hävdar 
att individanpassad marknadsföring underlättar för konsumenter i sin köpprocess om 
produkten eller tjänsten matchar individens preferenser. För att produkten eller tjänsten skall 
matcha gäller det att reklamen visas vid rätt tillfälle. Individanpassad marknadsföring leder 
även enligt Ansari och Mela (2003) till kundlojalitet och förbättrade kundrelationer. 
Forskarna pekar på att individanpassad marknadsföring är relativt billigt och enkelt för 
företag att implementera i sin verksamhet då det bygger på användardata som är lätt för 
företagen att komma åt.  
 
Aguirre et al. (2015) studerade den paradoxala synen på individbaserad marknadsföring med 
utgångspunkt från Facebook. Detta kom att bli en av totalt tre studier i  
Unraveling the personalization paradox: The effect of information collection and 
trust-building strategies on online advertisement effectiveness. 120 personer deltog i den 
första studien och var alla medlemmar i en onlinepanel. Kravet för att delta i undersökningen 
var att de skulle ha erfarenhet av användning utav Facebook. Studien visade att 
individbaserad marknadsföring är paradoxal och detta grundar sig i huruvida företaget har 
informerat användarna om att de samlar in deras uppgifter och baserar marknadsföring utifrån 
detta. När användarna vet om att information samlas in ser de flesta det som fördelaktigt att 
få individbaserad reklam på Facebook. Om företag som väljer att inte informera användarna 
eller om användarna inte är medvetna om insamlingen upplevde respondenterna i denna 
undersökning istället att de kände sig sårbara.  
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3.4 Din integritet online - erfarenhet och engagemang 

I en enkätstudie av Chang-Hoan och Cheon (2004) var syftet att ta reda på varför allt fler 
undviker reklam på internet där 266 universitetsstudenter deltog. Resultatet i deras studie 
visade att en konsuments tidigare erfarenheter, samt mängden annonser användaren 
exponeras för, har en stor påverkan på om personen klickar sig vidare på annonsen eller inte. 
Även om användare finner att annonsen är inom sitt intresse väljer hen oftast att inte klicka 
sig vidare. Detta på grund av den stora mängd annonser som konsumenter blir exponerad för 
dagligen. Enligt Ham (2017) kan användare känna en oro för sin integritet och att det är en 
anledning till att de inte klickar sig vidare på annonser överhuvudtaget. Användare kan 
kontrollera insamling av data, genom att exempelvis undvika cookies, genom att acceptera en 
viss typ av cookies eller genom att neka alternativt blockera cookies (McDonald & Cranor 
2010). 
 
I en studie gjord av Smit, Van Noort och Voorveld (2014) har de studerat internetanvändares 
resonemang och kunskap angående annonsering baserat på onlinebeteende. Utifrån studiens 
enkäter ansågs respondenterna vara oroliga över att deras användardata kan komma att 
utnyttjas och att de speciellt oroar sig för integritetsintrång. Känsla av okunskap kring ämnet 
var förekommande bland respondenterna i Smit, Van Noort och Voorvelds (2014) studie. 
Samtidigt svarade merparten av de tillfrågade att de skyddar sig online genom att använda 
antivirusskydd, blockera pop-up-annonser och att rensa deras sökhistorik. Smit, Van Noort 
och Voorveld (2014) kommer fram till att läsa igenom integritetspolicies var något som 
respondenterna gjorde ytterst sällan, vilket ses anmärkningsvärt då det är här användare 
godkänner till att dela med sig av data.  
 
Detta kan kopplas till Celebis (2015) studie om engagemang hos konsumenten som är en 
påverkande faktor gällande val om integritet. Celebi (2015) menar på att det är brist på 
engagemang hos konsumenten som gör att hen i slutändan väljer att tacka ja till exempelvis 
användaravtal eller cookiesavtal. Enligt Ekström, Ottosson och Parment (2017) handlar 
engagemang om en produkt eller tjänst uppfattas som relevant eller inte.  
 
Enligt Datainspektionen (2019c) är det svår att bedriva en verksamhet i modern tid utan att 
samla in och registrera personuppgifter. Vardagliga handlingar som bankärenden, besök hos 
doktorn, införskaffning av försäkring och att låna böcker hos biblioteket kräver att dina 
personuppgifter behandlas digitalt. GDPR kom i maj 2018 och är till för att skydda individers 
grundläggande rättighet och frihet, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter 
(Datainspektionen 2019d). Lagen om GDPR kom som ett svar på den ökade 
internetanvändningen, den gäller inom hela EU och finns till för att skydda användarnas 
personuppgifter. 
 
3.4.1 Att vara en del av det digitala samhället 

FoMO, vilket betyder Fear of missing out, är en återkommande känsla bland dagens unga 
generation. Przybylski et al. (2013) definierar FoMO som en strävan efter att alltid veta vad 
andra personer gör och rädslan för att missa andras upplevelser. Sociala mediers uppkomst 
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har bidragit till att det är lätt för människor att vara i kontakt med vänner och familj. Detta 
har lett till att en ständig närvaro och insyn i varandras liv, utan att vara på plats rent fysiskt.  
 
I Przybylski et al. (2013) studie om FoMO genomfördes tre enkätstudier för att undersöka 
människors inställning till FoMO. I den första studien fick strax över 1000 respondenter i 
åldrarna 18-62 år ta ställning till påståenden om sin vardag och gradera påståendet mellan 
1-5. Strax över 2000 personer i åldrarna 22-65 deltog i enkäten för den andra studien, där 
handlade frågorna om deras användning av sociala medier och livskvalité. Den tredje och 
sista studien gjordes på studenter i åldrarna 18-33 och där deltog 87 respondenter. Studien 
byggde på svaren från studie ett och två och riktade sig till informanternas användning av 
Facebook samt vilka känslor som uppkom vid användningen.  
 
Resultatet från studierna visar att personer med låg vardaglig tillfredsställelse använder sig av 
sociala medier i högre utsträckning än de med hög vardaglig tillfredsställelse. Personerna 
med låg tillfredsställelse var mer engagerade på sociala medier och upplevde FoMO i större 
utsträckning än andra personer. Dessa personer använder även Facebook mer än personer 
med en låg nivå av FoMO. Studien visar på att FoMO är mer utbrett hos unga vuxna och 
resultatet visar på att det är yngre män som upplever FoMO allra starkast (Przybylski et al. 
2013). 
 
Resultatet från Przybylskis et al (2013) studie har legat till grund för Vaidya, Jaiganesh och 
Jaiganesh (2016) forskning om internetberoende. Studien hävdar att internetberoende är ett 
problem idag, detta sker när internetanvändning anses vara onormalt hög och utom 
användarens kontroll. Studiens resultat baseras på 150 svarande respondenter i åldrarna 17-22 
vars svar avkodades med hjälp av ett chi 2 test. Studien visade att 56% av respondenterna föll 
inom internetberoendespektrat och FoMO. Resultatet tyder på att internetberoende är 
inkörsporten till FoMO men forskarna väljer att beskriva det som en ond cirkel där beroendet 
och FoMO går hand i hand.  
 

3.5 Teoretiskt ramverk - Trekomponentsmodellen  

Attityd är en värderande respons (Berkowitz 1974). En attityd skapas för att förenkla våra 
beslut, då det tar kortare tid att grunda sin åsikt på en attityd än att ständigt ta nya 
ställningstaganden. Attityd är en återkommande del inom konsumentbeteendeforskning. 
Enligt (Ekström, Ottosson & Parment 2017) är det vanligt att attityd, tillsammans med 
värderingar, används av företag för att segmentera marknaden och konsumenter. Förstår 
företag konsumenters attityd kan detta leda till effektiv marknadsföring.  

Eftersom retargeting skapar möjlighet för individuell marknadsföring (Lambrecht & Tucker 
2013) ser vi detta som ett högaktuellt marknadsföringsverktyg i dagens digitala samt 
individualiserade samhälle (Jonsson, Stoopendahl och Sundström 2015). Det är av stor vikt 
för företag att förstå konsumenters attityd till retargeting. Dels för att skapa möjlighet för 
utveckling av verktyget men även för att skapa förståelse kring hur konsumentens attityd 
ställer sig till insamling av användardata, deras integritet samt de potentiella risker som 
retargeting kan bära med sig. Denna studie kommer vidare att använda 
trekomponentsmodellen för att analysera Facebook- och Instagramanvändares attityd till 
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retargeting.  

