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tudes toward targeted ads on Facebook. 

Författare:  Nathalie Hedström & Lovisa Lundberg 

Färdigställt:  2019 

Abstract:  Social media and networking sites are an integral part 

of many individuals’ everyday life and the platforms 

are growing in both popularity and number of users 

every day. Facebook, being the most popular social 

networking site in Sweden, is an excellent place for 

advertisers to communicate with potential customers 

and consumers. Today’s advertisers provide Online 

Behavioral Advertising (OBA), which is the practice 

of tailoring advertising based on an individual's 

online activities and personal information. This tar-

geting technique might be a successful way for adver-

tisers to increase advertising effectiveness, but it also 

causes privacy concern. Using an online survey, the 

current study aims to examine Generation Y’s (indi-

viduals born between 1984-2003) attitudes towards 

OBA on Facebook. A total of 165 respondents partic-

ipated in the study. 

The results ascertained that Generation Y in general 

had a negative attitude towards OBA and felt uncom-

fortable with their online activities being tracked. 

However, the findings suggest that young adults 

(aged 16-25 years old) had a slightly more positive 

attitude to Facebook advertising compared to the 

older individuals within Generation Y. Females also 

had a somewhat more favorable attitude towards Fa-

cebook advertising compared to males. Moreover, 

ads are considered more annoying by those who 

spend more time on Facebook. Theoretical and prac-

tical implications of findings as well as areas for fu-

ture research are discussed. 

Nyckelord:  Facebook, Generation Y, informationsarkitektur, 

kommunikation, kvantitativ metod, personifierad re-

klam, Sverige 
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1 Introduktion 

Sociala medier och nätverk är en stor del av många människors vardag. Använ-

dandet av sociala medier ökar för varje år som går vilket har förändrat beteendet 

hos användarna samt företagens möjligheter att utnyttja personifierad reklam. 

Personifierad reklam är en typ av digital kommunikationsteknik som spårar och 

sammanställer individuella användares internetaktiviteter. Tekniken lagrar bland 

annat vilka webbplatser en användare besökt, anledningen till besöket samt när 

och hur länge besöket skett. Personifierad reklam baseras även på varje enskild 

användares egenskaper och preferenser vilket hjälper företag att förutse konsu-

mentens intressen för att sedan skräddarsy och tillhandahålla personligt riktad 

reklam. En av fördelarna med en riktad digital kommunikationsteknik för kon-

sumenterna, är att de får reklam och/eller information som är relevant för dem. 

Majoriteten av konsumenterna är dock inte medvetna om hur beteende-

spårningen fungerar och hur skräddarsydd reklam genereras (Ham, 2017). Enligt 

Ham (2017) kan bristen på medvetenhet och kunskap resultera i en potentiell 

risk för användarnas integritet då informationen som samlas in kan innehålla 

personligt känslig information.  

En stor del av den svenska befolkningen är vana användare av sociala medier 

och nätverk. Enligt Davidsson, Palm, och Melin Mandre (2018) var det över åtta 

miljoner svenskar som använde sociala medier år 2018. Det populäraste nätver-

ket var Facebook och över 70 % av de svenska användarna inom Generation Y, 

personer födda mellan 1984 och 2003, besökte webbplatsen dagligen (Davidsson 

et al., 2018). Sedan Facebook grundades år 2004 har det sociala nätverket haft 

en konstant årlig ökning av antalet användare (Davidsson et al., 2018). I och med 

att Facebook är det största sociala nätverket i Sverige gör det plattformen till en 

ypperlig plats för företag att hitta samt kommunicera med potentiella kunder och 

konsumenter på.  

Till skillnad mot tv, radio och papperstidningar så stödjer sociala medier olika 

digitala format som till exempel bild, text, ljud och video vilka ett företag kan 

utnyttja för att dra in mer publik till sin sida eller hänvisa till sin webbplats (Fer-

reira & Barbosa, 2017). Genom kombinationen av olika digitala format ges fö-

retagen en god chans att synas i mängden. För företag är kommunikation genom 

sociala medier och nätverk ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att komma i kon-

takt med potentiella kunder på, men precis som vid traditionella kommunikat-

ionskanaler finns krav på målgruppsanpassad kommunikation (Curran, Graham, 

& Temple, 2011; Yaakop, Anuar, & Omar, 2013). Genom möjligheten att kunna 

kombinera och utnyttja olika digitala format kan reklam och kommunikation an-

passas och utvecklas för att vara både underhållande och säljande.  

Med tanke på att allt fler företag använder sig av personifierad reklam via sociala 

medier är det intressant att undersöka vilka attityder dess användare faktiskt har 

gentemot riktad reklam. Det kan även vara intressant att granska hur stor roll en 

webbplats informationsarkitektur spelar, med andra ord undersöka användarnas 

attityd gentemot olika reklamplaceringar på en webbsida. En välfungerande in-

formationsarkitektur är baserad på användarnas behov och hjälper dem att hitta 

och förstå informationen på en webbplats (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015, 

s. 22). Genom att undersöka vad användarna har för attityd gentemot personifi-

erad reklam och hur de önskar få den informationen placerad kan det ge oss en 



2 

fingervisning av hur en mer användarcentrerad informationsarkitektur skulle 

kunna se ut på Facebook. Men hur ställer sig de svenska användarna till perso-

nifierad reklam och påverkar placeringen av reklam huruvida användaren upp-

märksammar annonsen eller inte? Det finns många olika faktorer som kan på-

verka en individs attityd till någonting. Allt från vilken socioekonomisk grupp 

personen i fråga ingår i till etnicitet, ålder och även kön. Attityder, normer, vär-

deringar och ideal i samhället påverkar olika villkor och möjligheter som finns i 

livet hos kvinnor och män. Resulterar detta i att det blir en skillnad mellan mäns 

respektive kvinnors attityd gentemot reklam? Syftet med denna studie är att bi-

dra med en inblick i medvetenheten och attityder gentemot personifierad reklam 

och dess placeringar.  

Den största andelen svenska Facebook-användare är personer födda mellan 1984 

och 2003 (Davidsson et al., 2018), Generation Y (även känd som millennium- 

eller millenniegenerationen), varför denna målgrupp är i fokus i den aktuella stu-

dien. Det finns delade meningar kring vilka årtal som faktiskt ska ingå i Gene-

ration Y, men vi har valt det spann som vi anser vara mest relevant för vår studie. 

Tidigare studier har utförts för att ta reda på vilka attityder användare har gente-

mot kommunikation via sociala medier samt personifierad reklam, men i skri-

vande stund finns ingen granskad studie som utförts på svenska Facebook-an-

vändare. 

1.1 Bakgrund 

Personifierad reklam är reklam som baseras på en specifik individs internetakti-

viteter. Med personifierad reklam kan företag leverera relevant reklam till kon-

sumenter. Detta resulterar bland annat i att avkastningen på annonsinvesteringar 

maximeras, samtidigt som det hjälper företag att utesluta annonsering till konsu-

menter vars preferenser inte matchar (Lee & Rha, 2013). Lee och Rha (2013) 

påpekar att personifierad reklam även kan vara till nytta för konsumenter, då de 

slipper ta emot irrelevant och ointressant reklam och endast tar del av kommu-

nikation som passar deras intressen.  

Algoritmer används mycket på sociala medier. En algoritm består av instrukt-

ioner om vad som ska utföras samt hjälper till att analysera, sortera och prioritera 

information (Van Dijck, 2014). Algoritmer är till exempel det som skapar flödet 

av innehåll på sociala medier och hjälper sökmotorer att rangordna relevanta 

webbplatser. På Facebooks webbplats avgör algoritmer bland annat vilket inne-

håll som ska publiceras överst i en användares nyhetsflöde och vilken reklam 

som anses vara relevanta för individen (Haider & Sundin, 2016). För att en al-

goritm ska kunna bestämma vilket innehåll som ska visas krävs insamling av 

data. På Facebook finns mängder av användargenerade data som en algoritm kan 

använda för att möjliggöra riktad reklam (Haider & Sundin, 2016). Det är data 

som användaren delar både medvetet och omedvetet. Medveten data kan vara de 

uppgifter som finns i användarens profil som ålder och civiltillstånd. Omedveten 

data kan vara information som Facebook samlar in när användaren till exempel 

testar ett nytt spel via webbplatsen och godkänner villkoren utan att ha läst dem.  

Ett annat sätt för en algoritm att samla in information på är genom cookies. Fö-

retag använder ofta cookies för att skapa personligt riktad reklam (Ham, 2017). 

En cookie samlar in och sparar data om användarens internetaktiviteter från olika 

webbplatser. Den vanligaste typen av cookies profilerar användare för att sedan 
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erbjuda personlig reklam, dessa kallas för tredjepartscookies (Pierson & Hey-

man, 2011). Tredjepartcookies används av både Facebook och Google. Med data 

från cookies försöker en algoritm förutspå vilken information en användare vill 

ha. Fördelarna är att användaren får relevant information som är individanpas-

sad. Nackdelarna är att det är algoritmen som bestämmer vilken information som 

anses vara relevant baserad på insamlade data och inte användaren själv. I och 

med utnyttjandet av cookies, kräver inte reklam att en användare delar sin per-

sonliga information eller gillar några specifika företags-sidor på Facebook, rik-

tad kommunikation kan ändå förekomma. I brist på personlig information, kan 

annonsörer istället rikta in sig på en användares kontakters information, under 

antagandet att den aktuella målanvändaren delar intressen med sina vänner 

(Jung, 2017). Användarna är dessvärre ofta inte medvetna om i vilka samman-

hang deras personuppgifter samlas in vilket ger dem lite eller inget utrymme alls 

för kontroll (Pierson & Heyman, 2011).  

1.1.1 Kommunikation på sociala medier 

Allt fler företag kommunicerar via sociala medier. Det är ett snabbt och kost-

nadseffektivt sätt att komma i kontakt med potentiella kunder (Yaakop et al., 

2013). Till skillnad från traditionella medier får företagen möjlighet att skapa en 

dialog med sina kunder då sociala medier baseras på interaktion och deltagande. 

Utöver att marknadsföra sig, kan företag via sociala medier även bedriva en ef-

fektiv kundservice med kontaktmöjligheter som både är snabba och värdefulla 

samt föra en direkt dialog med sina kunder. Idag finns konsumenterna på sociala 

medier och företag måste annonsera där för att vara attraktiva för kunden (Curran 

et al., 2011; Taylor et al., 2011).  

Facebook erbjuder företag olika kommunikationsmöjligheter med tjänsten Fa-

cebook Business (Wirtz, Göttel, & Daiser, 2017). Facebook Business guidar fö-

retag i hur de ska kommunicera med användare genom att erbjuda olika annons-

alternativ baserade på budget- och kunskapsnivå. Företag kan bland annat skapa 

egna företagssidor, personliga annonser och köpa annonsplaceringar via Fa-

cebook Business.  

För att veta hur kommunikationen ska formas på Facebook behöver avsändaren 

studera användarna av mediet. Generation Y föredrar, i större utsträckning än 

andra generationer, att använda sociala medier för att interagera med vänner och 

familj (Bolton et al., 2013). Kommunikationen sker bland annat via inlägg på 

användares respektive profil, via Facebooks tjänst Messenger eller genom att 

användarna delar bilder och/eller inlägg med varandra. På Facebook kan använ-

dare både dela eget material och ta del av andras. Sociala medier ger användarna 

en möjlighet till att tillfredsställa behovet av uppmärksamhet (Dong-Hun, 2010). 

Användarna kan dela inlägg och bilder som sedan kan få gillamarkeringar från 

sina vänner. På så vis ges användarna en möjlighet till att tillfredsställa behovet 

av uppmärksamhet. Men det finns även negativa aspekter. De vanligaste orsa-

kerna till missnöje med sociala medier hos användarna i Generation Y är onö-

diga annonser samt brist på integritet (Singh, 2016). Singh (2016) utvecklar inte 

vidare var bristande integritet innebär i studien, men förslagsvis menas att den 

enskilda individen inte känner sig respekterad och upplever kommunikationen 

som påträngande. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder integritet att per-

sonen har rätt till en egen sfär som är skyddad mot intrång. Integritetsfrågan är 

ständigt diskuterad. Användarna vill inte att sociala medier använder deras per-

sonliga information för kommersiella syften. Dolnicar och Jordaan (2007) menar 
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att risken finns att konsumenter känner att personifierad reklam är aggressiv och 

påträngande samt att det inkräktar på deras integritet. Vad Singh (2016) syftar 

till med uttrycket onödiga annonser, som en av de vanligaste orsaker till miss-

nöje hos användarna av sociala medier, framgår inte i studien. Gissningsvis syf-

tar Singh (2016) på annonser som inte bidrar med någon nytta till användaren 

och/ eller annonser som tar upp onödigt med utrymme från annan typ av inform-

ation som användaren uppfattar som mer relevant. På Facebook finns reklampla-

ceringar både i nyhetsflödet och i högerkolumnen, vilka är markerade med rött i 

Figur 1. 

 
Figur 1. Annonsplacering på Facebook. 

Det finns studier som tyder på att placeringen av reklam har inverkan på om en 

besökare av en webbplats faktiskt uppmärksammar annonsen eller inte och att 

överdrivet antal reklamplaceringar påverkar attityden negativt hos besökaren. 