Trekomponentsmodellen berättar vilka delar som en attityd består av. Enligt denna modell 
har attityd tre stycken komponenter som är affektiv, kognitiv och beteende (Hwang et al. 
2012 s. 286). Hwang et al. (2012 s. 289) menar att förr sågs modellens tre komponenter som 
enskilda delar som påverkar attityden men nuförtiden ses alla komponenter som att de 
kontinuerligt påverkar varandra. 

Attityd kan utläsas ur verbala eller icke-verbala responser. Oavsett om responsen är positiv 
eller negativ kommer den kognitiva attityden att reflektera uppfattning, den affektiva 
attityden speglar känslor och beteendeattityden visas i hur individen agerar (Ajzen 2005).  

3.5.1 Kognitiv komponent 

Kognitiv attityd grundar sig i fyra delar, vilka är tillgänglighet, förtroende, klarhet och 
koncentration (Dick & Basu 1994). Kognition är en komponent kopplad till eller påverkad av 
en individs uppfattning. Genom undersökning och analys skapas en uppfattning om en sak 
eller en situation. En persons uppfattning kan även vara baserad på tidigare erfarenheter, 
exempelvis från ens barndom och påverkar ens uppfattning samt beteende (Hwang et al. 2012 
s. 265). Konsumenten litar ofta på sina egna erfarenheter och slutsatser när hen skall göra ett 
val. Tidigare negativa upplevelser bidrar till att konsumenten undviker källan till problemet 
(Chang-Hoan & Cheon 2004), vilket i detta fall kan vara insamling av användardata som gått 
fel. 
 
De kognitiva, affektiva och beteendekomponenterna påverkar konsumentens lojalitet. Detta 
tillsammans med motivation, uppfattning och beteendekonsekvenser. Återkommande köp 
sker när en konsument tänker över olika alternativ där hens värdering för varumärkena 
tenderar att vara lika. Genom att förstå en konsuments attityd till liknande varumärken kan 
detta hjälpa företaget att förstå hur lojalitet skall etableras (Dick & Basu 1994).  

Brist på konsumenters kunskap om hur deras användardata hanteras påverkar i slutändan 
beteendet (Tsai et al. 2011). Konsumenter kan uppfatta en större risk och osäkerhet när de 
handlar hos företag vars integritetsavtal de inte känner till eller läser. Resultatet av detta kan 
bli att konsumenten inte vill slutföra sitt köp hos företaget. Är dock okunskapen så pass stor 
att konsumenten inte är medveten om att deras användardata kan bytas, säljas eller utnyttjas 
är sannolikheten större att de deltar i ett sådant riskfyllt köp, sett ur ett integritetsperspektiv. 

Idag vet vi även att kognition kan påverkas av emotion. En individs uppfattning kan ändras 
beroende på ens känslor. Känslor påverkar vad vi uppmärksammar och hur vi tolkar olika 
företeelser. Dock kan uppfattning i sin tur även påverka känslorna vilket förklaras i den 
affektiva attityden (Hwang et al. 2012). 
 
  
3.5.2 Affektiv komponent 

Enligt Dick och Basu (1994) ingår fyra delar i den affektiva attityden. Dessa är känslor, 
humör, tillfredsställelse och primary affect. Primary affect betyder här att människor kan ha 
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en starkare känsla till ett specifikt objekt eller person. I en studie gjord av Schmeiser (2018) 
framkommer det att konsumentens känsla av tillit ökar i takt med att lagring och behandling 
av användardata ökar. Enligt Schmeiser (2018) kan den användardata som samlas in för 
retargetingannonser bygga en hel profil utifrån interaktion på flertalet webbplatser.  Studien 
visar även att antalet profileringar gjorda av företagen ökar. Att känslan av tillit ökar i takt 
med lagring kan bland annat bero på att konsumenter inte har förståelse om hur 
marknadsföringen går till rent praktiskt (Schmeiser 2018 ; McDonald & Cranor 2010). 
 
Attitydmässig lojalitet är känslomässig och triggas när en konsument känner att han eller hon 
blir erbjuden relevanta produkter eller tjänster, samt får ta del av en positiv upplevelse 
(Bandyopadhyay & Martell 2007). När en konsument väljer att återkommande vända sig till 
ett företag kallas detta ofta för just lojalitet. Bandyopadhyay och Martell (2007) menar att 
attitydmässig lojalitet kan vara att en positiv attityd till ett varumärke och bidrar till köp av 
produkt igen, det i sig leder till ett upprepande beteende.  
 
Park (1996) menar att en konsument kan identifiera sig med en organisation och dess 
erbjudande. Konsumtion kan i sin tur bidra till att konsumenten skapar en eller flera 
identiteter och kan därigenom uttrycka sig. Produkter och tjänster kan ofta ha ett större 
symboliskt värde än vad attributen visar och hör samman med konsumentens känslor, 
drömmar och fantasier (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 
 
Vaidya, Jaiganesh och Jaiganesh (2016) forskning visar på att rädslan av att inte vara 
uppdaterad, FoMO, är kopplat till ett internetberoende. Känslan av att få vara en del av 
dagens digitala samhället kräver att du deltar aktivt på internet, där sociala medier är en del 
av detta och där du kommer att lämna ifrån dig användardata. Bradley (2010) väljer att dela 
upp användning av sociala medier i två olika kategorier. Deltagande är en kategori, där 
Bradley (2010) menar på att användare bygger upp sociala medier gemensamt genom inlägg 
och bilder som tillsammans skapar ett diskussionsforum. Fortlevnad är den andra kategorin 
som visar på att alla inlägg, diskussioner med mera kommer för alltid att finnas kvar genom 
att datan lagras. 
 
3.5.3 Beteendekomponent 

Dick och Basu (1994) berättar att beteendeattityd grundar sig i utbyteskostnad, förväntningar, 
samt sunk cost som kan liknas med tidigare kostnad. Här menas kostnad som både monetär 
och icke-monetär. Fishbein och Ajzen (2010) kommer fram till i sin Teori om överlagd 
handling att en handling sannolikt kommer att ske om en människas attityd är positiv 
samtidigt som normen tillåter beteendet.  
 
Hur internetanvändare väljer att bete sig vid exponering av reklamannonser är idag ett 
återkommande forskningsämne. Blindhet för annonser är ett fenomen som har uppkommit 
tillsammans med den ökade exponeringen av annonser online. Många undviker att försöka 
fästa blicken på allt som liknar annonser för att undvika de negativa effekterna som kan 
uppstå. Det kan vara en negativ effekt såsom att annonserna stör konsumentens faktiska syfte, 
vilket kan göra att konsumenten undviker annonser helt eller eventuellt klickar ned dem 
(Chang-Hoan & Cheon 2004).  
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Ett upprepat beteende kan ibland analyseras inom konsumentbeteende för att få en bättre 
förståelse om varför hen agerar på det sättet och vad hen vill uppnå med sitt beteende. Viktigt 
att komma ihåg är att upprepat beteende inte nödvändigtvis behöver vara ett tecken på 
lojalitet, det kan exempelvis bero på att produkten eller tjänsten finns nära till hands. 
Vanebeteende är omedvetet och oftast kan inte individen precisera varför agerandet blev som 
det blev. Att ta beslut på vanor gör att konsumenten inte behöver lägga lika mycket tid och 
energi än vad som hade behövts vid ett aktivt beslutsfattande. Vana baseras även på tidigare 
erfarenheter (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Liksom Chang-Hoan och Cheon (2004) 
menar kan konsumenters tidigare erfarenhet påverka hur de reagerar på en anpassad annons 
och vilket agerande de väljer att ha.  
 