Barreto (2013) testar om fenomenet banner blindness, en slags självindicerad 

blindhet mot bannerannonser och dess typiska placeringar, existerar. En banne-

rannons är en annons som ofta återfinns längst med sidorna samt i toppen på en 

webbplats, många gånger ovanför eller strax under navigeringsområdet. Barreto 

(2013) kommer i sin studie fram till att reklam på Facebook får mindre uppmärk-

samhet än rekommendationer från användarnas bekanta. I studien ges banner 

blindness som en möjlig förklaring till resultatet. Banner blindness innebär att 

besökare av en webbplats medvetet eller omedvetet ignorerar information som 

placerats på en typisk plats för bannerannonser (Barreto, 2013). Detta visar på 

att en webbplats informationsarkitektur är högst väsentlig kring om och hur en 

användare uppmärksammar en specifik annons. Om ett företag placerar reklam 
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där fenomenet banner blindness ofta förekommer kan det resultera i att använ-

daren förbiser annonsen. Företaget går då miste om en potentiell kund och an-

vändaren kan gå miste om en eventuell relevant produkt eller tjänst. Viktigt att 

påpeka är dock att studiens experiment kring banner blindness endast utfördes 

på 20 deltagare och det således är svårt att fastslå om Barretos upptäckter kan 

appliceras på en större skara användare utan vidare undersökning. Det är likväl 

ett intressant fenomen som bör finnas i åtanken kring utformning av en webb-

plats informationsarkitektur. Vi har valt att ta upp banner blindness då det är 

relevant i frågan om huruvida placeringen av reklam på Facebook har betydelse 

med avseende på användarnas attityd gentemot annonserna.   

1.1.2 Tidigare attitydundersökningar 

Zhu och Chen (2015, s.336) menar att “The model of free content with adver-

tisements has been accepted, by the public, in the form of traditional media such 

as television and newspapers; however, this model is poorly received as regards 

social media.”. En möjlig förklaring till detta kan vara att reklam i traditionella 

medier anses vara sedvanlig. På sociala medier tenderar användare att helt enkelt 

att ignorera annonser och reklam (Zhu & Chen, 2015). Vidare finns det under-

sökningar som visar att attityder skiljer sig åt beroende på till exempel hur ofta 

användare besöker Facebook och användarnas kön (Taylor et al., 2011). Enligt 

flera tidigare studier har Facebooks kvinnliga användare en positivare inställning 

till reklam på plattformen gentemot de manliga användarna (Duffett, 2017; Fer-

reira & Barbosa, 2017; Taylor, et al., 2011). Vidare visar Ferreira och Barbosas 

(2017) studie att inlägg från företag som kombinerar innehåll med reklam är ef-

fektivare än vanliga annonser. Det kan till exempel vara ett vanligt inlägg från 

ett företag där en specifik produkt får lite extra fokus. Det blir då inte lika tydligt 

för användarna att det är riktad reklam, varför Curran et al. (2011) menar att 

kommunikationen oftast fungerar bättre. Användarnas attityder kan även påver-

kas beroende på om den aktuella annonsen har någon form av budskap eller ger 

en annan typ av uppfattning hos mottagare. Användare på Facebook har en po-

sitivare inställning till kommunikationen om annonsen är informativ och/eller 

underhållande (Duffett, 2017; Taylor et al., 2011; Wang & Sun, 2010). Men re-

klam får inte skapa irritation för att vara effektiv. Taylor et al. (2011) studie visar 

att användare som uppfattar en reklam som påträngande, distraherande eller ir-

riterande får en negativ inställning till kommunikationen. Detta gäller även om 

användaren upplever sin integritet hotad. Om inte användarna känner ett tillräck-

ligt förtroende för företaget i fråga, kan de avstå från att handla där vilket leder 

till minskad vinst för företaget (Dolnicar & Jordaan, 2007). 

Användare delar sina personliga intressen och erfarenheter via sociala medier 

och nätverk. Information som gör det möjligt för företag och annonsörer att rikta 

sin kommunikation och skapa individuellt anpassad reklam (Jung, 2017; Taylor 

et al., 2011). Jung (2017) menar att riktad reklam är ett framgångsrikt sätt för 

företag att få konsumenternas uppmärksamhet, men att det samtidigt väcker oro 

kring potentiell personlig informationskränkning. Diskussionen kring skyddet av 

användarnas integritet på Facebook har pågått länge och har lett till att deras 

sekretesspolicy uppdateras varje år (Külcü & Henkoğlu, 2014). Hams (2017) 

studie visar att användare anser att de upplevda riskerna för integritetsintrång 

överväger fördelarna med att ha personifierad reklam. Enligt Wilson, Gosling 

och Graham (2012) går det att ta tre försiktighetsåtgärder för att minska eller 

undvika riskerna för spridandet av information på Facebook. Dessa åtgärder är 

följande: välj alternativet ”bara vänner” vid delning av information för att ge ett 
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ökat skydd för privatlivet, minska den delade informationen eller ha inte ett an-

vändarkonto. 

1.2 Problemdiskussion 

Användandet av sociala medier ökar varje år som går och nätverken är alltmer 

närvarande i konsumenternas vardag. Forskning som utförts kring ämnet har vi-

sat att sociala medier främst används som informationskälla men även som ett 

medel för underhållning och social kontakt (Bolton et al., 2013; Ferreira & Bar-

bosa, 2017; Taylor et al., 2011).  

Facebook erbjuder företag olika placeringar för reklam, både i nyhetsflödet och 

i högerkolumnen. En användarcentrerad informationsarkitektur ska ge en struk-

tur till webbplatsen som gör den effektiv och enkel att använda. Användaren ska 

på ett enkelt och effektivt sätt kunna finna den information denne eftersöker och 

förstå hur den används.  

Med den mängd aktiva användare som befinner sig på Facebook är det idag nöd-

vändigt för företag och verksamheter att engagera sig i kommunikation via soci-

ala media (Curran et al., 2011; Taylor et al., 2011). Mazzucchelli et al. (2018) 

menar att Facebook har blivit en viktig informationskälla där konsumenterna kan 

hitta vad de letar efter, inte enbart information från respektive företag eller verk-

samhet, utan även innehåll från andra användare och vänner. Men samtidigt som 

sociala medier kan vara en källa för information och inspiration, uppkommer 

även funderingar angående användares integritet och privata information. Soci-

ala medier ger företag personlig information kring användare, som till exempel 

genus, ålder, intressen, vänner, språk, utbildning och jobb, vilket många använ-

dare inte är medvetna om (Curran et al., 2011).  

Många företag marknadsför sig via personifierad reklam på Facebook idag. Ett 

flertal studier har tidigare utförts för att ta reda på attityder hos användare angå-

ende både kommunikation via sociala medier samt personifierad reklam, men i 

skrivande stund finns ingen granskad studie som utförts på svenska Facebookan-

vändare från Generation Y. Studierna visar på en negativ attityd gentemot denna 

typ av marknadsföringsstrategi. Det finns också ett forskningsgap kring om pla-

ceringarna av personifierade annonser på Facebooks webbplats påverkar attity-

den hos användarna. 

1.3 Problemformulering och syfte 

En av anledningarna till att sociala medier och nätverk har reklam på sina webb-

platser är för att annonsering ger intäkter vilket resulterar i att webbplatserna kan 

överleva och underhållas (Taylor et al., 2011). Med andra ord är det avgörande 

för webbplatsen att dess användare accepterar reklam, oavsett vad de faktiskt 

anser eller har för attityd gentemot upplägget. Således kan ett argument från fö-

retagens sida vara att om användarna vill fortsätta använda tjänsterna gratis, är 

reklam på sociala medier oundvikligt. Taylor et al. (2011, s.258) menar att “...the 

key to successfully integrating advertising into SNSs [social-networking sites] 

is consumer acceptance (i.e., positive attitudes toward SNA [social-networking 

advertising]).”. 
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Vi menar att det saknas förståelse för vilket inflytande utvecklingen inom perso-

nifierad reklam och den ökande användningen av sociala medier har på svenska 

konsumenter inom Generation Y, där många använder sociala medier dagligen. 

Det saknas även förståelse för hur en webbplats informationsarkitektur påverkar 

användarnas attityd gentemot företagen bakom riktade annonser. Tidigare stu-

dier har gjorts kring attityd gentemot bland annat annonser, men enligt vår vet-

skap har inga undersökningar utförts på svenska användares attityder kring Fa-

cebooks reklamplaceringar och dess inverkan. Varken inom Generation Y eller 

någon annan generation. Vi har därmed identifierat att det finns en kunskaps-

lucka gällande Generation Y:s attityd gentemot personifierad reklam på Fa-

cebook.  

Studiens resultat kommer kunna bidra med en viss vägledning till företag kring 

hur de ska tänka kring sin marknadsföringsstrategi. Annonsörerna blir upplysta 

kring hur attityden faktiskt är gentemot personifierad reklam och har möjlighet 

att väga för- och nackdelar. Studien kommer även kunna ge en indikation kring 

om genusperspektivet påverkar samt hur informationsarkitekturen över reklam-

placeringarna inverkar på attityden till personifierad reklam. 

Med tanke på utvecklingen inom personifierad reklam och den ökande använd-

ningen av sociala medier syftar denna studie till att undersöka hur svenska kon-

sumenters attityder är beskaffade gällande personifierad reklam på Facebook. 

Nedan presenteras studiens frågeställningar.  

• Vad har Generation Y för attityd med avseende på personifierad reklam 

på Facebook?  

• Skiljer sig attityden gentemot personifierad reklam på Facebook inom 

Generation Y med avseende på ålder? 

• Påverkar personifierad reklam användarnas attityd gentemot företagen 

bakom riktade annonser?  

• Påverkar annonsplacering användarnas uppmärksamhet av reklam? 

 

Vidare ämnar vi undersöka om det finns en skillnad i attityder hos män och kvin-

nor och om det påverkar attityden till reklam samt om de svenska användarna 

inom Generation Y är medveten om vad personifierad reklam är?  

Generation Y har vuxit upp i en värld där de varit omgivna av teknologi och 

teknik som utvecklats snabbare än någonsin tidigare. Kan detta resulterat i en 

ökad medvetenhet hos generation kring personifierad reklam? Inom Generation 

Y i den svenska befolkningen är majoriteten vana användare av internet och so-

ciala medier och deras liv har sedan tidig ålder formats av teknik (Davidsson et 

al., 2018, s.97 f.). Det finns flera definitioner och riktlinjer kring vilka årtal som 

ingår i Generation Y. Individer inom en generation har många gånger samma 

attityd och beteende på grund av snarlika livserfarenheter (Bolton et al., 2013; 

Meriac, Woehr & Banister, 2010). Bolton et al. (2013) menar att många studier 

som utförs på specifika generationskohort inte undersöker huruvida resultaten 

skiljer mellan en generations underkategorier, som till exempel ålder. Vi ämnar 

undersöka huruvida det finns någon skillnad av attityder inom den aktuella ge-

nerationen för att se om generationsspannet är applicerbart gällande frågan om 

personifierad reklam.  
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1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad mot Generation Y då denna generation är överlägsen andra 

generationer gällande antalet aktiva användare på Facebook. Enligt Facebook 

(2019) utgjorde denna åldersgrupp den största demografiska gruppen av samt-

liga användare. Då generationen står för ett stort antal användare är det ur en 

marknadsföringsstrategisk synvinkel intressant att undersöka dessa, då många 

av dem troligtvis ingår i olika företags målgrupper på sociala medier. Vidare är 

studien avgränsad mot det sociala nätverket Facebook. Facebook har i många år 

varit det största sociala nätverket i Sverige och år 2018 var det ett av de populär-

aste nätverken bland Generation Y (Davidsson et al., 2018, s.51). I och med detta 

fokuserar studien på kommunikation som sker på den specifika plattformen.  

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet för den aktuella undersökningen är att undersöka attityder inom en viss 

generation. Vi vill göra det genom vissa specifika aspekter, varför vi har sett 

över vilka möjliga verktyg som finna att tillgå för att skapa de bästa förutsätt-

ningarna för den aktuella studien. För att kunna avgränsa undersökningen, har vi 

till exempel arbetat med teorier om generationsindelning. För att kunna besvara 

syftet med undersökningen har vi studerat olika typer av attitydmätning, där Li-

kertskalan har valts som lämpligt mätningsverktyg. Vidare har vi funnit teorier 

kring informationsarkitektur, som hör hemma inom det aktuella ämnesområdet 

för den bakomliggande utbildningen vi har. Med hjälp av dessa har vi bland an-

nat kunnat undersöka betydelsen kring annonsers placering.  

1.5.1 Generationsteori 

Generationsteori innebär att varje generation delar livsupplevelser som gör att 

de kan utveckla liknande attityder och uppfattningar (Kim, Xiang, & Fesen-

maier, 2015; Meriac et al., 2010). Strauss och Howes (1991) generationsteori 

består av följande uppdelningar: Silent Generation (1925–1942), Baby Boomers 

(1943–1963), Generation X (1964–1982), Generation Y/Millennials (1982–

2004) och Generation Z (2004-idag). Årtalen har diskuterats av forskare och det 

finns delade meningar kring vilka årtal som respektive generation baserar. 

Genhq (2016) anser exempelvis att Generation Y redan slutar vid sekelskiftet.  

 

Genom delade livserfarenheter och sociala sammanhang utvecklar varje gene-

ration olika förväntningar och preferenser gällande sina liv (Bolton et al., 2013). 

I och med detta fångar generationer inte bara skillnader i ålder utan även skill-

nader i värderingar, attityder samt beteenden (Bolton et al., 2013). Hanzaee och 

Aghasibeig (2010) menar till exempel att Generation Y kännetecknas, mer än 

andra generationer, av en materialistisk konsumentkultur. 

 

Familj, vänner och bekanta påverkar alla en individs utveckling, men personer 

påverkas även starkt av framträdande händelser och populärkultur som förekom-

mer under formativa år (Twenge & Campbell, 2008). Genom att analysera en 

viss generation och fastställa likheter och distinkta egenskaper inom gruppen, 

kan företag utveckla och omplacera produkter för att vara mer noggrant anpas-

sade till den specifika generations preferenser och önskningar (Schewe & Mere-

dith, 2004). Tanken är att individer inom en viss homogen grupp antingen upp-

träder eller reagerar på samma sätt gentemot den kommunikation som riktas mot 
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dem (Fernández-Durán, 2016). Företag som inte bryr sig om att ta reda på in-

tressen och passioner inom den generation som kommunikationen riktar sig mot, 

riskerar att mötas av misstro och cynism (Hanzaee & Aghasibeig, 2010). Schewe 

och Meredith (2004) påpekar att en analys av de specifika generationerna kan 

underlätta utformningen av kampanjer. De särskiljande och unika värderingar, 

attityder och beteenden som varje generationskohort har, är betydande för hur 

en generation svarar på kommunikation som reklam och kampanjer (Kim et al., 

2015). Fernández-Durán (2016) menar att det är möjligt att nyttja individers 

nostalgi för att utforma reklam och nya produkter som är menade att vara riktad 

mot en särskild generationskohort. Till exempel så kan tv-program och filmer 

som var populära under generationens formativa år utnyttjas (Fernández-Durán, 

2016). 

 

Det finns kulturella och sociala skillnader i varje generation, vissa egenskaper 

och drag är unika för specifika länder, men många världsomspännande händelser 

sprids internationellt, vilket har liknande konsekvenser för en generation 

(Schewe & Meredith, 2004). Schewe och Meredith (2004) menar att framförallt 

det västerländska samhället delar många liknande dramatiska händelser som på-

verkar en generations utveckling.  

 

Kjeldgaard och Askegaard (2006) fann att en liknande ungdomskultur och ideo-

logi existerar globalt, men tolkas annorlunda beroende på det lokala samman-

hanget. Denna globala likhet innefattade identitet, stil, konsumtion och kulturell 

innovation (Kjeldgaard & Askegaard, 2006). Utifrån ovanstående resonemang 

skulle företag och verksamheter kunna utnyttja dessa universella likheter och 

ideal över en generation, som till exempel Generation Y, men samtidigt urskilja 

och anpassa kommunikationen på en lokal nivå. Generationsriktade annonser 

kan skapas och modifieras enligt ålder och livsstil hos de olika generationerna 

och nya varumärken och produkter kan utformas så att de matchar en generations 

specifika värden (Fernández-Durán, 2016). På så vis skulle kommunikationen 

innehålla mångkulturella likheter, gällande konsumenter i Generation Y, samti-

digt som det finns utrymme för kampanjer och annonser att vara mer marknads-

mässigt och kulturellt anpassad. Kim (2018) skriver att Generation Y, som stän-

digt använder teknik för kommunikation och underhållning har svårt att lägga 

privatlivet åt sidan till exempel på jobbet, då de ideligen loggar in på Facebook 

samt kommunicerar med nära och kära. För Generation Y är datorer och mobila 

enheter inte bara redskap utan grundläggande och väsentliga verktyg (Smith, 

2012). På grund av detta kan en teori vara att företag som önskar kommunicera 

med den aktuella generationen, med fördel gör det via digitala kommunikations-

kanaler så som sociala medier. 

 

Vi avser undersöka om attityden gentemot personifierad reklam skiljer sig inom 

de äldre och de yngre individerna som ingår i Generation Y, för att ta reda på 

huruvida generationsteorin är applicerbar till studiens underliggande ämne.  

1.5.2 Generation Y 

Det finns många olika meningar kring vilka grupper som faktiskt ingår i Gene-

ration Y. Enligt Howe och Strauss (2007) generationsteori innefattar Generation 

Y individer födda mellan år 1982–2004 samtidigt som Parment (2008, s.21 f.) 

menar det handlar om personer födda från år 1980 till och med 1999. Den aktu-

ella studien är avgränsad mot svenska Facebookanvändare och utgår från rele-
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vant statistik ifrån marknadsundersökningen Svenskarna och internet av Davids-

son et al., (2018). Marknadsundersökningen i fråga redovisar inte resultat utifrån 

generationer, utan efter åldersspann. I samband med detta har vi valt att tala om 

Generation Y som personer födda mellan 1984–2003 (16–35 år). 

Något som är karaktäristiskt för Generation Y är att de i tidig ålder frekvent ex-

ponerats för teknik, vilket har resulterat i ett behov av användning av teknik för 

underhållning, kommunikation samt känsloreglering (Bolton et al., 2013). Enligt 

Serazio (2015) är Generation Y en dominerande generation i informationsflödet 

i digitala medier. Men Immordino-Yang, Christodoulou och Singh (2012) ut-

trycker att det finns allvarliga farhågor om de långsiktiga effekterna för denna 

typ av användning på personernas mentala hälsa.  

Generation Y kännetecknas ofta av att vara skeptiska och otålig jämfört med 

andra generationer (Bolton et al., 2013). Nio av tio inom Generationen Y ser sig 

som optimister då dem beskriver sig själva som självsäkra, lyckliga och positiva 

(Strauss & Howe, 2000, s.4 ff.). Individerna i Generation Y har långa perioder 

av ekonomiskt välstånd, snabba framsteg inom direktkommunikation och är 

kända för att de “vill ha allt” och de “vill ha det nu” (Twenge, 2010). Jämfört 

med andra generationer växte Generation Y även upp med färre syskon vilket 

bidrog till en mer bortskämd uppväxt (Strutton, Taylor, & Thompson, 2011). 

Detta har format generationen och påverkat deras användning av sociala nätverk 

och köpbeteende. Generation Y är en av de flitigaste generationerna gällande 

användandet av sociala medier och över 90 % av individerna i generationen har 

någon gång använt sig av Facebook (Davidsson et al., 2018). Bolton et al. (2013) 

hävdar att en viktig orsak till generationens användning av sociala medier är de-

ras behov av att snabbt kunna interagera med andra, som till exempel vänner och 

familj. 

1.5.3 Attityder 

Det finns ett flertal teorier som söker svar på frågan om vad det är som formar 

människors attityder, känslor och inställningar till olika objekt, personer och 

idéer. I och med detta har flera olika definitioner på begreppet attityd vuxit fram. 

Svenska Akademiens ordlista förklarar kort och enkelt att attityd betyder att ha 

en inställning till något. Patel och Davidson (2011, s.88) menar att en persons 

attityd i vetenskapliga sammanhang är en elementär värdering hos individen och 

innebär något mer än bara en persons åsikt om någon eller något. Fishbein och 

Ajzen, två framstående forskare inom socialpsykologi, definierar attityd som “a 

learned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable 

manner with respect to a given object.” (1975, s.6). Med andra ord antas en in-

divids beteende gällande ett visst objekt styras av dennes uppfattning och in-

formation rådande det aktuella objektet. Attitydobjektet i fråga kan vara ett fö-

remål, en person, en grupp människor, ett evenemang et cetera (Fishbein & 

Ajzen, 1975, s.12). Attityd är inte något som människor föds med utan det är 

något som vi utvecklar, många gånger genom tidigare erfarenheter (Fishbein & 

Ajzen, 1975, s.10). 

 

Attityder anses spela en väsentlig roll som förklarande faktor för hur människor 

agerar när det kommer till konsumentbeteende (Boateng & Okoe, 2015). Enligt 

Boateng och Okoe (2015) finns ett tydligt förhållande mellan konsumenternas 

attityder till annonser på sociala medier och konsumenters beteende. Wang och 

Sun (2010) menar att en användare med positiv attityd gentemot reklam på nätet, 
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dels ökar sannolikheten att användaren i fråga kommer att klicka på annonser 

och även att personen i fråga genomför ett köp. 

 

Utifrån ovanstående resonemang skulle en positiv attityd leda till ett positivt be-

teende. Med reklam på sociala medier som utgångspunkt, skulle detta kunna in-

nebära att en användare med en positiv inställning, tar ett positivt beslut i form 

av köp av en produkt eller tjänst. På motsvarande sätt skulle en negativ attityd 

leda till att användaren inte genomför något köp. Vi avser använda denna teori 

som hjälpmedel till den undersökning som ska genomföras, för att översätta re-

spondenternas ställningstagande till attityder.  

1.5.4 Attitydmätning 

Forskare har sedan lång tid tillbaka försökt mäta attityder på flera olika sätt. En-

ligt Fishbein och Ajzen (1972, s.492) finns det uppemot 500 olika instrument 

avsedda att mäta attityd. Ett av de instrument de nämner som ett av det vanligaste 

använda verktyget är attitydskalor, som till exempel Likert. Rensis Likert ut-

vecklade den femskaliga Likertskalan vars syftet var att skapa ett sätt att identi-

fiera omfattningen av en persons attityder (Croasmun & Ostrom, 2011). Idag är 

den vanligt förekommande i undersökningar inom affärsrelaterade områden som 

marknadsföring eller kundtillfredsställelse och attitydrelaterade forskningspro-

jekt. 

Likertskala är en gradering i till exempel "Instämmer - Instämmer delvis – Var-

ken eller – Instämmer inte – Instämmer inte alls", där respondenterna med hjälp 

av skalan tar ställning till specifika påståenden (Patel & Davidson, 2011, s.88). 

Jämfört med en binär fråga med två svarsalternativ, ja och nej, ger skalan ett mer 

detaljerat svar. Skalan vid en attitydmätning går att modifiera genom att till ex-

empel ändra antalet skalsteg och/eller ha siffror istället för uttryck som anger hur 

riktiga eller felaktiga de olika påståendena är, för att passa den aktuella under-

sökningen (Egidius, 2019).  

1.5.5 Informationsarkitektur 

Information på en webbplats behöver organiseras och göras åtkomlig för använ-

daren för att göra nytta. Rosenfeld et al. (2015, s.1) definierar informationsarki-

tektur som en strukturell utformning av olika informationsmiljöer vars främsta 

mål är att stödja användbarhet och upptäckbarhet. Rosenfeld et al. (2015, s.32) 

anser att användare, innehåll och kontext bygger en grund för den modell som 

krävs för att nå en effektiv informationsarkitektur. De refererar till detta som 

Informationsekologi. 

Facebook introducerade reklam från företag på sin webbplats under 2006. Det 

har med andra ord varit integrerat i informationsarkitekturen länge och är ett 

välkänt upplägg hos användarna. Däremot har dess placeringar förändrats under 

året och varianten på tillgängliga reklamalternativ har reformerats. Under 2008 

började Facebook erbjuda möjligheten för företag att skapa offentliga företags-

profiler för att kunna visa upp sin verksamhet och dess produkter. En företags-

sida är motsvarigheten till en användares profilsida. 

Vart en annons placeras på en webbsida kan avgöra hur mycket trafik annonsen 

i fråga generar samt hur mycket avkastning den ger (Lin & Chen, 2009). Place-

ringen kan även påverka hur mottagaren upplever eller uppfattar avsändaren. På 
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Facebook finns sex olika typer av tillgängliga placeringar/ annonser – snabbar-

tiklar, instream-videor, marketplace, stories samt flöde och högerkolumnen (se 

fig. 1, s. 4). Vilka annonsplaceringar som annonsören kan välja mellan baseras 

på vilka marknadsföringsmål som anges. Högerkolumnen är till exempel endast 

tillgänglig för de som önskar att öka sin trafik, få fler personer att använda dess 

webbplats eller visa specifika produkter. Avsändaren kan också välja mellan att 

placeringarna anpassas automatiskt av Facebook eller att företaget själv gör det 

manuellt. Facebook rekommenderar dock automatiska placeringar då de anser 

att det är det effektivaste sättet att spendera sin budget på.  

Dehghani och Tumers (2015) studie visar att antalet gillamarkeringar och del-

ningar av en annons positivt påverkar användares köplust. Användarna tolkar ett 

större antal gillamarkeringar som att varumärket bakom annonsen är väl ansett 

(Dehghani & Tumer, 2015). Facebook beskriver att deras annonsformat och si-

dor är utformade för att fånga uppmärksamheten hos användarna och att det ska 

leda till aktivitet. Med informationsarkitektur i åtanke ämnar vi undersöka om 

annonsplacering påverkar användare inom Generation Y:s uppmärksamhet av 

reklam på Facebook.   
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2 Metod 

Studien har genomförts med hjälp av kvantitativ metod och utgörs av en enkät-

undersökning som verktyg vid insamlingen av empiriska data. Metoden har valts 

med åtanke att kunna besvara syftet med undersökningen men hänsyn till de 

praktiska förutsättningarna har även tagits. För att nå ut till ett större antal delta-

gare delades enkäten online. Enkäten finns att studera i bilaga A. 