Beteende anpassas utefter den upplevda risken och den faktiska risken enligt Khalil och 
Karam (2015). Dessa forskare har gjort en studie för att utveckla teorin Risc Homeostasis 
theory. Studien gjordes genom en enkät där det framkom att unga användare är bekymrade 
över att deras användardata samlas in. Varje individ har en nivå av risk där de är villiga att ge 
upp innan den risken blir för hög och integritet kan skadas. Den uppfattade risken gällande 
informationsinsamling påverkar även en individs framtida beslut. Individer som uppfattar 
samhället som en säker plats utsätter sig oftare för riskabla situationer då de inte vet den 
faktiska risken, där de väljer att exempelvis vistas mer på sociala medier än andra. När beslut 
skall tas över något som konsumenten tidigare inte haft problem med eller sett någon faktisk 
negativ påverkan av tidigare, bidrar detta till att individen inte känner någon fysisk risk 
(Ekström, Ottosson & Parment 2017). 
 
När en attityd inte går ihop med beteende kallas detta för kognitiv dissonans (Festinger 
1957). Lavergne och Pelletier (2016) har gjort en studie om varför attityd och beteende inte 
alltid går ihop. Studien är baserad på en enkät och forskarna kom fram till att fenomenet 
global motivation har individuella skillnader, baserat på hur skillnaden mellan attityd och 
beteende uppstår. Global motivation innebär att det finns en skillnad på vad individen 
uppmärksammar (self-focused attention) och agerande utefter information som kan skada 
individen (self-threatening information). Faktumet att attityder inte alltid leder till ett 
konsekvent beteende innebär att individer potentiellt agerar utifrån dessa skillnader 
återkommande i sin vardag (Lavergne och Pelletier 2016).  
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4. Analys av resultat 
 
I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna presenteras genom analyser. Analyserna 
kopplas till teorier från tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk. Utifrån den 
insamlade datan kommer informanternas kognition, affektion och beteende att analyseras. 
Detta görs utifrån tidigare scenarion då informanterna har exponeras för retargeting på 
Facebook och Instagram samt deras sätt att använda internet och sociala medier. Analysen 
är uppdelat i rubriker utefter viktiga teman som har valts ut att belysa. Dessa teman är valda 
för att skapa en bättre förståelse kring alla delar av retargetingprocessen. Se 5. Slutsats för 
det slutgiltliga resultatet av analysen. För presentation av informanterna se bilaga 2, 
s.41-42. Se bilaga 3, ss. 42-44. för presentation av intervjufrågorna. 
 

4.1 Sociala medier; Facebook och Instagram samt exponering av 
reklam 

Kotler nämnde år 1989 att massmarknaden har dött ut och att det istället är det 
individbaserade som konsumenten vill ha. Användandet av retargeting har ökat vilket leder 
till att konsumenten kan nås mer effektivt och i ett större omfång än någonsin tidigare i 
konsumenters vardag. Här kan det diskuteras om det är på en frivillig basis eller inte.  
 
Enligt Coufano (2018) säljer sociala medier annonsplatser till företag. Den mängd annonser 
som användare exponeras för på sociala medier kan ha en negativ påverkan om det inte är 
enligt deras syfte med sin användning. Men det kan även gynna syftet, exempelvis då 
annonserna kan ge inspiration, även om huvudsyftet med att använda sociala medier inte är 
att köpa produkter eller tjänster. För att undersöka detta ställdes en fråga i denna studie om 
vad informanterna har för syfte vid användning av Facebook och Instagram för att få en bättre 
förståelse av deras användning. Vi ville även ta reda på om de annonser som finns i flödet på 
sociala plattformarna påverkar deras användning och vad det är för tankar samt känslor som 
dyker upp.  
 
Majoriteten av informanterna har ett liknande syfte med sina sociala medier där Facebook 
används mer som ett kommunikationsverktyg. Instagram används mestadels för att kunna 
följa vänner, för att se vad de gör samt för att hitta inspiration. Det fanns en gemensam 
upplevelse hos alla informanter att deras flöde är “fullt med annonser”. Annonserna upplevs 
inte enligt informanterna som att det stör själva syftet men att det skapar en irritation.  
 
‘’ Reklamen är ganska diskret. Många reklamer är diskreta, man upplever de lite i periferin, 
man lägger inte hur mycket fokus som helst på dem men man har ändå sett reklamen. ‘’ 
 - Pontus 
 
‘’ Asså jag tror typ att det är för mycket för jag har börjat att liksom sålla bort… när man 
kollar Facebookvideos så blir det reklam mitt i, då slutar jag kolla på videon för att det är 
inte så viktigt att kolla på. För jag orkar inte kolla på reklam 20 sekunder, det kan ju vara 
lite löjligt kanske men det blir ett sånt där irritationsmoment. Så då stör jag mig på det så 
mycket.’’ - Evelina  
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Pontus upplever retargetingannonser som diskreta på sina sociala medier samtidigt som han 
återkommande ser dem i sitt flöde. Evelina anser utifrån hennes erfarenhet att det är mycket 
annonser i flödet som har gjort att hon automatiskt börjat sålla bort annonserna i huvudet. Allt 
för att inte lägga för mycket energi på det som kan skapa irritation i slutändan. Här kan vi se 
likheter med Chang-Hoan och Cheon (2004) studie om annonsblindhet. När konsumenten 
exponeras för en stor mängd annonser börjar hjärnan istället bortse från reklamen och då 
läggs det inte lika stor reflektion kring annonser. Chang-Hoan och Cheon (2004) menar på att 
mängden annonser tillsammans med tidigare negativa erfarenheter kan leda till att individer 
undviker reklam.  
 
Retargeting anses positivt de gånger annonser även fångar informantens intresse. Enligt 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) grundar sig konsumentens engagemang till en produkt 
i om den är relevant eller ej, vilket vi kan anta är detsamma med en produktannons. Ibland 
upplever även informanterna, oavsett sitt intresse för annonsen, en känsla av tvång att se på 
reklam. Detta kan även leda till att de känner att reklam annonseras i en överdriven mängd. 
 
Datainspektionen (2019d) påstår att det idag är svårt att bedriva en verksamhet utan att samla 
in och lagra användardata från konsumenten. Detta gäller även Facebook som äger 
plattformarna Facebook och Instagram. De använder insamling av användardata i eget syfte 
men även för att få in intäkter i form av annonsplatser (Rusli 2013), detta leder till att externa 
företag även kan få tag på dina uppgifter.  
 
Annonser som är baserade på din användardata blir på grund av detta inte ett direkt val, det 
blir ett indirekt tvång baserad på maktlöshet. Vid flertalet gånger känner respondenten ett 
tvång till att ta del av annonser under användning av sociala medier. Den affektiva attityden 
grundar sig bland annat i känsla av tillfredsställelse (Dick & Basu 1994) och någonstans här 
finns en acceptans hos våra informanter trots att de känner ett tvång till att ta del av 
retargetingannonser.  
 

4.2 Cookies 

Bland våra informanter finns en blandad kunskap om vad cookies är och vad det är för typ av 
information som de samlar in. Alla har en uppfattning av att cookies samlar in information av 
om individen och beteende online, dock inte hur informationen lagras och vad de kan 
användas till annars, utöver i syfte av retargeting.  
 
Cookies är en återkommande faktor i diskussionen om integritet (Bennett 2011). Utifrån 
informanters beskrivna kunskap om cookies finns tecken på att det idag inte existerar 
tillräcklig med information där informanterna har kunnat förstå de faktiska riskerna för 
integritet. Hwang antyder att kunskap tillsammans med erfarenhet är bidragande faktorer till 
individens uppfattning (Hwang et al. 2012 s. 265). Informanterna fick svara på frågor 
angående deras resonemang och agerande när ett cookiesavtal dyker upp när de besöker 
webbplatser. Nästintill alla svarade att de alltid trycker på “godkänn avtalet” och detta gör de 
av en rad olika faktorer. 
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’ Jo men det brukar jag…. Jag är otålig jag vill snabbt ha innehållet på hemsidan så jag 
klickar bort’’ - Johan. Det finns tecken på att informanter inte lägger någon tanke på att läsa 
igenom avtalen innan de godkänner cookies. De vet därmed inte vad de går med på eller hur 
datan kommer att hanteras. Även om informanten hade ett resonemang kring sin integritet 
och en oro över att dela med sig av sin privata information trycker de på godkänn när 
cookiesavtal dyker upp.  
 