2.1 Metodval 

Syftet med studien var att få förståelse och undersöka attityder hos svenska Fa-

cebookanvändare gentemot personifierad reklam. En enkät är ett strukturerat in-

strument som hjälper forskare att utforma frågor som kan resultera i svar på 

forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2017, s. 32). De frågor som ska tillgodose 

syftet var: 

• Vad har Generation Y för attityd med avseende på personifierad reklam 

på Facebook?  
• Skiljer sig attityden gentemot personifierad reklam på Facebook inom 

Generation Y med avseende på ålder? 
• Påverkar personifierad reklam användarnas attityd gentemot företagen 

bakom riktade annonser? 
• Påverkar annonsplacering användarnas uppmärksamhet av reklam? 

 
För att kunna besvara frågorna utförde vi en undersökning av användarnas atti-

tyder genom en enkät med en Likertskala som verktyg för attitydmätning. Med 

hjälp av en graderad skala kunde respondenterna ta ställning till olika påståen-

den. Dessa påståenden hjälpte oss att ta reda på vilka attityder som användarna 

hade.  

 

Genom ett enkätförfarande kunde vi samla in en större mängd empiriska data 

vilket var grundläggande då vi ville kartlägga attityder inom en hel generation. 

Denscombe (2018, s.23 f.) menar att kvantitativ forskning ofta används för att få 

statistiskt tillförlitliga och generaliserbara resultat, vilket var passande då det var 

precis det vi var ute efter. Önskan vara att nå ett resultat som kunde anses vara 

representativt för generationen. För att nå detta var vårt bästa val att använda en 

kvantitativ metod.  

2.2 Reliabilitet och validitet 

Vid en kvantitativ studie samlas information in genom en mätning av numeriska 

värden där syftet är att finna en objektiv verklighet baserad på generaliserbara 

resultat (Patel & Davidson, 2011, s. 101). För att nå generaliserbara resultat val-

des en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning för att på 

bästa vis svara på studiens syfte. En enkätundersökning kan samla ihop en stor 

mängd data med små resurser på begränsad tid (Rosenfeld et al., 2015, s. 339). 

En fördel med en kvantitativ forskningsmetod, som enkätundersökningar, är att 

det är ett kostnadseffektivt medel för att ge god överblick. Det ger urvalet en 

representativitet vilket betyder att resultatet i många fall kan generaliseras till en 

större population vilket resulterar i en ökad tillförlitlighet. En annan fördel, 

kontra den kvalitativa metoden, är att intervjuareffekten blir förhållandevis liten. 
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Kroppsspråk står för en stor del av människans kommunikation och en intervju-

ares attityd och inställning kan influera en intervjudeltagare (Patel & Davidson, 

2011, s. 75). Genom att utföra denna undersökning genom enkäter har saker som 

kön, etnicitet eller andra personlighetsdrag varken kunnat påverka deltagaren el-

ler intervjuaren.  

 

För att kontrollera reliabiliteten i enkätundersökningen gjordes ett konfidensin-

tervall beräknat på urvalsstorleken för att bedöma det insamlade resultatets på-

litlighet. Ett konfidensintervall är en matematisk beräkning som gör en statistisk 

skattning av eventuell osäkerhet i ett resultat med en i förväg bestämd konfidens-

nivå (Egidius, 2019). Konfidensintervallet gjordes med 95 % konfidensnivå för 

att styrka det resultat vi presenterar i studien. Beräkningen gjordes på ett urval 

av frågorna, de frågor som vi ansåg vara mest relevanta för att kunna besvara 

studiens frågeställning. Samtliga beräkningar visade att utfallet var tydligt och 

att det inte fanns någon risk för överlappning i staplarna i diagrammen. Respek-

terade verktyg och noggranna mätningar kännetecknar validitet i kvantitativa 

studier (Patel & Davidson, 2011, s. 105). Enkäten kan efter beräkningen av kon-

fidensintervallet ges en hög validitet. De testade frågorna var: 

• Personifierad reklam gör mig intresserad 

• Personifierad reklam gör mig irriterad 

• Jag har uppmärksammat personifierad reklam i nyhetsflödet på Fa-

cebook 

• Jag kan se skillnad på personifierad reklam och ”vanlig reklam 

 

Ett annat sätt att undersöka reliabiliteten på gjordes genom intern konsistens. För 

att kunna verifiera svaren i enkäten inkluderade vi två kontrollpåståenden, ”Jag 

föredrar reklam som anpassats efter mina behov” samt ”Jag föredrar inte reklam 

som anpassats efter mina behov”. Vi ansåg att dessa påståenden rimligtvis borde 

medföra samma svar, fast på motsatta sidor, av Likert-skalan. Ett samstämmigt 

svar på dessa frågor tyder på att respondenterna läst och förstått innebörden av 

frågorna och inte klickat sig igenom enkäten på måfå. Detta ger den insamlade 

empirin en ökad reliabilitet.  

För att ytterligare validera enkäten testades den på personer inom den tilltänkta 

målgruppen. Detta medförde att vi kunde utveckla och anpassa enkäten efter 

feedback och kritik från deltagarna. Några påståenden togs bort då de inte ansågs 

relevanta till studiens syfte och några påståenden lades till för att säkerställa re-

levansen till studiens frågeställning och till ämnet informationsarkitektur. 

2.3 Enkät 

En av fördelarna med frågeformulär som delas via internet är att respondenterna 

kan komma åt formuläret via valfri enhet, när som helst på dygnet och oavsett 

vilken plats de befinner sig (Abbott & McKinney, 2013, s. 211; Denscombe, 

2018, s.35 f.). Internetenkäter behöver varken tryckas eller fraktas och ifyllda 

enkäter kan laddas ner direkt, ingen manuell överföring av data till datafil behövs 

(Denscombe, 2018, s. 35). 

En viktig aspekt med användandet av en enkät ansåg vi vara möjligheten till 

anonymitet gentemot oss forskare. I vår enkät ställde vi inte några frågor där 
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insamlad information kunde kopplas till en specifik person. En fråga om vilket 

åldersspann deltagaren tillhörde inkluderades för att vi skulle kunna analysera 

den insamlade empirin beroende på respondenternas olika åldrar. Denna fråga 

var grundläggande för att vi skulle kunna sortera ut respondenter från Generation 

Y bland samtliga svarande. Vi övervägde att använda åldersfrågan i början av 

enkäten som en avgörande fråga för huruvida deltagarna skulle få fortsätta fylla 

i enkäten eller inte, men valde att godta svar från samtliga åldrar och sedan sor-

tera i efterhand. Vi delade upp Generation Y i två olika åldersspann, 16–25 år 

och 26–35 år. Då vi var intresserade av att undersöka om attityden inom Gene-

ration Y skiljde sig, var denna uppdelning väsentlig.  

Vidare valde vi även att inkludera en fråga kring vilket kön personen identifierar 

sig som. Detta för att ta reda på huruvida det fanns någon skillnad eller något 

samband mellan vilka attityder olika könsidentiteter har gentemot personifierad 

reklam på Facebook. Då det finns många olika sätt att definiera sitt kön på valde 

vi även ett tredje svarsalternativ, ”vill ej definiera”. 

Vi inledde enkäterna med ett textfält där deltagaren informerades om syftet 

med studien, vem som är forskningshuvudman och att deltagandet var frivilligt 

med möjlighet till att avbryta medverkan. Det är viktigt att informationen kring 

frågeformuläret framgår samt vad medverkan i en enkät innebär, både ur en 

etisk och praktisk synvinkel (Denscombe, 2018, s.251 f.). För att säkerställa att 

ett aktivt samtycke gavs handlade första frågan i enkäten om samtycke. Frågan 

hade en obligatorisk kryssruta där respondenten, genom att kryssa för ”Ja”, 

dels medgav att denne frivilligt deltog i studien samt att denne godkände att 

samtliga uppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information (se fig. 2). 

 

 
Figur 2. Enkätfråga om samtycke. 

Då studien handlar om personifierad reklam på Facebook, var det väsentligt att 

samtliga respondenter hade tidigare erfarenhet av Facebook, varför även detta 

var en obligatorisk fråga med en kryssruta för ”Ja” De båda frågorna var tvungna 

att vara ikryssade för deltagaren skulle kunna gå vidare till nästa avsnitt av en-

käten. På så vis skyddade vi både respondenten och oss som stod bakom studien.  

Avsnitt två handlade om respektive deltagare. Vi frågade efter kön, ålder, hur 

ofta samt vilka enheter respondenten använde för att besöka Facebook. För att 

knyta an till Generation Y, och tidigare forskningsresultat kring vad den aktuella 

generationen använder sociala medier till, ställdes en fråga kring respondenter-

nas Facebookaktiviteter i enkäterna. Genom att undersöka vad målgruppen an-

vänder Facebook till kunde vi jämföra svaren med generationsteorins uppfatt-

ningar för att kontrollera att teorin är aktuell i vårt sammanhang. Avsnittet av-

slutades med att personen fick svara ”Ja” eller ”Nej" på huruvida denne var med-
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veten om vad personifierad reklam var. Baserat på svar skickades deltagaren vi-

dare till två olika avsnitt. Om personen var medveten om vad personifierad re-

klam var, fick denne svara på påståenden kring detta, annars fick deltagaren end-

ast svara på ett mindre antal påståenden om reklam på Facebook i allmänhet. 

Enkätens sista del bestod av 23 påståenden, varav sju riktades till de responden-

ter som inte visste vad personifierad reklam var. Vi övervägde att låta frågan 

”Vet du vad personifierad reklam är?” att vara med vid första avsnittet, som en 

avgörande fråga för om respondenten skulle få gå vidare i enkäten eller inte, men 

valde att låta frågan, beroende på svar, leda till två olika avsnitt i stället. Detta 

för att vi ansåg att samtliga respondenter var av intresse då de, oavsett kunskap 

kring personifierad reklam, kunde komma med värdefulla svar vid frågor om till 

exempel reklamplacering och integritet.  

De första påståendena handlade huruvida om och var respondenterna uppmärk-

sammat reklam och personifierad reklam på Facebook. Den data som samlades 

in via dessa påståenden kom att ligga till grund för forskningsfrågan om inform-

ationsarkitektur och annonsplacering. Vidare valde vi att inkludera ett antal kor-

tare, generella, påståenden om huruvida personifierad reklam gjorde responden-

terna intresserade, skeptiska, irriterade, nyfikna eller obekväma för att kunna ut-

föra en attitydmätning. Grunden tillsammans med den insamlade empirin från 

de mer specifika påståendena om bland annat företag som annonserar på Fa-

cebook, produkter som marknadsförs, samt relevansen vid de riktade annon-

serna, gav oss ett analyserbart resultat till forskningsfrågorna om Generation Y:s 

attityd gentemot personifierad reklam samt företagen bakom annonserna.  

De två sista påståendena handlade om deltagarnas attityd kring personlig integri-

tet på Facebook, det vill säga hur personerna i fråga ställde sig angående spåran-

det av deras internetaktiviteter. Dessa valde vi att inkludera då vi i tidigare forsk-

ning funnit att attityden gentemot personifierad reklam ofta samspelar med räds-

lan för ett eventuellt hot mot den personliga integriteten. 

För att kunna verifiera svaren i enkäten inkluderade vi två kontrollpåståenden, 

”Jag föredrar reklam som anpassats efter mina behov” samt ”Jag föredrar inte 

reklam som anpassats efter mina behov”. Vi ansåg att dessa påståenden rimligt-

vis borde medföra samma svar, fast på motsatta sidor, av Likert-skalan. Ett sam-

stämmigt svar på dessa frågor tyder på att respondenterna läst och förstått inne-

börden av frågorna och inte klickat sig igenom enkäten på måfå. Detta ger den 

insamlade empirin en ökad validitet.  

Oavsett om respondenterna visste vad personifierad reklam var eller inte, så 

kunde de med hjälp av en femgradig skala, ta ställning till de olika påståendena. 

Dawes (2012) menar att skalor med fem eller sju skalsteg kan ge något högre 

medelvärden i förhållande till det högsta möjliga uppnåeliga värdet, jämfört med 

skalor som använder fler skalsteg. Detta är en av anledningarna till att vi valde 

att använda en skala med fem steg. Vi ansåg att detta gav respondenten spelrum 

nog att luta mer åt ett håll utan att vara helt bestämd, men samtidigt inte behöva 

vela mellan flera snarlika svarsalternativ. Enkäten finns att studera i bilaga A. 

Genom att utföra en pilotstudie i vilken två personer besvarade enkäten och gav 

synpunkter på utformningen kunde vi upptäcka och bedöma om enkätens inne-

håll uppfattades som det skulle. De funderingar och tveksamheter som uppkom 

tillrättades innan den färdiga enkäten distribuerades. För att öka tillförlitligheten 
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i den kvantitativa undersökningen var enkäten öppen under en kortare period i 

april 2019 i respektive urvalsgrupp, för att säkerställa att fler svar kunde samlas 

in. Möjligheten att ha enkäterna öppna en längre period fanns, men vi upplevde 

inte att det var till någon fördel då svarsfrekvensen minskade betydligt efter att 

enkäterna varit öppna i ett dygn. En spekulation från vår sida är för att de inlägg 

som enkäterna publicerades i fick som mest uppmärksamhet när de var nypubli-

cerade. Efter ett dygn hade inläggen troligtvis fallit så pass långt ner i flödet hos 

majoriteten av mottagarna att enkäterna inte längre fångande någons uppmärk-

samhet och därför inte längre var effektiva. Då det var viktigt med ett stort antal 

deltagande då resultatet skulle vara representativt för målgruppen satte vi ett mål 

att nå ett minimum av 100 deltagare. Enkäterna resulterade i 165 svar, varav 54 

kan identifieras som svar ifrån en särskild intressegrupp på grund av tidpunkten 

av insamlandet. När målet var uppnått och svarsfrekvensen stannat av, var vi 

båda var överens om att det inte skulle löna sig för oss att ha enkäterna öppna i 

flera dagar utan att det för vår del var bättre att stänga enkäten och börja bearbeta 

den data vi samlat in.     