Liksom Dick och Basus (1994) teori om att utbyteskostnad påverkar beteendeattityd, kan vi 
dra en parallell till att informanterna har detta beteende för att utbytet av information är 
viktigare än andra parametrar. Beatrice anser att det är viktigare att kunna använda sociala 
mediaplattformar och webbplatser för att införskaffa information, än möjligheten att neka 
avtalen för insamling av data och därmed inte komma åt det digitala samhälle vi lever idag. 
Att behöva godkänna cookies för att få ut en viss information ser informanterna dock som ett 
tvång och att det inte finns något annat alternativ.  
 
‘’Det finns mer värde än att vara skeptisk och säga nej, typ att jag måste vidare på den 
hemsidan, eller jag vill verkligen läsa den här artikeln, eller, jag vill verkligen köpa den här 
flygresan, eller det är ett större värde för mig att gå vidare, även om jag typ inte vill.’’ - Lisa 
Även om Lisa är orolig över vad som kan hända med hennes information när hon godkänner 
cookiesavtal är viljan att få ta del av en viss information större än oron. Nekande av avtal 
leder ofta till att tillgången till informationen och webbplatsen stängs ned (PTS 2019a). 
Studien visar återkommande tendenser till att utbytet av information är viktigare än faktumet 
att informanten måste dela med sig användardata.  
 
Faktumet att avtal inte läses leder till en potentiellt förenklad process för företag att förstå 
sina konsumenter. Ur deras perspektiv är mängden insamlad data av stort värde och det ligger 
i deras intresse att avtalen godkännes, oavsett om de läses och förstås eller inte. I nuläget 
kanske inte informationen används till något oroväckande, men eftersom den lagras kan den 
komma att utnyttjas i framtiden, vilket det inte finns någon kunskap om idag hos 
informanterna. Utifrån informanternas tidigare erfarenheter av att godkänna cookies syns det 
att de heller inte råkat ut för något negativt av detta beteende. 
 
I samtliga intervjuer fick informanterna analysera en bild av ett cookiesavtal, se bilaga 1, 
s.41. På bilden stod det förklarat vad det är för information som samlas in och hur den 
kommer att användas. Bilden väckte tankar hos informanterna som även bidrog till ändrade 
resonemang om sitt egna beteende. Jonas anser att han inte tycker om att dela med sig av 
information till tredje part då kontroll över hur uppgifterna behandlas upplevs att minska. När 
Jonas sedan läser cookiesavtalet, se bilaga 1 s.41, upplever han sig bekväm i att dela med sig 
av uppgifter till företaget som äger den webbplats han besöker. Samtidigt kommer han fram 
till att han inte skulle acceptera att andra externa företag får lagra och behandla hans 
uppgifter.  
 
Detta finner vi intressant då Jonas tidigare i intervjun sade att han alltid godkänner 
cookiesavtal. Samtidigt finns anledningar som gör honom villig att gå emot sig själv. Hans 
agerande kan leda till risk för sin egna integritet, vilket Jonas är väl medveten om, trots det 
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agerar han inte utefter detta. Khalil och Karam (2015) menar på att människan ändrar sitt 
beslut och beteende utifrån hur de uppfattar risk. Vilket Jonas i detta fall inte väljer att göra 
och går emot sin egna uppfattning. 
 
Karl upplever ingen risk i att dela med sig av användardata, baserat på att han inte har några 
tidigare negativa erfarenheter kring cookiesinsamling. Detta gör att han enkelt trycker på 
acceptera när avtalet gällande cookies dyker upp, utan vidare eftertanke. Godkännandet har 
börjat gå på rutin och blivit till en vana där informanter inte upplever någon risk i att 
godkänna avtal. Att ta beslut på vana gör att konsumenten inte behöver lägga lika mycket tid 
och energi som vad som hade behövts vid ett aktivt beslutsfattande (Ekström, Ottosson & 
Parment 2017). Detta kan kopplas an till lathet som är ett återkommande fenomen hos 
informanterna och som nästintill alla tog upp som en anledning till varför avtal godkänns utan 
att läsas.  
 
Karl och Sara svarade detta gällande frågan om varför de trycker på godkänn trots sitt 
resonemang om sin egen integritet: 
 
“ Alltså jag tror att det har med lathet att göra, alltså rent av ’’ - Sara  
 
‘’ De står typ, läs mer men det orkar man aldrig göra. ’’ - Karl 
  
Oberoende om informanterna tycker om retargeting eller inte, nämner samtliga informanter 
att det är på grund av lathet att de inte vill ta sig tid att läsa de flertalet långa sidor avtalen, 
utan att ens argumentera för att de borde läsa igenom dem. Vanebeteendet är känt för att 
underlätta i människors vardag (Ekström, Ottosson & Parment 2017), tack vare vanor slipper 
vi tänka efter i varje beslut vi tar. Vanan är även den baserad på tidigare erfarenheter.  
 
Enligt Dick och Basu (1994) grundar sig beteendeattityd i bland annat tidigare kostnad, sunk 
cost, där ett beslut som har tagits och inte kan återställas leder till en upplevd kostnad. 
Beteendeattityden kan ses i denna studie genom att flertal informanter enkelt, utan eftertanke, 
trycker på att godkänna cookies. Förmodligen för att tidigare kostnad aldrig varit hög nog för 
ett förändrat beteende.  
 

4.3 Retargeting 

Respondenterna fick svara på vad det tycker om individanpassad marknadsföring. Svaren 
som framkom varierade mellan informanterna. Bland några av informanterna finns det en 
bakomliggande känsla av att anpassad marknadsföring är obehaglig. De som anser detta vill 
gärna inte dela med sig av sin privata information i syfte av att få tillbaka 
retargetingannonser. Dels för att de inte vet hur den kan utnyttjas av företaget men även på 
grund av de upplevda riskerna som finns med att dela sin information.  
 
‘’ ...Anser att det är creepy, det är för mycket information som samlas in. ’’ - Beatrice  
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Trots Beatrice motstånd till att låta sig påverkas av reklam upplever hon ändå en påverkan, 
detta oavsett om annonsen är riktad mot hennes intressen eller inte. Beatrice menar på att hon 
lägger tid och energi till att resonera över om hon exempelvis borde köpa en viss produkt 
genom att se reklam. Hon anser att hon hellre vill söka efter information själv än att få 
förslag. Beatrice anser att hon blir av med sin frihet att välja själv när hon blir påverkad av 
individanpassade annonser, där en maktlöshet uppstår. Att bli exponerad för annonser är 
något hon vill undvika till det yttersta och retargetingannonser anser hon är den värsta typen 
av annonsering då det bygger på henne som person.  
 
Till skillnad från Beatrice fanns informanter som har motsatta tankar om marknadsföring som 
sker via retargeting. De informanter som nämner nyttan med retargeting är de som tycker om 
marknadsföring som är i linje med deras intressen. Detta väger upp vad Svensk Handel 
(2014) har kommit fram till om att det finns svenskar som anser att anpassad reklam är att 
föredra istället för icke-relevant reklam.  
 
‘’ ...tycker det är bra skapar bättre möjlighet för att hitta något man verkligen tycker om.’ ’ - 
Karl  
 
Karl ser både nackdelar och fördelar med retargeting. Om Karl tidigare varit inne och kollat 
på en produkt som inte föll inom hans intresse och sedan marknadsförs direkt till honom, 
skapas det irritation. Detta sker eftersom han redan har beslutat att inte köpa produkten eller 
att han inte fann produkten intressant. Karl tycker dock att retargeting kan gynna honom och 
berättar att han har funnit ny musik via retargetingannonser och på grund av sina positiva 
erfarenheter väljer han att klicka sig vidare på annonser från ett visst företag som 
marknadsför ny musik. Han ser det som positivt då han anser att de hjälper honom att hitta 
musik som han annars hade missat.  
 