Den kvantitativa undersökningen redovisas med hjälp av lämpliga diagram för 

respektive resultat eller i löpande text för simplare frågor och svar. Vid redogö-

relsen av resultatet presenteras inga enskilda svar från specifika deltagare, utan 

svaren är summerade då det är Generation Y:s generella attityd som är av in-

tresse, inte varje enskild individs attityd.  Syftet med en studie är att fylla en 

“kunskapslucka”. Med hjälp av vald metod, som anpassats efter den kunskap vi 

önskar erhålla, når vi detta mål utan att tumma på etiken. 

2.4 Urval 

Studien representerar svenska Facebookanvändare från Generation Y (16–35 

år). För att nå denna grupp valde vi att göra enkäten offentlig och tillgänglig. En 

länk till enkäten publicerades på våra privata Facebook-konton där våra kontak-

ter dels hade möjligheten att svara på enkäten och även kunde dela enkäten vi-

dare. Dessa deltagare baserade på ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsur-

val ger ofta en hög svarsfrekvens och baseras på de personer eller material som 

finns till tillgängliga (Bryman & Bell, 2017, s. 32). Vi valde detta typ av urval 

då en hög svarsfrekvens förhoppningsvis även skulle resultera i en högre tillför-

litlighet då det empiriska materialet blir större med fler deltagare. Genom att 

publicera enkäten på sociala medier kunde vi snabbt och smidigt nå ut till ett 

stort antal människor. Vi delade även enkäten i Facebookgruppen Umeå Tips-

grupp. Detta gav oss möjligheten att nå fler respondenter och nå ett utvidgat 

urval. Umeå Tipsgrupp har i skrivande stund ca 25 000 deltagare och är en in-

tressegrupp för staden Umeå. 

Vi uppmanade inte aktivt våra kontakter att dela enkäten, men valde att publicera 

delningsbara inlägg så att eventuella mottagare som var manade att sprida enkä-

ten vidare kunde göra det. Sammanlagt delades enkäterna 17 gånger utav våra 

kontakter, vilket skapar en viss snöbollseffekt. Vi har ingen möjlighet att veta 

om någon av deras kontakter i sin tur delade enkäten vidare eller om enkätens 

länk spreds vidare via till exempel privata chattar, forum eller mejl. Vi anser 

dock inte att detta är något negativt, då samtliga svar från målgruppen var vär-

defulla oavsett källa.   
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Den aktuella frågeställningen berör svenskar inom Generation Y. Det faktum att 

vi endast publicerade enkäten på svenska samt att vi båda tillhör den svenska 

befolkningen och Generation Y och majoriteten av våra Facebook-kontakter 

också gör det, räknade vi med att få in ett stort antal svar från målgruppen. Detta 

var dock inte något vi hade några garantier om, utan endast en hypotes från vår 

sida. I och med att vi delade enkäten samt gjorde det möjligt för samtliga motta-

gare att i sin tur dela enkäten vidare, kunde vi inte på något sätt styra och be-

stämma över vilka personer som svarade på enkäten, vilket eliminerar bias i ur-

valet samt leder till att undersökningen blir mer rättvisande. Tack vare formulä-

ret kunde vi, efter att enkäten stängts ner, sortera ut samtliga svarsformulär som 

var inskickade utav respondenter i åldrarna 16–25 år samt 26–35 år. 

2.5 Etisk reflektion 

När det kommer till forskningsdesign är de etiska principerna huvudsakligen in-

riktade på att skydda forskningsdeltagare (Abbott & McKinney, 2013, s.56 f.) 

men hur etiska problem hanteras kan även ha stor inverkan på forskningspro-

jektets integritet. Läsarna ska vara säkra på att hela studien följt lämpliga etiska 

riktlinjer kring bland annat giltighet och tillförlitlighet av forskningsresultat. 

När enkäten delades, informerades samtliga mottagare om syftet kring den aktu-

ella forskningsuppgiften samt om att undersökningen var anonym. Att tillgodose 

deltagare med information kring studien i fråga är väsentligt för att potentiella 

deltagare skall kunna avgöra huruvida de vill medverka eller inte (Abbott & 

McKinney, 2013, s.57). De forskningsetiska överenskommelse som gjorts ge-

nom att ange samtycke för medverkan i enkät går att se i bilaga A. 

Då deltagare i en undersökning ska ha möjlighet att bestämma över sin medver-

kan, enligt, bestämde vi oss för att värna om samtyckeskravet. Även om enkäten 

inte innehöll några frågor av privat eller etiskt känslig natur valde vi att inhämta 

samtycke i början av enkäten. Genom att vi följt de forskningsetiska principerna 

kan denna studie garantera att samtliga respondenter valt att delta i undersök-

ningen av sin egen fria vilja samt att de blivit informerade om forskningspro-

jektets syfte, potentiell användning av data och metoder för datainsamling. Ingen 

form av kompensation eller belöning gavs ut till de medverkande individerna. 
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3 Analys och resultat  

Undersökningen genomfördes med en digital enkätundersökning som distribue-

rades via Facebook. Enkäten var öppen under en kortare period i april 2019 och 

resulterade 170 svar. Tidpunkten för insamlandet av svar gjorde det möjligt att 

urskilja två grupperingar av svarande som möjliggjorde en viss kontroll av even-

tuell bias som kunnat uppstå. Endast en individ, av samtliga svarande, valde att 

inte ge sitt samtycke till att frivilligt delta i studien samt godkänna behandlingen 

av lämnad information varför denne inte fick åtkomst till resterande avsnitt av 

enkäten. I enkäten var det 165 av 170 svar som kom från respondenter som 

ingick i Generation Y. De svar som inte tillhörde urvalspopulationen sorterades 

bort och är inte en del av den resultatredovisning som följer. Samtliga enkätsvar 

från Generation Y finns att studera i bilaga B. 

Majoriteten utav enkäten bestod av påståenden där de svarande fick fylla i 

huruvida de instämde eller ej på en skala från 1 (instämmer inte) till 5 (instäm-

mer). Vid redovisningen som följer har vi valt att slå ihop svarsalternativ 1 och 

2 (till 1) samt 4 och 5 (till 3) för att tillhandahålla tydligare resultat. 

Vi valde att ha med en skala med fem steg för att de respondenterna som lutade 

lite mer åt ett håll, men inte var helt bestämda, skulle ha möjlighet att ställa sig 

mitt emellan. Vid den följande redovisningen har vi dock valt att slå ihop svars-

alternativ 1 och 2 (till 1) samt 4 och 5 (till 3) för att tillhandahålla tydligare re-

sultat. 

Samtliga respondenter hade någon gång använt Facebook och över 95 % var 

medvetna om vad personifierad reklam var. Av deltagarna var 72 % kvinnor, 27 

% män och 1 % ville inte definiera sig. Den första enkäten spreds med hjälp av 

snöbollseffekten vilket innebar att vi inte kunde påverka könsfördelningen och 

vid den andra enkäten hade samtliga medlemmar i den aktuella Facebookgrup-

pen tillgång till enkäten varför vi inte heller här kunde styra över vilka som sva-

rade. Majoriteten av deltagarna angav att de använde Facebook dagligen eller 

åtminstone varje vecka. Över 99 % av deltagarna angav att de använde sig av 

mobiltelefon när de besökte Facebook. Den näst populäraste enheten var datorn 

och slutligen surfplattan.  

De vanligaste anledningarna till att deltagarna inom Generation Y använde Fa-

cebook var för att kommunicera, chatta samt för att fördriva tiden (se bilaga B, 

rad 9–10). Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning kring den ak-

tuella generationen. Bolton et al. (2013) menar att Generation Y använder just 

sociala medier för att kommunicera med vänner och familj. Resultatet i vår enkät 

visar även att Facebook ofta används för att skaffa och upprätthålla kontakter, 

läsa nyheter och driva samt följa företag (se bilaga B, rad 3). Deltagarna hade 

möjlighet att fylla i övriga alternativ, där framkom anledningar som till exempel 

att hålla koll på föreningsaktiviteter, evenemang samt Facebook-grupper. 

Vi valde att dela upp enkätavsnittet med påståenden efter huruvida responden-

terna visste vad personifierad reklam var eller inte, för att de som inte visste inte 

skulle behöva läsa igenom frågor som handlade om riktad reklam. Av de 165 

inom Generation Y som svarade så var det 158 som visste vad personifierad 

reklam var, vilket innebar att majoriteten av deltagarna svarade på enkätavsnittet 

som innehöll frågor om personifierad reklam.  
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Många företag använder sig av personifierad reklam för att skapa relevanta och 

intressant innehåll för varje specifik individ. Vid frågan om huruvida responden-

terna vid vår undersökning inte hade något emot personifierad reklam, då det 

innebar att de fick intressanta och/eller relevanta annonser, hade majoriteten en 

negativ inställning (se fig. 3).  

  
Figur 3. Jag har inget emot personifierad reklam då det innebär att jag får intressanta/relevanta an-

nonser. 
 

Vår studie visar att majoriteten utav Generation Y antingen är neutrala eller inte 

anser att personifierad reklam rekommenderar produkter som matchar deras be-

hov (se fig. 4).  

 

 
Figur 4. Jag anser att personifierad reklam rekommenderar produkter som matchar mina behov. 

Undersökningen visar att Generation Y inte föredrar reklam som anpassats efter 

deras behov (se fig. 5). De manliga deltagarna hade en negativare attityd jämfört 

med de kvinnliga som var aningen mer neutrala till påståendet i fråga.  
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Figur 5. Jag föredrar reklam som anpassats efter mina behov. 

 

Majoriteten utav respondenterna som inte visste vad personifierad reklam var, 

var mer uppdelade i frågan, 60 % menade att de föredrog reklam som anpassats 

efter deras behov samtidigt som 40 % inte alls instämde. Med andra ord hade 

deltagare som inte visste vad personifierad reklam en positivare attityd gentemot 

riktad reklam, än övriga deltagare.  

Av respondenterna som visste vad personifierad reklam var, så var det totalt 88 

som använde datorer för att besöka Facebook varav majoriteten hade uppmärk-

sammat reklam i både nyhetsflödet och högerkolumnen på Facebook. Av de re-

spondenter som inte visste vad personifierad reklam var så svarade över 85% att 

de uppmärksammat reklam i nyhetsflödet på Facebook och 33% att de hade upp-

märksammat reklam i höger-kolumnen. Huvudparten av undersökningens delta-

gare var överens om att de på Facebook föredrog att se reklam i högerkolumnen 

framför nyhetsflödet (se fig. 6). Det var aningen färre som hade uppmärksammat 

personifierad reklam, 82 % i nyhetsflödet respektive 50 % i högerkolumnen.  

 
Figur 6. Jag föredrar att se reklam i högerkolumnen istället för i nyhetsflödet på Facebook. 

 

Majoriteten utav respondenterna var överens om att personifierad reklam inte 

frambringade en positiv attityd gentemot företag som utnyttjar personifierad re-

klam för att skapa riktade annonser på Facebook (se fig. 7).  
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Figur 7. Personifierad reklam gör mig positivt inställd till företaget bakom annonsen. 

Samtliga respondenter fick svara på påståenden om hur de känner kring spåran-

det av deras internetaktiviteter. Övervägande delen hade en negativ attityd till att 

deras internetaktiviteter spåras (se fig. 8). Det var endast en marginell skillnad 

mellan de manliga och de kvinnliga respondenterna. 

 
Figur 8. Jag känner mig obekväm när mina internetaktiviteter spåras. 

Vid frågan om det bekymrade deltagarna att få för mycket reklam baserad på 

sina behov, så instämde majoriteten av respondenterna (se fig. 9). Responden-

terna som inte visste vad personifierad reklam var föredrog reklam som anpas-

sats efter deras behov, men majoriteten instämde samtidigt helt och hållet med 

påståendena om att de kände sig obekväma när deras internetaktiviteter spårades. 

Två tredjedelar av dessa deltagare kände sig bekymrade över att få för mycket 

reklam baserad på sina internetaktiviteter. 

 

  
Figur 9. Det bekymrar mig att få för mycket reklam baserad på mina internetaktiviteter. 
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4 Diskussion 

Denna studie syftade till att ta reda på attityder gentemot personifierad reklam 

på Facebook med fokus på svenskar inom Generation Y. Vi har med hjälp av 

olika påståenden kunnat besvara det huvudsakliga syftet med studien. I studien 

framgick det att majoriteten av respondenterna har en negativ attityd gentemot 

personifierad reklam på Facebook. Detta var ett väntat resultat sett till tidigare 

studiers utfall kring reklam. Till exempel så visar Taylor et al. (2011) studie att 

reklam på sociala medier kan ge en negativ attityd till kommunikationen. Det 

som däremot förvånande oss var, trots den genomgående negativa attityden, att 

så många som en femtedel faktiskt inte hade något emot personifierad reklam då 

det anser att de får intressanta och/eller relevanta annonser.  