Evelina gav ett exempel på orelevant retargeting. Vid ett tillfälle var hon intresserad av att 
veta vad ett tält kostar men hade inga köpintentioner. Efter ett besök på webbplatsen men 
utan att genomföra ett köp, såg Evelina retargetingannonser för tält i sitt flöde. Detta är ett 
exempel där Evelina anser att retargeting är något negativt då det skapas irritation hos henne.  
Evelina hade på samma sätt som Karl upplevt retargetingannonser gällande förslag på ny 
musik, vilket är annonser hon finner mer relevanta för sig själv. Dessa annonser ligger i 
hennes intresse och musik kan ses som en produkt hon använder återkommande.  
 
Tillgänglighet är en faktor till kognitiv attityd (Dick & Basu 1994) och här kan det antas att 
produkter eller tjänster som är relevanta och dessutom är lättillgängliga online kan bli mer 
aktuella för konsumenten. Retargeting via Facebook och Instagram skapar god möjlighet för 
att bli exponerad för relevanta produkter och en ökad tillgänglighet i ens användarflöde. Dock 
kan det upplevas som negativt när retargeting skall få konsumenter att återkomma till 
webbplatsen och genomföra ett köp (Lambrecht & Tucker 2013), vilket då kan upplevas som 
en för hög tillgänglighet.  
 
I Evelinas fall blev tältannonser ett scenario där annonserna försökte få henne att återkomma 
till en webbplats som ligger utanför hennes intresse. Ansari och Mela (2003) menar även på 
att riktade annonser måste visas för konsumenten vid rätt tillfälle. Hade Evelina fått 
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tältannonser innan hon gick in och sökte efter prisbilden på tält hade detta varit ett exempel 
på positiv retargeting, då hon fick information om priset vid rätt tillfälle, detta är dock inget 
retargeting gör idag då det är baserat på tidigare sökningar och beteende.  
 
Attitydmässig lojalitet triggas när en konsument blir erbjuden relevanta erbjudanden 
(Bandyopadhyay & Martell 2007). Lyckas ett företag via sin retargeting fånga en god 
attitydinställning hos konsumenten skulle detta kunna leda till såväl engagemang som ett steg 
i lojalitet (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Vi anser att det är av stor vikt för företagen 
att vara lyhörd gällande sin individbaserade marknadsföring för att inte riskera att irritera 
konsumenten med orelevant annonsering. När en dålig erfarenhet sker hos konsumenten 
gällande annonsering, kan det leda till att lojaliteten till företag och varumärke sjunker. Detta 
stöds av Ansari och Mela (2003) som hävdar att individanpassad marknadsföring ökar 
kundlojalitet och stärker relationer mellan konsument och företag. Karl berättar att han ofta 
hittar ny musik via retargetingannonser och att han ofta klickar in på dessa annonser när han 
ser dem. Detta kan ses som ett exempel på en kundrelation som har stärkts via retargeting. 
 
Lambrecht och Tucker (2013) menar på att retargeting är mer effektiv om en konsument 
redan har definierade preferenser, det vill säga att konsumenten redan har en uppfattning om 
annonserad produkt eller tjänst. Detta går i linje med hur Karl och Evelina uttrycker sig, då de 
uppskattar retargeting men endast om den sedan innan har väckt ett intresse. Vi ser tecken på 
att massmarknadsföring upplevs som ett störande moment då den inte kan matcha 
konsumentens individuella intressen och den tidsaspekt som Ansari och Mela (2003) nämner 
i sin studie.  
 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) nämner att produkter och tjänster är mer än en 
nödvändighet och dess attribut speglar mer än bara nyttan. Produkten eller tjänsten kan idag 
vara ett ställningstagande till vem en person eftersträvar att vara och genom att konsumera 
det som ligger i ens intresse kan en person uppnå såväl fantasier som högsta drömmar. Som 
Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) menar kan denna form av individualisering ske 
tack vare digitalisering, där rätt produkt eller tjänst kan nå ut till rätt konsument.  
 
Retargeting skapar möjlighet för att användardata som samlas in kommer tillbaka i form av 
marknadsföring, skapad utefter vem just du ämnar efter att vara. Retargeting kan uppfattas 
som positiv då den skapar förutsättningar för såväl relevant marknadsföring som ett steg i 
identitetsskapande. Detta kan man se hos informanten Lisa som uppskattar retargeting då hon 
inte aktivt behöver söka information på egen hand i samma utsträckning, för att hitta saker 
som matchar hennes stil och intressen. Lisa vill inte behöva ta alla beslut på egen hand för att 
leta fram exempelvis den bästa flygresan. 
 
 ‘’ Ibland vill inte jag ta alla beslut för att jag tycker att det kan vara jobbigt att jag ska själv 
söka genom, jag ska själv veta vilken, jag vet inte om jag uppskattar billiga flygresor men 
dyrare kläder, då kanske jag själv vill att någon annan ska presentera för mig. ’’ - Lisa 
 
I citatet ovan analyserar Lisa de positiva delarna med retargeting men hon har även ett 
negativt perspektiv på det. Bland alla anpassade annonser finns en oro att hon skall missa 
omvärlden och Lisa uttrycker rädsla för att “leva i sin egna bubbla”.  
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4.4 Din integritet online - erfarenhet och engagemang 

Trots de uppfattade positiva sidor av individbaserad marknadsföring upplever majoriteten av 
informanterna att mängden annonser skapar irritation. Att rensa sin webbhistorik är vanligt 
för att försöka minska antalet cookies. Samtidigt sker ett borttagande och anmälan av 
annonser hos ett antal av våra informanter.  
 
Under intervjuerna försökte vi få respondenterna att analysera varför deras attityd är som den 
är. Om det finns någon tidigare erfarenhet som gjort att deras uppfattning, känslor eller 
beteende kring ämnet kan ha påverkats. Beatrice nämnde erfarenheter från när hon var liten 
som hon tror har påverkat hennes attityd idag. ‘’ Man fick höra väldigt många gånger ‘var 
försiktig på nätet, gör inte det här, gör inte det, gör inte det’. Jag var väldigt lyhörd så det 
smittade av sig väldigt mycket.’ ’ - Beatrice  
 
Från barnsben, då internet började bli en allt större del av människors vardag, har Beatrice 
fått höra om och om igen av föräldrar och lärare att det är viktigt att vara försiktig vid 
användning av internet. De hade berättat om allt dåligt som skulle kunna hända om privat 
information hamnar i fel händer. Trots detta är det viktigt att notera att Beatrice alltid 
godkänner cookies och tar del av sociala medie-plattformar som Facebook och Instagram. 
Detta sker för att kunna ta del av det digitala samhället, där Beatrice anser att inte ha något 
annat val. Genom att Beatrice accepterar cookies, genom Facebook och Instagrams 
användaravtal, visar hon tendenser till kognitiv dissonans genom att agera på ett sätt som är 
emot hennes egna uppfattning och värdering. Detta påminner om Jonas som väljer att agera 
på ett annat sätt än vad han egentligen säger, uppfattar och värderar. 
 
Att värdera sin mailadress högt var något vi fann hos flertalet av våra informanter och den är 
dessutom extra svår att dela med sig utav. Informanten Sara ansåg att ge ifrån sig 
mailadressen kändes mer jobbigt att dela med sig av, än exempelvis vilka tidigare 
webbplatser hon har besökt. Detta på grund av att ge ifrån sig mailadressen upplevs som mer 
privat. Idag används mailen, likt en postlåda, för en mängd olika funktioner där även aktörer 
inom sjukvård och utbildning kan nå dig. “ ...Mest jobbigt att ge ifrån sig mail. Ja men den 
känns mer, det är ju också jättekonstigt kan jag ju tycka, men den känns mer privat. ” - Sara . 
Detta sker medan Jonas, Beatrice och Lisa främst inte ville ge ifrån sig sin mailadress för att 
undvika stora mängder reklam i sin inkorg.  
 