De deltagare som inte var medvetna om vad personifierad reklam var, hade en 

positivare attityd gentemot riktade annonser, än de deltagare som visste vad per-

sonifierad reklam var. Vi kan endast spekulera i detta resultat. Respondenterna i 

enkäten uttrycker att de känner sig obekväma över att deras internetaktiviteter 

spåras. Det är mycket möjligt att detta är den bidragande faktorn till den negativa 

attityden gentemot personifierad reklam på Facebook. Det stämmer överens med 

vad Dolnicar och Jordaan (2007) kom fram till i sin studie kring att personifierad 

reklam upplevs som påträngande och inkräktande på användarnas privatliv. 

Detta scenario skulle även förklara varför det finns en positivare attityd hos dem 

som inte är medvetna om vad personifierad reklam är. En hypotes från vår sida 

är att om användare inte vet hur deras internetaktiviteter spåras, för skapandet av 

personifierad reklam, uttrycker de heller ingen oro kring det.  

Spårandet av internetaktiviteter, personifierad reklam och personlig integritet 

har sedan länge varit omdiskuterade ämnen. Vi anser att det är viktigt att komma 

ihåg att användaren kan ha andra intressen än reklam som till exempel att få 

bevara sin personliga integritet. Detta påpekar även Ham (2017), vars studie vi-

sar att den upplevda risken för intrång i en individs privatliv ofta överväger för-

delarna med att få personifierad och relevant reklam. Men trots att många uppger 

att de är obekväma över att deras internetaktiviteter spåras och bekymrade över 

att få för mycket personifierad reklam, finns ändå ett visst intresse av annonser 

baserade på användarnas behov. Ur den kommersiella aktörens perspektiv kan 

det med andra ord vara fördelaktigt att bli lite smartare vid skapandet av sina 

annonser och inte göra spårningen av användaren lika tydlig. Ett alternativ hade 

varit att presentera något mer snarlikt till det användaren tidigare sökt på och 

inte i princip samma sak. Om en användare söker efter en kamera i en sökmotor 

så kanske annonserna på Facebook istället ska visa tillbehör och inte produkten 

i sig. Från ett samhällsenligt etiskt perspektiv är detta däremot diskuterbart. Det 

etiska perspektivet och marknadsföringsperspektivet är två olika polariteter. Re-

klam är en kommunikationsform som används för att påverka konsumenter och 

främja konsumering (Svensk ordbok, 2009). Det är ett faktum att reklam i många 

fall har ett syfte som saknar ett samhällsetiskt perspektiv.  

 

Vi, som konsumenter och Facebookanvändare, hade personligen önskat att före-

tag prioriterade arbetet med personifierad reklam annorlunda. Istället för att ut-

veckla tekniken bakom den personifierade reklamen kunde de fokuserat på att 

utveckla system och tillvägagångssätt för att komma med intressant och relevant 
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reklam som inte är beroende av att spåra användarnas personliga uppgifter. Detta 

hade resulterat i fördelar hos användaren som inte behöver bekymra sig för ett 

eventuellt hot mot den personliga integriteten. Om oron kring hotet mot den per-

sonliga integriteten försvinner hade detta troligtvis resulterat i en betydligt posi-

tivare attityd gentemot den personifierade reklamen och den bakomliggande an-

nonsören.  

Taylor et al. (2011) menar att reklam ger intäkter som gör det möjligt för webb-

platser att överleva och utvecklas. En tolkning av detta är att om användare vill 

använda sociala medier och nätverk gratis, måste de acceptera annonseringen 

och reklamen som finns på plattformarna. Ett sätt att mötas halvvägs kan vara 

att användarna själva får fylla i den sortens reklam de önskar motta, varpå Fa-

cebook i samarbete med de företag som annonserar på webbplatsen, kan sortera 

ut och tillhandahålla utvald reklam. På så vis förblir det personlig reklam, men 

reklam baserad på användarnas självmant angivna preferenser och önskemål, 

istället för annonser baserade på användarnas ofrivilligt delade internethistorik 

och personliga uppgifter.      

I undersökningen framgick det att de flesta svarande uppmärksammade reklam 

i nyhetsflödet på Facebook mer än de uppmärksammade reklam i högerkolum-

nen. Detta är ett mycket intressant och relevant resultat till den frågeställning 

som berör frågan om informationsarkitekturen påverkar användarnas uppmärk-

samhet gällande reklam i vår studie. Med det resultat som samlats in vet vi nu 

att annonsens placering har betydelse för uppmärksamheten. Broeck, Poels och 

Walrave (2018) fann i sin studie att användare undvek reklam i nyhetsflödet be-

tydligt mer än reklam i sidokolumnen, mycket på grund av att reklam i nyhets-

flödet uppfattas som ett större avbrott i innehållet på Facebook än annonser i 

sidokolumnen. Broeck et al. (2018) fann även att Facebook-användare inte med-

vetet söker reklam när de besöker webbplatsen. Detta skulle kunna stämma över-

ens med resultatet i vår undersökning, då användare uppmärksammar reklam i 

nyhetsflödet mer än reklam som är placerad i högerkolumnen, för att användaren 

aktivt undviker reklam som är placerad där, varför denna uppmärksammas mer. 

En annan anledning till att annonser i högerkolumnen inte uppmärksammats lika 

mycket, skulle kunna bero på banner blindness eller att deltagarna använder an-

nonsblockerare. Banner blindness är när internetanvändare är vana vid reklam i 

högerkolumnen och därför automatiskt, och ofta mer eller mindre omedvetet, 

undviker att titta på det området av skärmen, vilket följaktligen leder till låg upp-

märksamhet av de annonser som är placerade där (Barreto, 2013). Trots en god 

informationsarkitektur, där placeringen av reklam är väl genomtänkt, skulle ban-

ner blindness innebära att annonserna mer eller mindre blir osynliga.  År 2017 

var det 29 % av de svenska internetanvändarna som använde annonsblockerare 

(Davidsson & Thoresson, 2017, s.93). Annonsblockerare är ett tillägg som finns 

till de flesta webbläsare där oönskad reklam filtreras bort. I Generation Y an-

vände majoriteten av internetanvändarna någon form av annonsblockare. Bland 

personer i åldern 16–25 låg användandet på mer än hälften, 57 %, och i åldern 

26–25 var siffran 41 % (Davidsson & Thoresson, 2017, s.93). Reklam som pub-

liceras i nyhetsflödet är både typiska reklamannonser men även inlägg från fö-

retagsprofiler. Typiska reklamannonser kan en annonsblockare känna igen och 

sedan dölja, men den kan inte särskilja inlägg med reklambudskap från en före-

tagsprofil kontra ett vanligt inlägg av en privat användarprofil. Detta innebär att 

det är svårt att dra en slutsats kring om det är det så kallade banner blindness 
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fenomenet som gör att användarna oftare uppmärksammar reklam i nyhetsflödet 

gentemot i högerkolumnen eller om det beror på att annonsblockerare filtrerar 

bort typisk reklam i högerkolumnen. Studiens resultat visar däremot att använ-

darna har åsikter kring reklamplaceringarna samt att dess placering på webbplat-

sen har betydelse gällande uppmärksamheten hos användaren. 

Facebook är ett företag som drivs av vinstintresse, precis som andra företag. Men 

det är viktigt att inte förbi se användarna av webbplatsen. Användarna besöker 

inte webbplatsen för att överösas av annonser. Vår undersökning visar att Gene-

ration Y främst använder Facebook för att socialisera och kommunicera (se bi-

laga B, rad 3).  Men hur känner användarna när reklam blir en alltmer central del 

av Facebooks informationsarkitektur?  I dag använder Facebook reklamplace-

ringar på flera olika ställen, framförallt i högerkolumnen men även som annonser 

och inlägg från olika företag i nyhetsflödet. Nästan 60 % av deltagarna menade 

att de skulle föredra att se reklam i högerkolumnen istället för i nyhetsflödet på 

Facebook. Detta resultat visar att en webbplats informationsarkitektur har bety-

delse och att den påverkar användarna. Vi vet inte varför det är så, men en möj-

lighet är att användarna inte upplever sig “störda” om reklam är placerad i hö-

gerkolumnen.  Placering av reklam kan påverka hur mottagaren upplever eller 

uppfattar avsändaren. Om reklam endast skulle placerats i högerkolumnen finns 

möjligheten att den negativa attityden mot annonser och dess avsändare skulle 

kunna få en positivare attityd gentemot sig. Resultat kring reklam i högerkolum-

nen strider emot vad Ferreira och Barbosa (2017) kommit fram till i sin studie. I 

Ferreira och Barbosas (2017) studie föredrar deltagarna reklaminlägg i nyhets-

flödet istället för klassiska Facebook-annonser. Vår enkät är utförd på svenska 

användare och Ferreira och Barbosas på portugisiska användare. Möjligheten 

finns att differenserna beror på en eventuell kulturell skillnad. 

 

Undersökningens deltagare var till största delen överens om att personifierad re-

klam inte gjorde något för att skapa en positiv attityd gentemot företag som ut-

nyttjar personifierad reklam. Detta resultat var behjälpligt för att kunna under-

söka frågeställningen som berör attityder gentemot företag bakom personifierade 

annonser. Enkäten visade tydligt att personifierad reklam inte gör deltagarna po-

sitivt inställda till den bakomliggande annonsören. Detta kan vi relatera till egna 

erfarenheter och resultat från tidigare vetenskapliga studier. Av egna erfaren-

heter har vi själva känt en irritation för personifierade reklamer, speciellt över 

återkommande annonser från specifika företag. Under tiden för examensarbetets 

har en stor del av reklamen på Facebook plötsligt handlat om examensarbeten. 

Alltifrån erbjudanden om praktikplatser på stora företag till skrivtips till uppsat-

sen. Den obehagliga känslan av att känna sig förföljd eller övervakad gör att 

hotet mot den personliga integriteten tar över den eventuella fördelen eller nyttan 

som en personifierad reklam kan eller skulle kunna ha. Även om Curran et al. 

(2011) och Taylor et al. (2011) anser att företag måste vara närvarande på sociala 

medier, så behövs nog en anpassning efter vad den faktiska användaren har för 

behov från företagens sida för att inte skrämma bort potentiella kunder. Vid en-

käten valde vi att inte skilja på annonser i högerkolumnen och i nyhetsflödet 

gällande påståendet om attityd gentemot företag, så vi kan inte svara på om atti-

tyden skiljer sig mellan dessa.  

En annan aspekt som flera tidigare studier är överens om är det faktum att an-

vändare som spenderar mer tid på Facebook uppfattar reklam på webbplatsen 

som mer irriterande än sällan-besökarna (Ferreira & Barbosa, 2017; Taylor, et 
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al., 2011; Yang, 2003). Samtliga deltagare var överens om att personifierad re-

klam var irriterande, men vår undersökning antyder att sällan-besökare skulle 

kunna ha en positivare attityd gentemot reklam på Facebook, gentemot dagliga 

användare av webbplatsen (se bilaga B, rad 13). Det var dock endast 12 av 165 

respondenterna vid undersökningen som inte använde Facebook dagligen, varför 

vi inte kan ge ett mer generaliserbart svar kring frågan. 

 

Som tidigare nämnt valde vi att definiera Generation Y som personer födda mel-

lan 1984–2003 och som i skrivande stund är mellan 16–35 år. Flera forskare 

menar att särskilda grupper av människor som är födda inom specifika spann av 

årtal har liknande åsikter, inställningar och attityder. Vi delade upp generationen 

i två olika åldersspann, 16–25 år och 26–35 år, för att kunna vittna om eventuella 

svagheter i generationsteorin i förhållande till attityder mot personifierad reklam. 

Genom att utföra enkäten på detta vis kunde vi undersöka frågeställningen som 

berör den eventuella attitydskillnaden inom Generation Y. I vår studie fann vi 

att de som deltog i enkäten inom respektive åldersgrupp, vid många utav av frå-

gorna, hade samma attityd gentemot annonser och personifierad reklam på Fa-

cebook. Detta resultat var relevant för vår studie för att kunna besvara den ovan-

nämnda frågeställningen. Vid samtliga åldrar menade majoriteten till exempel 

att de kunde se skillnad på personifierad reklam och ”vanlig”, att de hade upp-

märksammat personifierad reklam i flödet på Facebook samt att de var obe-

kväma med att deras internetaktiviteter spårades och bekymrade över att få för 

mycket riktad reklam. Det fanns dock ett antal påståenden där attityderna skiljde 

sig. Vid frågan om huruvida deltagarna kände motstånd mot en produkt som 

personifierad reklam erbjöd så höll de äldre deltagarna med samtidigt som de 

yngre respondenterna var likgiltiga. På samma sätt ansåg inte 26–35 åringarna 

att personifierad reklam erbjöd produkter som matchade deras behov medan 16–

25 åringarna var neutrala till frågan. Sammanfattningsvis hade hela generationen 

en liknande inställning, men de äldre individerna inom Generation Y hade en 

något negativare attityd gentemot personifierad reklam, än de yngre responden-

terna. Det var dock inga markanta skillnaden på svaren i vår studie från de olika 

åldersgrupperna, vilket även stämmer överens med vad Duffett (2015) kom fram 

till i sin studie. Detta visar på att generationsteorin som Howe och Strauss (2007) 

introducerat fortfarande är aktuell och går att applicera på dagens generationer i 

vår studie i frågan kring attityder mot personifierad reklam.  