Mailadress samlas sällan in i syfte av retargeting då det sker på webbplatser, men är en 
återkommande insamlad data för exempelvis föregångaren remarketing (Arsenault 2019) (se 
s. 7 för definition) och begärs även när du skapar ett användarkonto hos Facebook och 
Instagram (Facebook 2019b). Genom att ge ut sin mailadress anser informanterna att det blir 
för personligt då en direktkontakt sker mellan dem och företaget. Detta är intressant då 
liknande marknadsföring sker på Facebook och Instagram, där ett företag når ut till specifik 
konsument med specifikt erbjudande. Detta upplevs inte som ett lika stort intrång som om 
företaget hade skickat ett mail  
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Ett annat återkommande exempel på känsliga uppgifter var bankuppgifter och även 
personnummer, då detta är något som informanterna värderar högt men i lägre utsträckning 
än sin emailadress. Dick och Basu (1994) menar på att en människas primary affect påverkar 
dess känslomässiga attityd. Primär tillgivenhet handlar om det du anser har högst värde. Här 
kan man anta att mail har ett större känslomässigt värde än någon annan form av 
användardata. Det kan möjligtvis finnas en omedveten koppling mellan ens mailinkorg och 
ens postlåda som gör att det känns privat, att det kommer för nära ens trygga punkt i hemmet. 
 
Vi upplevde att det fanns en känsla hos respondenterna av maktlöshet och att inte kunna 
påverka som individ. Här är ett citat från Karl angående hans känslor över det övervakade 
digitala samhället. “ På ett sätt så är de ju lite sjukt, men på ett sätt så bryr jag mig inte för 
oavsett om jag bryr mig så kommer det ändå inte att ändras. Asså de är ju mot den framtiden 
vi går. ’’ - Karl 
 
Karl beskriver sig själv som endast “en liten människa” som inte kan påverka den 
individbaserade marknadsföringen. Han anser att oavsett vad han gör kommer inget att 
ändras, en känsla av att sakna kontroll över en situation. Ett agerande att exempelvis undvika 
cookies skulle bara skapa hinder för att kunna följa med i det digitala samhället. Beatrice 
uttrycker sig liknande fast med en större bakomliggande oro över sin integritet. Den digitala 
utvecklingen går fort och hur den lagrade informationen kan användas i framtiden känns 
skrämmande. Beatrice vill kunna ha möjligheten att dra sig tillbaka utan att folk vet vart hon 
är med hjälp av hennes angivna platsinformation. Hon anser att möjligheten att bevara sin 
integritet och hänga med i den sociala omvärlden hämmas av varandra. En känsla av tvång att 
behöva godkänna cookiesavtal för att kunna få ta del av det digitala samhället. 
 
Under studien har vi märkt att det finns en känsla av obehag när vi diskuterar insamling och 
lagring av användardata. Liksom Sara beskriver det, är det läskigt att veta att företag samlar 
in användardata och även mängden information som används upplevs som obehaglig. Det är 
även få som har kännedom om hur behandlingen sker med den lagrade informationen. Detta 
märker vi genom att avtal gällande cookies aldrig läses enligt våra informanter och det är i 
dessa avtal villkoren står. I Aguirre et al. studie (2015) uppfattade respondenterna i högre 
utsträckning individbaserad marknadsföring som positivt när företaget hade informerat dem 
om insamlingen av deras personliga data. När insamlingen av användardatan skedde utan att 
användarna blev informerade upplevde de istället en känsla av sårbarhet. I vår studie finns 
tecken på att informanterna är i viss mån medvetna om insamlingen, dock är det få som tar 
reda på hur och i vilken omfattning. 
 
Smit et al. (2013) kommer i sin studie fram till att integritetsintrång är en oro vid 
internetanvändning. Olika åtgärder finns att ta om användare vill skydda sin integritet, som 
att använda antivirusskydd eller att blockera pop-up-annonser. Utfallet är liknande i vår 
studie där avtalet inte läses, men informanterna nämner att de såväl har anmält 
retargetingannonser, som att ladda ned diverse antivirusskydd i syfte av att skydda sin 
integritet online. Som Dick och Basu (1994) nämner i sin studie grundar sig kognitiv attityd 
på såväl förtroende som klarhet. Här kan det antas att ju tydligare retargeting är med sitt syfte 
och om användaren själv kan påverka exponering eller inte, desto större chans för en positiv 
kognitiv attityd.  

29 



 
 
Informanterna skyller på lathet för att de inte läser användaravtal och lägger ansvaret på sig 
själva. Faktum är att tidigare forskning visar på att detta är en allmän inställning hos flertalet 
användare och att det beror på ett bristande engagemang (Celebis 2015). En parallell kan dras 
mellan engagemang och maktlöshet. Avtal fyller inte någon funktion för informanterna då de 
upplever att de inte har något annat val än att godkänna dem och ett engagemang att läsa dem 
existerar inte. Att skapa uppror mot avtal som “en liten människa” kommer ändå inte göra en 
skillnad för samhället enligt informanterna. Deras uppror skulle dock ha en stor inverkan på 
deras egna digitala användning då de behöver ta alternativa vägar för att nå informationen. 
Företag idag borde vara medvetna om användarnas känslor gällande insamling och att det är 
av stor vikt att på ett tydligt och förenklat sätt informera användarna om den insamling som 
sker, hur och vad informationen används till. Om detta görs kan en eventuell negativ attityd 
vändas till en positiv. 
 
 
4.4.1 Att vara en del av det digitala samhället 

Trots de antal gånger då Facebook inte har hanterat sina användares uppgifter på ett korrekt 
sätt (Palm 2019), har plattformarna fortfarande flera miljarder användare (Facebook Business 
2019a). Det finns en anledning till varför de väljer att stanna kvar trots risken för utnyttjande 
av användardata. Vi ser en lojalitet till plattformarna och dess tredjepartsföretag som inte går 
att definiera men som ändå är där. Maktlöshet är ett fenomen som nämndes bland 
informanterna. Där Karl uttryckte det som en känsla av att inte ha någon påverkan, oavsett 
vad han gör eller tycker kommer han inte kunna ändra på att företag samlar in data om 
honom.  
 
I och med detta ser man att Karl har infunnit sig i situationen och anser det inte svårt att ge 
ifrån sig sin användardata längre. Vi ser liknande tankar hos övriga informanter. Enligt 
Fishbein och Ajzen (2010) kommer en handling att ske om en individ har en positiv attityd 
samtidigt som normen tillåter beteendet. Här kan det påstås att normen idag är att lämna ifrån 
sig data till företags plattformar och den som inte gör det väljer att avvika från normen. Varje 
enskild individ har även en begränsad förmåga att göra något åt denna norm, då samhället 
såväl som företag har en bakomliggande makt i frågan.  
 
Att vara en del av det digitala samhället kan även det ses som en norm och en förväntan. Lisa 
uppger att hon spenderar mycket tid på sociala medier och har svårt att lägga ifrån sig 
telefonen. När Lisa inte är uppkopplad blir hon stressad över att missa saker och hon upplever 
att hon känner stor oro och obehag när hon inte kan använda internet. Przybylski et al. (2013) 
beskriver detta fenomen som FoMO, Fear of Missing Out. FoMO är vanligt förekommande 
hos de yngre generationerna. Vi kunde även se likheter med Przybylski et al. (2013) teori om 
att individer som inte använder sociala medier mycket känner heller inte lika hög FoMO som 
de personer som använder det konstant. Detta kan vi se hos vår informant Pontus som uppger 
att han inte använder sociala medier lika mycket som de övriga informanterna, han visade 
heller inga tecken på rädsla att missa något.  
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Majoriteten av informanterna uppgav att de använder sig av sociala medier för att bland annat 
hålla kontakten med vänner och familj samt att bli uppdaterad på vad andra gör. Vi tolkar 
informanternas svar av syftet med användningen av sociala medie-plattformar att det är 
viktigt för dem att upprätthålla sociala band därigenom. Detta kan kopplas ihop med FoMO 
och rädslan av att missa något. Przybylski et al (2013) studie har varit underlag för Vaidya, 
Jaiganesh och Jaiganesh (2016) studie om internetberoende. Studien visar att 
internetberoende och FoMO samexisterar och forskarna menar på att den ena kan introducera 
den andre. Vi anser att Lisa kan lida av både FoMO och internetberoende då hon uppger att 
hon inte kan minska sin användning samt att hon upplever stress och oro när hon inte är 
uppkopplad.  
 
Vi kan se en koppling mellan internetberoende, FoMO och retargeting då ju mer tid du 
spenderat på sociala medier desto fler annonser blir du exponerad för. Vi anser därför att den 
FoMO som finns bland många idag, kan potentiellt bidra till att användare utsätts för 
retargetingannonser i större utsträckning än de som inte upplever FoMO. Detta anser vi är en 
aspekt som marknadsförare bör ha i åtanke. Det kan diskuteras om det är etiskt korrekt att 
exponera människor i en beroendeställning för individbaserad reklam. Det kan även 
diskuteras vem som bär ansvar och hur det påverkar individer.  
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5. Slutsats 
Attityd är en värderande respons som skapas för att förenkla beslut, genom att det tar kortare 
tid att grunda sin åsikt på en attityd än att ständigt ta nya ställningstaganden (Berkowitz 
1974). Detta är ett fenomen som dykt upp bland alla informanter på ett eller annat sätt. 
Individen bearbetar information på ett visst sätt för att skapa effektivitet och en såpass liten 
energiförlust som möjligt. Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse av 
användarnas attityd till retargeting, i analysen finns tillsammans med attityden olika faktorer 
som påverkar attityden. Studien visar flertalet gånger att informanternas attityd och 
beteendehandling sällan går ihop. Samtidigt visas flertalet faktorer som visar på varför 
användardata delas till att börja med.  

5.1 Vilken attityd har Facebooks och Instagrams användare 
gentemot retargetingprocessen? 

Informanternas kognitiva attityd visar på en brist på tidigare erfarenhet då integritet har 
riskerats. Detta kan vara en anledning till den okunskap och det vanebeteende som vi 
upplever hos våra informanter. Studien grundar sig på människor som har fötts in och vuxit 
upp i det digitala samhället. Detta leder oss till att anta att de har en grundläggande 
uppfattning om vilka integritetsskydd som finns (exempelvis GDPR) samtidigt som det finns 
en upplevd tillit till dessa. Informanterna har tidigare uppfattat nackdelar med att lämna ifrån 
sig användardata om än inte på en personlig nivå, trots detta är det få gånger då avtal läses.  

Det uppmärksammas en starkare affektiv attityd till mailadress än användardata. Vi skulle 
kunna anta att ge ifrån sig sin mailadress är ett direkt sätt att låta företaget nå dig, medan 
användardatan du lämnar ifrån dig online inte har direkta konsekvenser enligt våra 
informanter. På Facebook och Instagram är dock användandet av tredjepartscookies stort och 
likaså mängden intern användardata som externa företag kan ta del utav. För att inte tala om 
att vem som helst skulle kunna få ta del av din information på Facebook och Instagram så 
länge hen besitter rätt kunskap. Detta är ett faktum informanterna inte överväger på samma 
vis som de överväger att lämna från sig sin mailadress till företag, förmodligen på grund av 
risken för direktmarknadsföring.  
 
Beteendeattityden visar på annat än vad informaterna tänker och känner. En fråga värd att 
utforska är varför våra informanter väljer att dela med sig av information till företag när en 
underliggande oro finns. När skillnad uppstår mellan attityd och beteende kallas detta för 
kognitiv dissonans (Festinger 1957). Detta är något vi ser hos samtliga informanter och är 
något som flertalet själva uppmärksammar under intervjun. En bidragande del till detta är 
faktumet att vi visar ett avtal och poängterar vad som eventuellt kan stå i ett avtal gällande 
cookies, något som ingen av våra informanter tidigare aktivt har tagit reda på.  
 
Attityd blir viktigt att förstå då studien ämnar att kunna ge underlag till företag som använder 
eller vill implementera retargeting i sin verksamhet. Studien kan även bli en möjlighet för 
marknadsföringsverktyget att utvecklas i sin helhet och tecken finns på att en ökad lojalitet 
kan bli en del av nyttan. Dick och Basu (1994) menar på att samtliga delar av 
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attitydkomponenterna - hur individen uppfattar, känner och beter sig, påverkar i slutändan 
lojalitet tillsammans med andra faktorer.  
 

5.2 Vilka faktorer gör att Facebooks och Instagrams användare är 
villiga att dela med sig användardata i syfte av retargeting?  

I informanters beteende ses ett vanebeteende, vilket blir en faktor till varför avtal godkänns 
och användardata delas. Det finns även tecken på okunskap hos informanter då avtal inte 
läses. Ingen av dem kan heller redogöra för hur GDPR skyddar integritet, utan snarare varför 
den gör detta. Samtidigt visar detta på att deras attityd samt handling sällan går ihop och en 
kognitiv dissonans uppstår. En upplevd oro gällande integritet leder trots allt till att inte läsa 
avtal. Informanter väljer istället att lita på existerande integritetslagar samtidigt som de finner 
kommunikation- och informationsutbytet mer värdefullt, vilket är en återkommande faktor 
till att informanterna är villiga att dela med sig av användardata. 
 
En positiv kognitiv attityd till retargeting uppfattas återkommande hos våra informanter. En 
faktor vi ser till varför våra informanter är villiga att dela med sig av användardata, är 
faktumet att retargeting kan användas i syfte av att nå ut med produkter och tjänster som 
ligger i informanternas intresse. Retargeting kan även skapa en god tillgänglighet för dessa 
produkter eller tjänster. Det ses som fördelaktigt enligt våra informanter då de slipper ta del 
av annonser som saknar relevans och där ett engagemang inte existerar. Paralleller kan dras 
till det identitetsskapande som konsumtion kan bidra till och som är eftersträvat idag. Genom 
retargeting kan våra informanter enkelt få tillgång till produkter och tjänster som hjälper dem 
skapa en eftersträvad identitet och att uppnå drömmen om vem de vill vara. 
 
Denna studie använder sig av människor i åldrarna 18-25 år och är en del av den generation 
där FoMO tillsammans med ett internetberoende är ett återkommande fenomen. Tecken på 
blindhet för annonser uppkommer likväl i studien. Trots en uppfattning om att retargeting 
bygger på användardata finns återkommande ett medvetet eller omedvetet val i att inte se 
annonser. Tillsammans med detta finns en positivare affektiv attityd gentemot retargeting 
kontra massmarknadsföring, då detta skapar en högre tillfredsställelse. Att retargeting kan 
leva upp till informanternas behov till en annan nivå än massmarknadsföring kan ses som en 
faktor till varför användardata delas.  
 
Karl uttrycker det som att han känner sig maktlös i frågan gällande att kunna påverka 
insamling av användardata, vilket är ett återkommande svar hos informanter. Det finns tecken 
på att Karl, tillsammans med andra, har infunnit sig i hur det digitala samhället ser ut idag. De 
har även infunnit sig i hur stor påverkan varje enskild individ har, det vill säga en mycket 
liten förmåga att påverka. Tecken finns på att de agerar utefter en maktlöshet men har 
samtidigt en förtröstan om att det inte kan gå allt för illa, då det finns lagar och institutioner 
som skulle kunna hjälpa till den gången något negativt händer. Maktlöshet blir en faktor till 
varför användardata delas, tillsammans med en tillit till lagar och institutioner. Viktigt att 
komma ihåg är att ingen idag, inklusive våra informanter, har facit på hur deras användardata 
kan komma att utnyttjas i framtiden.  
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5.3 Kritik och framtida forskning 

Vid forskningsstudier framkommer det ofta problem på vägen som skulle komma att påverka 
resultatet. Trots försök till att minimera dess påverkan finns det alltid utrymme för 
förbättring. Bilden som visades under intervjuerna är ett cookiesavtal där informanterna fick 
ta ställning till om de skulle godkänna avtalet eller inte. Merparten av informanterna uttryckte 
att avtalet har en annan struktur än vad de är vana att se. Denna faktor kan ha vinklat frågan 
och gett studien en lägre reliabilitet. I cookiesavtalet som visades för informanterna fanns det 
tre punkter med kort information om vad som lagras och hur den används. I avtalet väckte 
den sista paragrafen en del funderingar, se bilaga 1 s.41. Där ombeds den läsande att lämna 
ifrån sig sin email. Detta frångick vad informanterna anser som ett vanligt avtal och kan det 
därför upplevas som att vi vinklade intervjun genom att använda ett avtal som inte upplevs 
som standardiserat. Vi anser trots detta att informationen som kom fram är relevant för 
forskningen och användbar längre fram.  
 