 

”Jag föredrar reklam som inte anpassats efter mina behov” var det enda påståen-

det där den grundläggande attityden skiljde sig mellan de två åldersgrupperna 

inom Generation Y (se bilaga B, rad 24). Där instämde majoriteten utav respon-

denterna som var mellan 26 och 35 år med påståendet, samtidigt som huvuddelen 

utav de yngre respondenterna var neutrala. Detta resultat går dock emot vad re-

spondenterna svarade på påståendet ”Jag föredrar reklam som anpassats efter 

mina behov”, där majoriteten utav respondenter, oavsett ålder, var överens om 

att de inte höll med (se bilaga B, rad 21). På grund av de tvetydiga resultaten har 

vi valt att inte lägga någon större vikt kring åldersskillnaden vid det första påstå-

endet.  

Duffett (2015) kom fram till att det inte fanns några större skillnader mellan at-

tityder gentemot reklam på Facebook beroende på kön, vilket stämmer överens 

med resultatet i denna studie. Vår undersökning visar att skillnaden mellan män 

och kvinnor är minimal. Vid majoriteten utav påståendena var samtliga genus 
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överens och hade samma grundläggande attityd. Den tidigare nämnda atti-

tydsteorin menar att en användare som har en positiv attityd gentemot reklam på 

Facebook är mer trolig att klicka på annonser och genomföra ett köp av en pro-

dukt eller tjänst via den aktuella webbplatsen.  

Samtliga deltagare var överens om att de oftast inte klickade på reklam som de 

upplevde var baserade på deras behov. Vår undersökning antyder dock att kvin-

nor skulle kunna vara lite mer benägna att klicka på reklam på Facebook än män 

(se bilaga B, rad 31–32), vilket kan tolkas som att kvinnor även skulle kunna ha 

en positivare attityd gentemot reklam på Facebook gentemot män. Detsamma 

gällde vid frågan om huruvida deltagarna kunde tänka sig att få personifierad 

reklam om det innebar att de fick intressanta och/eller relevanta annonser, där 

vår undersökning antyder att kvinnor skulle kunna ha en mer positiv inställning 

gentemot männen (se bilaga B, rad 17). Att män har en negativare attityd gente-

mot personifierad reklam gentemot vad kvinnor har, stämmer överens med tidi-

gare forskning kring det aktuella ämnet från till exempel Ferreira och Barbosa 

(2017) och Taylor et al. (2011). Duffett (2015) kom som tidigare nämnt fram till 

att det inte fanns några större skillnader mellan attityder beroende på kön, men 

fann i sin studie (2017), som utfördes på användare från en yngre generation, att 

kvinnor hade en positivare attityd än män gentemot reklam och kommunikation 

via sociala medier. 

Precis som vid åldersgrupperna, så var ”Jag föredrar reklam som inte anpassats 

efter mina behov” det enda påståendet där attityden skiljde sig mellan könen (se 

bilaga B, rad 24). Där instämde majoriteten utav kvinnorna till påståendet, sam-

tidigt som huvuddelen av männen var neutrala. Detta resultat går dock emot vad 

respondenterna svarade på påståendet ”Jag föredrar reklam som anpassats efter 

mina behov”, där respondenterna, oavsett genus, huvudsakligen inte höll med 

(se bilaga B, rad 21). Återigen, på grund av de tvetydiga resultaten, har vi valt 

att inte lägga någon större vikt kring genusskillnaden vid det första påståendet.  

Trots den negativa majoriteten så finns det en viss positivism gentemot personi-

fierad reklam. Så många som en fjärdedel av deltagarna anser att personifierad 

reklam rekommenderar produkter som faktiskt matchar deras behov. Den andra 

sidan av det resultatet visar givetvis på ett stort antal missnöjda användare där 

annonserna misslyckats. Men att en fjärdedel av de tillfrågade faktiskt är nöjda 

mottagare av personifierad reklam, måste visa på att fenomenet i många fall fak-

tiskt kan anses vara lyckat. Den ökade tillgängligheten som sociala medier inne-

bär också en ökad effekt i antalet användaren i målgruppen som går att nå.  

En viktig fråga att lyfta fram är att åldersspannet i Generation Y innefattar per-

soner födda fram till 2004. Detta betyder att en del av generationen i dagsläget 

är under myndig ålder. För att kunna skapa en användare på Facebook i Sverige 

måste personen vara minst 13 år. Marknadsföring till barn under 18 år har sär-

skilt höga krav på sig. Företag får inte rikta direkta köpuppmaningar till barn, 

oavsett vilken media de väljer att publicera sin reklam i. Detta är givetvis svår-

kontrollerat på sociala medier där personifierad reklam har en huvudroll. Perso-

nifierad reklam baseras bland annat på tidigare sökhistorik och användarens pro-

fil men kan inte avgöra om det finns flera användare i olika åldrar vid samma 

dator. Detta gör att det finns risk för att en personifierad reklam som anpassats 

efter en vuxens sökhistorik istället visas på en underårigs Facebookanvändare. 

Barn har inte samma kognitiva förståelse som vuxna (Olson & Josephson, 2012, 
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s. 195). Detta kan göra att ett barn har svårt att se skillnaden på en reklam och 

annan information vilket kan resultera i en annan attityd gentemot personifierad 

reklam. I och med att majoriteten av individerna i Generation Y är i myndig ålder 

har vi valt att inte fokusera på denna aspekt men vi vill ändå lyfta fram diskuss-

ionen för att belysa en problematisk vinkel av denna typ av marknadsförings-

strategi som faktiskt innefattar en del av individerna inom den valda generat-

ionen. 

Fördelen med en reklam i form av inlägg i nyhetsflödet på Facebook är att de 

smälter in på webbplatsen och annonsernas syfte uppfattas kanske inte lika 

påträngande. Men det finns regler företagen behöver förhålla sig till oavsett om 

annonserna syns i sociala medier eller andra typer av medier. Enligt 9 § i förbju-

der Marknadsföringslagen (MFL, SFS 2008:486) dold marknadsföring och det 

ska tydligt framgå hos mottagaren att det faktiskt är fråga om reklam och inte ett 

vanligt inlägg. Den som läser ett inlägg från ett företag i nyhetsflödet ska snabbt 

kunna förstå att det finns ett bakomliggande syfte bakom inlägget – att sälja en 

produkt. 9 § i MFL (SFS 2008:486) innehåller även bestämmelser som påverkar 

hur en annons ska presenteras. 10 § i MFL (SFS 2008:486) säger att om reklam 

förekommer utanför en normal reklamplacering måste det framgå ännu tydligare 

att det finns ett säljande syfte bakom annonsen.  

4.1 Metodreflektion 

En fördel med den valda metoden och användningen av online-enkäter är att det 

är ett kostnadseffektivt medel för att nå ut till många personer samtidigt och på 

så sätt ge en god överblick samt ett stort underlag att analysera och bygga resultat 

på. Det ger urvalet en representativitet vilket betyder att resultatet i många fall 

kan generaliseras till en större population. En annan fördel är att kvantitativ 

forskning är tämligen opartisk (Denscombe, 2018, s.25) och intervjuareffekten 

blir förhållandevis liten då till exempel genus, ålder, etnicitet och andra person-

lighetsdrag varken påverkar deltagaren eller intervjuaren.  

Patel och Davidson (2011, s.105) menar att forskare, vid användandet av enkät, 

har minimal möjlighet att kontrollera reliabiliteten i förväg. Respondenterna kan 

missuppfatta viktiga ord och begrepp olika och vid online-enkäter finns inte fors-

karna tillgängliga vid eventuella funderingar. För att minimera risken för miss-

förstånd och tvetydiga tolkningar, formulerades enkäten med vardagligt språk 

och utformades så att det var tydligt hur respektive fråga skulle besvaras. Enkä-

ten testades även på ett antal personer innan den skickades ut. 

Liksom alla undersökningar kan enkäters giltighet äventyras på grund av många 

olika orsaker. En anledning kan vara att människor i sin eftersträvan att göra ett 

gott intryck och framstå som socialt önskvärda, hellre svarar efter hur de vill 

framstå för andra och sig själva än hur det faktiskt lever och beter sig (Egidius, 

2019). Andra faktorer som kan ge en skevhet i svaren kan vara till exempel att 

respondenten undviker att använda extrema svarskategorier (1 eller 5), för att 

inte uppfattas som att de har extremistiska åsikter eller att deltagarna väljer svar 

som de tror kommer att utvärderas som indikerar svaghet eller styrka, oavsett 

vad de själva tycker (Likert scale, 2019). Vid Likert-skalor med ojämnt antal 

svarsalternativ finns även risken att det neutrala alternativet utnyttjas som en en-

kel valmöjlighet för deltagare som är osäkra på vad de faktiskt tycker (Likert 
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scale, 2019). För att kringgå detta kan en skala med jämnt antal steg användas, 

där det neutrala alternativet plockas bort. Vi valde att inte göra detta då vi ansåg 

att risken då istället var att respondenterna antingen klickade i ett svar bara för 

att de var tvungna eller valde att avbryta då de var neutrala i frågan men inte fann 

något passande svarsalternativ. 

Genom att skapa en anonym enkät som respondenterna svarar på online, möjlig-

görs både geografisk och personlig separation, vilket ger respondenterna en 

känsla av säkerhet som kan bidra till mer uppriktiga svar (Wharton, Hampl, Hall 

& Winham, 2003). Ett potentiellt problem med anonyma online-undersökningar 

är att en individ kan fylla i samma enkät upprepade gånger. Det finns flera tjäns-

ter som använder sig av cookies för att förhindra flera enkätsvar, men personen 

som fyllt i enkäten behöver endast rensa sparade cookies, varför enkäten sedan 

kan fyllas i på nytt. I och med att den korta tidsramen för studien samt att vi inte 

önskade samla in några personliga uppgifter som kunde garantera att varje per-

son endast fyllde i enkäten en gång, togs inga vidare åtgärder för att minska ris-

ken för dubbla enkätsvar. 

4.2 Kritisk utvärdering 

Vad beträffar studiens metod resulterade enkäterna endast i 165 antal svar. Detta 

betyder att studien inte är helt representativ för den svenska delen av Generation 

Y men vi hoppas ändå att den ska ge en fingervisning. En annan påverkande 

faktor på studiens resultat är vårt val av undersökningsmetod. En mixad forsk-

ningsmetod hade kunnat generera en ökad förståelse till resultatet. Fördelar med 

mixad forskningsdesign är ökad tillförlitlighet och giltighet av data samt större 

förtroende för test av eventuella hypoteser (Abowitz & Toole, 2010). Men att 

utföra två̊ olika sorters studier blir dock mer kostsamt räknat med avseende på 

tid, pengar och energi (Abowitz & Toole, 2010). På grund av tidsbegränsningar 

valde vi att begränsa och fokusera på en kvantitativ datainsamlingsmetod. En-

kätformatet är ett bra val för att nå ut till en större andel människor och det ger 

även en god möjlighet för anonymitet. Genom enkäten har vi fått möjligheten att 

studera en attityd kring reklam utan risk för att exploatera anonymiteten hos re-

spondenterna. Men valet av undersökningsmetod har även satt sina begräns-

ningar. Vi har inte haft möjlighet att ställa följdfrågor som uppstått efter genom-

gång av resultatet eller kunnat undersöka andra intressanta vinklar som exem-

pelvis upplevelsen av personifierad reklam. Vissa resultat från påståendena i en-

käten har skapat en önskan om djupare förståelse, där har vi istället fått vända 

oss till tidigare forskning för att finna potentiella förklaringar till svaren. Hade 

vi valt att komplettera med intervjuer för att samla in kvalitativa data hade vi 

även haft möjligheten att se hur användaren reagerat på respektive fråga. Men 

på grund av tidsbegränsningar valde vi att begränsa och fokusera på en kvanti-

tativ datainsamlingsmetod.  

Vi använder oss av ett teoretiskt ramverk om generationsteori för att definiera 

studien till ett visst åldersspann, Generation Y, med utgångspunkt från forskare, 

studier och marknadsundersökningar. Begreppet används för att lokalisera sär-

skilda grupper av människor efter ålder, där historiska och kulturella händelser 

har haft stor betydelse på respektive åldersgrupp. Vi är väl medvetna om att en 

generationsanalys inte är en exakt vetenskap men vi valde dock att använda ge-

nerationsteorin för att konstruera en gränsdragning i vårt arbete. Detta gav oss 

möjligheten att fokusera studien till den åldersgrupp som anses vara störst bland 
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Facebook-användarna. Men den begränsade oss också till att inte kunna under-

söka resterande åldersgrupper som hade kunnat resultera i en mer övergripande 

studie över den svenska befolkningens attityder, utan fokus på en specifik gene-

ration. 
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5 Slutsats 

Allt fler företag ser fördelarna med en närvaro på Facebook och för att sticka ut 

med sitt innehåll krävs det att företag använder sig av personifierad reklam i 

sociala medier. Curran et al. (2011) och Taylor et al. (2011) menar att företag, 

för att vara attraktiva för kunder och konsumenter, måste vara närvarande på 

sociala medier. Men användarna känner sig obekväma i vetskapen om att deras 

internetaktiviteter spåras genom personifierade reklam. Enligt vår undersökning 

är inte personifierad reklam, utifrån användarnas perspektiv, ett särskilt effektivt 

sätt för företag att skapa en positiv attityd hos sina kunder och konsumenter. 