Det finns potentiell kritik till att vi representerat Beatrice och Karl flertalet gånger under 
analysen. Valet av att de blev representerade i den mängd grundades i deras 
ställningstaganden. De visade på ett bredd i resultatet med ofta helt skilda ställningstaganden. 
Vi ansåg att just de informanterna bidrog med välgrundade och formulerade svar som kunde 
representera majoriteten av informanterna. 
 
Denna studie är fokuserad på det teoretiska ramverket attityd. Inom attityden analyseras de 
tre grunderna till attityd som är uppfattning, känslor och beteende. Studien skall var 
förankrad inom konsumentbeteende och marknadsföring. När dessa tre komponenter 
diskuteras riktas ämnet ofta mot psykologi istället. Det finns en svårighet med att diskutera 
kring komponenterna då de inte är konkreta. Vi upplevde bland annat en svårighet hos 
informanterna att beskriva sina känslor under intervjuerna. Svaren som samlades in blev 
främst baserade på beskrivningar. För framtida forskning kring ämnet kan det vara intressant 
att utveckla frågorna för att trigga fler utförliga svar om varför individer känner, tycker och 
tänker som de gör inom detta ämne. Lyckas företag förstå en attitydinställning hos en individ 
kan detta leda till kunskap om hur lojalitet väcks. Detta gör att studien kan komma att bli 
nödvändig för att förstå en konsuments attityd för att analysera hur lojalitet till företag kan 
väckas när retargeting används som verktyg.  
 
Valet av att använda ett snöbollsurval bidrog till att informanternas åldersspann smalnade av 
från det förutbestämda 18-29 år till att den äldsta informanten var 25 år. Detta kan ha 
påverkat den insamlade datan men är inte avgörande för denna studien. Som Chang-Hoan & 
Cheons (2004) säger i sin studie om att en individs uppfattning kan påverkas av tidigare 
erfarenheter och kunskap. Att ha med äldre informanter i urvalet hade kunnat bidra till annat 
resultat på grund av tidigare erfarenheter som inte 18-25-åringar har. Detta leder oss till 
möjligheter för vidare forskning kring ämnet, där det hade varit relevant att ha ett bredare 
ålderspann för att kunna se på skillnader mellan åldrarna ur perspektiven erfarenhet och 
kunskap. 
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Retargeting tillsammans med integritet är något vi anser ligger i tiden med det samhället vi 
lever idag. Skandalen gällande Facebook som nämndes i 1.1 Introduktion väcker 
uppståndelse och sätter högre krav på företagen att förbättra sin behandling av användardata. 
Därav krävs det fler studier som analyserar både konsumenter och företagare som använder 
sig av retargeting. Det hade även varit intressant att forska kring hur användare och företag 
upplever ansvar kopplat till annonsering samt vad de tar för aktiva ställningstagande till detta. 
Inom dessa studier skulle risk och risktagande kunna bli en gemensam nämnare.  
 
Vi finner det även intressant att studera kopplingen mellan internetberoende, FoMO och 
retargeting på en djupare nivå. Faktumet är att ju mer du använder internet och sociala 
medier, desto fler annonser blir du exponerad för. Förslag på framtida forskning kan vara att 
definiera urvalet efter personer som är internetberoende och/eller upplever FoMO för att se 
hur svaren varierar, samt om det uppstår några likheter eller skillnader.  
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7. Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 

Det cookiesavtal som användes vid intervjuerna för att stimulera diskussion. 
 
https://www.cpcstrategy.com/blog/2018/08/retarget-on-instagram-ads/ 
 

 
 
 
 

7.2 Bilaga 2  

Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer som har utförts på totalt 7 deltagare. Av 
etiska skäl och på deltagarnas begäran har vi valt att anonymisera deltagarna och använda oss 
av figurerade namn och personbeskrivningar som speglar respondenterna utan direkt 
härledning till den fysiska personen. Respondenterna presenteras enligt följande tabell:  
 

Namn Född Studerar Användning 
Facebook/Instagram 

Karl 1997 Företagsekonomi En timme per dag 

Evelina 1999 Företagsekonomi En timme per dag 

Lisa 1996 Samhällsbyggnad En timme per dag 

Sara 1994 Medicin En och en halv timme 
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 per dag 

Beatrice 1994 3D-grafiker En till två timmar per 
dag 

Pontus 1996 Polis Mindre än en timme 
per dag 

Jonas 1996 Vindkraft Mindre än en timme 
per dag 

 

 7.3 Bilaga 3 

Här presenteras vår intervjuguide som vi använde som stöd under våra intervjuer. Vi 
genomförde semistrukturerade intervjuer och vår guide är tematiserad efter;  
Facebook och Instagram, Retargetingannonser, Cookies, GDPR och Personlig information. 
Intervjuguiden användes endast som ett stöd under våra intervjuer och frågorna varierade 
beroende på informanternas svar och sidospår. Därför bör denna bilaga endast ses som ett 
utdrag.  
 

Nr Intervjuguide: 

1 Innan denna intervju har du tidigare fått svara på frågan om du är aktiv på plattformarna Instagram 
och Facebook. Kan du beskriva din användning av dessa sociala medier? 
 

- Syfte? 
- Hur mycket tid spenderar dem? 
- Skillnad på Facebook och Instagram? 

2 När du skrollar igenom dina flöden på Instagram och Facebook, har du sett annonser och reklam där?  

3 Vill du beskriva dessa annonser/reklam? Utformning, Skillnad på facebook och Instagram. 

4 Hur upplever dessa annonser/reklam? 

5 I vilken mängd upplever du annonserna/reklamen? 

6 Upplever du att de annonser som dyker upp i flödet kan vara anpassade till dig som individ? 

7 Har du någon uppfattning/kunskap om hur din surfupplevelse förändras efter dig som individ. 

8 Kan du ge ett exempel på en annons som du har sett som har upplevt varit baserad på tex dina 
intressen, tidigare surfhistorik, en kompis som är med i den klubben etc.  

9 - Om ja, hur upplevde du annonsen? 
 

- Om nej, hur upplever du individbaserade annonser generellt? 
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- Generell inställning  

10 Har du köpt något via annonser/reklam? 

11 Har du gjort ett aktivt val att välja bort annonser eller har du tvärtom valt att skapa förutsättningar för 
annonser till dina sociala medier?  
 

- Hur har detta gjorts? 
- Vad användes? (program etc) 
- Informanternas tankar och inställning  

12 Vi skulle vilja att du berättar om din uppfattning och kunskap om vad cookies är för något och hur 
det används 

13 Vart har du fått kunskapen ifrån?  

14 Vad är din inställning till cookies? 

15 Har du blivit tillfrågad att godkänna cookies när du besökt en hemsida? 
 

- Vad brukar du välja när rutan kommer upp? 
- Varför då? 
- Brukar hen läsa avtalen? Varför, varför inte? 
- Generella tankar 

16 Visar Cookieavtalet (bilaga 1) 
 

- Tankar 
- Känner de igen avtalet? Ja, nej, varför? 
- Skulle du godkänna avtalet? Ja, nej, varför? 
- Diskussion om de olika delarna i avtalet 

17 Vad baserar du beslutet att godkänna avtalet på? 
Vad baserar du beslutet att inte godkänna avtalet på? 

19 Vet du vad det är för information som cookies samlar in utifrån avtalet? 

20 Vad har du för tankar kring, säkerhet och risk när det kommer till cookies? 

21 Vad har du för uppfattning och kunskap om GDPR? 

22 Anser du att GDPR är viktig för dig? Varför, varför inte? 

23 Vad vet du om dina rättigheter och skyldigheter online? 

24 Positiva och negativa upplevelser av att dela med sig av din personliga information? 

25 Vad är personlig information för dig? 

43 



 

26 Vilken personlig information tycker du är lätt respektive svår (jobbig) att dela med dig av? 

27 Har de något verkligt exempel? 
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