Studien visar tydligt att det finns en negativ attityd gentemot personifierad re-

klam. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning, som till exempel 

Taylor et al. (2011) studie. Vår studie visar även att majoriteten av deltagarna 

känner sig obekväma över tekniken bakom personifierad reklam och att det är 

bekymmersamt att får för mycket reklam baserade på sina internetaktiviteter. 

Diskussionen kring användares integritet på Facebook har länge varit en het de-

batt. Många uttrycker oro över den personliga integriteten, både över Facebooks 

användande av uppgifter men även kring spårandet av privatpersoners internet-

aktiviteter. Vår studie visar tydligt att det finns en distinkt negativism kring detta. 

Enligt Phelan, Lampe och Resnick (2016) så kan en negativ uppfattning relaterad 

till integritetshänsyn förklaras med den sociala närvaroteorin. Phelan et al. fann 

att den negativa känslan över att någon tjuvtittar på en, liknar den känsla som en 

användare kan uppleva av social närvaro i en onlinemiljö. Den sociala närvaro-

teorin är användbar att applicera på varför många användare kan uppleva perso-

nifierad reklam som integritetshotande. Här kan en slutsats dras att det är mycket 

möjligt att hotet av den personliga integriteten mycket väl påverkar attityden till 

personifierad reklam.  

Användarnas attityder skiljer sig även åt beroende på kön i studien. Trots den 

negativa attityden går det att urskilja en viss positivare attityd mot personifierad 

reklam hos kvinnor än hos män. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

där kvinnor överlag har haft en positivare syn på personifierad reklam än män 

(Duffett, 2017; Ferreira & Barbosa, 2017; Taylor et al., 2011). 

Studien visar även att placeringen av personifierade annonser påverkar använ-

darens uppmärksamhet. En större andel deltagare uppgav att de uppmärksammat 

reklam i nyhetsflödet jämfört med i högerkolumnen på Facebook. Med hjälp av 

resultatet av enkäterna framgick det att användarna föredrog placeringen av re-

klam i högerkolumnen på Facebook. En användarcentrerad informationsarkitek-

tur på webbplatsen skulle med andra ord ha nyhetsflödet fritt från reklam och 

troligtvis endast användargenerad information från vänner, företag eller andra 

sidor som användaren själv valt att följa. För en positivare attityd hos användaren 

skulle reklam kunna placeras i högerkolumnen istället för i nyhetsflödet. En god 

användbarhet baseras på en förståelse för användarnas olika behov (Rosenfeld 

et al., 2015, s. 16). Genom att anpassa reklamplaceringarna efter användarnas 

önskemål skulle således en bättre användarcentrerad informationsarkitektur upp-

nås.  

En annan intressant slutsats som kan dras av studien är att de svenska Facebook-

användarna anser sig veta vad personifierad reklam är och kan urskilja den typen 
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av reklam från vanlig reklam. De låter sig med andra ord inte “luras” av företa-

gen och deras marknadsföringsstrategier på sociala medier. Curran et al. (2011) 

hävdar att en marknadsföringsstrategi fungerar bättre när konsumenterna inte vet 

att de riktas in. Men om resultatet från vår studie appliceras på den svenska be-

folkningen, kring kunskapen om personifierad reklam, behövs nya strategier och 

tekniker tas fram inom riktad reklam.  

Deltagarna känner sig heller inte unika när en annons visar en produkt som anses 

vara anpassat efter deras behov. Många känner sig irriterade och skeptiska och 

vissa känner till och med ett motstånd till produkten i annonsen. Majoriteten sä-

ger sig även inte bli positivt inställd till ett företag bakom en personifierad re-

klam. En tänkbar påföljd av detta skulle kunna vara att vissa konsumenter gör 

ett aktivt val att inte handla av företaget som står bakom den aktuella annonsen. 

Den slutsats vi kan dra av detta är att trots den negativa attityd som finns hos 

deltagarna så har majoriteten av dem, trots detta, observerat personifierad reklam 

på Facebook. Företagen bakom annonserna har lyckats dra uppmärksamhet till 

sig, om än negativ uppmärksamhet. Vilket från ett företags marknadsföringsstra-

tegi ändå kanske kan ses som en lyckad marknadsföring. Detta skulle även kunna 

vara ett tecken på god informationsarkitektur på Facebooks webbplats. Det 

främsta målet med informationsarkitektur är att stödja användbarhet och att göra 

information lätthittad och lättförståelig (Rosenfeld et al., 2015, s.1). I dagens 

digitala samhälle, där vi ständigt matas med ny information, gäller det att synas. 

Därefter är det upp till företagen att ha i åtanke vilken typ av uppmärksamhet 

och attityd gentemot sig de önskar få. 

5.1 Teoretiskt bidrag 

Genom att studera tidigare forskning inom ämnet så hittades ett forskningsgap 

gällande den svenska befolkningens medvetenhet och attityd samt om place-

ringen av reklam påverkar attityden till reklam. Denna studie bidrar med att ge 

en inblick i svenska Facebook-användares medvetenhet och attityd gentemot 

personifierad reklam, med fokus på Generation Y. Tidigare forskning inom äm-

net har fokuserat på ett bredare åldersspann och användare utanför norden. Till 

exempel Denti et al. (2012) studie som utfördes på Facebookanvändare, men 

som inte fokuserade på någon specifik generation. Denna studie har således bi-

dragit med att visa en möjlig kulturell skillnad i attityden och medvetenheten 

kring personifierad reklam. Tidigare forskning har enligt vår vetskap inte heller 

undersökt hur placeringen av reklam uppfattas av användaren. Denna studie har 

undersökt hur reklamens placering påverkar attityden samt var användaren före-

drar att se reklam på Facebook. Det är ett intressant bidrag till forskningen om 

personifierad reklam som fyller det aktuella forskningsgapet.  

En personlig aspekt för oss, som motiverade denna studie, är att vi önskade öka 

kunskapen och kännedomen om personifierad reklam samt tekniken bakom hos 

svenska Facebookanvändare. Baserat på egna kunskaper och erfarenheter för-

väntade vi oss att en stor del av Generation Y skulle ha vetskap om vad personi-

fierad reklam var, vilket stämde. Vi hoppas att detta är något som även resterande 

generationer i Sverige är medvetna kring och om inte annat så hoppas vi att med 

denna rapport kunna belysa ämnet i fråga och sprida lite kunskap om personifi-

erad reklam och hur den genereras. 
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5.2 Praktiskt bidrag 

Då studien visar svenska användare från Generation Y:s attityder gentemot per-

sonifierad reklam och dess placeringar på Facebook kan företag som använder 

sig av personifierad reklam dra nytta av utfallet av denna studie i sin marknads-

föringsstrategi. Studien visar exempelvis att majoriteten av datoranvändarna fö-

redrar att se reklam i högerkolumnen på Facebook istället för i nyhetsflödet. Ett 

praktiskt bidrag som kan hjälpa företag att placera sina annonser efter vad kon-

sumenterna föredrar. Studien visar även en tydlig negativ attityd kring personi-

fierad reklam, men trots detta föredrogs ändå reklam som anpassats efter använ-

darnas behov. Detta resultat tyder på att företagen, trots den negativa attityden 

gentemot personifierad reklam, bör fortsätta med reklam som anpassat efter an-

vändarnas behov. 

Här vill vi dock understryka att ovanstående endast är ett konstaterande, baserat 

på undersökningens resultat och analys, och inte något som vi personligen stöd-

jer. Det faktum att en stor del av en generation av svenskar har en negativ attityd 

gentemot personifierad reklam är något som företag, ur ett etiskt perspektiv, 

borde respektera och ta hänsyn till. I den bästa av världar skulle personifierad 

reklam existera, på det vis att konsumenterna får relevant reklam, utan att in-

kräkta på eras integritet. Men i dagsläget är detta endast önsketänkande. Syftet 

med detta arbete var inte menat att gynna utvecklingen av marknadsföringsstra-

tegier för företag, det är dock en oundviklig konsekvens av den genomförda 

undersökningen som bör beaktas och lyftas fram.   

Frågeställningen som berör hur en webbplats informationsarkitektur påverkar 

uppmärksamheten av personifierad reklam kan även appliceras på andra typer 

av kommunikationer på en webbplats. Det scenario där banner-blindness an-

vänds som en förklaring till varför en annons inte uppmärksammas kan även 

tillämpas eller finnas i åtanke när viktig information ska publiceras. Om en 

webbplats vill förmedla ett betydelsefullt innehåll så bör detta inte placeras där 

fenomenet banner blindness ofta förekommer. Oavsett om det är en reklam eller 

annan typ av kommunikation som delas på en sådan typ av placering så finns det 

risk för att användaren filtrerar bort detta på grund av att användaren faktiskt tror 

att det är irrelevanta annonser som presenteras där. 

5.3 Framtida forskning 

Personifierad reklam utvecklas konstant och det finns mycket inom ämnet som 

kan vara intressant för framtida forskning. Ett förslag på framtida forskning är 

att studera hur tekniken bakom personifierad reklam kan fortsätta att utvecklas 

för att skapa en positivare attityd hos konsumenterna utan att dess integritet ho-

tas. Det kan även vara intressant att undersöka vidare om antalet reklamplace-

ringar påverkar attityden hos användarna. En eller två annonser kontra ett tiotal, 
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påverkar det attityden hos användarna gentemot annonsörerna? Eller är det just 

personifierade reklam i sin helhet som är den negativa faktorn? Det hade även 

varit intressant att undersöka vidare kring det faktiska användandet av annons-

blockerare hos Generation Y, för att utreda om det så kallade banner blindness 

är anledningen till att respondenternas uppmärksamhet skiljer sig beroende på 

reklamens placering. 

För vidare undersökningar inom ämnet så kan företag ta hjälp av denna rapport, 

för att mer grundläggande gå in på hur användarna kan få en starkare relation 

med företag med hjälp av kommunikation via sociala medier. En intressant vin-

kel att undersöka kan vara hur olika företags kännedom hos konsumenten påver-

kar användaren när de ser en viss annons. Skiljer sig attityden om ett väletablerat 

företag använder sig av personifierad reklam kontra ett icke väletablerat företag 

som använder sig av samma typ av strategi? Från en marknadsförings strategisk 

synvinkel kan detta vara intressant att undersöka. 

 

Denna undersökning var avgränsad mot kommunikation som sker via Facebook, 

som i många år varit det största och mest populära sociala nätverket i Sverige, 

men konkurrensen blir allt större. Sociala medier växer för varje dag som går 

och plattformar som till exempel Instagram, Snapchat och Pintrest blir allt mer 

populära (Davidsson et al., 2018, s.49).  För vidare forskning skulle undersök-

ningar, liknande denna, kunna genomföras vid andra plattformar för att se om 

attityden mot personifierad reklam skiljer sig mellan olika medier. 

 

En annan insynsvinkel som kan vara aktuell inom detta ämne är att studera in-

ternetanvändarens upplevelse kring personifierad reklam. Vad är det som gör att 

en användare upplever en specifik annons positiv och/eller negativ? Hur kan den 

informationen användas för att passa en större målgrupp? Detta är någonting som 

kan undersökas vidare i en framtida studie.  
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Bilaga A: Enkät 

Vad anser du om personifierad reklam på Facebook?  

Hej, 

Vi är två studenter, Lovisa och Nathalie, som är inne på vår sjätte och sista ter-

min vid Webbredaktörsutbildningen på Högskolan i Borås. Det har nu blivit 

dags för oss att skriva vårt examensarbete på kandidatnivå inom ämnet inform-

ationsarkitektur. Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilka attityder Ge-

neration Y (personer födda mellan 1984 och 2004) har gentemot personifierad 

reklam på Facebook.  

Vi har fördjupat oss i forskning kring det aktuella ämnet och nu har vi en grund 

att bygga vidare på, men för att göra det behöver vi din hjälp. Om du ingår i 

Generation Y och är medlem på Facebook/någon gång använt Facebook, är 

dina erfarenheter och åsikter värdefulla för oss och vårt arbete och vi vore väl-

digt tacksamma om du kan avvara ett par minuter av din tid för att svara på 

några frågor. 

Etik och integritet  

Din integritet är viktig för oss, varför vi tar hänsyn till forskningsetiska 

aspekter, vilket innebär att medverkan i undersökningen är frivillig och att du 

när som helst kan välja att avbryta din medverkan i studien utan att ange skäl 

för detta. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

från undersökningen kommer endast användas i forskningssyfte. Samtliga upp-

gifter som inkluderas vid det slutgiltiga arbetet kommer att ändras så att det 

inte på något sätt är möjligt för de som läser uppsatsen att identifiera de som 

medverkat.  

Personifierad reklam 

Personifierad reklam är riktade annonser som baseras på varje enskild använda-

res egenskaper, intressen och tidigare internetaktiviteter. Ett konkret exempel 

på personifierad reklam är när du använder sökmotorer (Google, Bing, Yahoo 

m.fl.) för att söka efter semesterresor och lite senare handlar majoriteten av an-

nonserna du ser på internet om just resor i form av flygbolag, resebyråer, färje-

linjer, hyrbilar osv. 

Samtycke 

Genom att kryssa i nedanstående ruta väljer jag att delta i studien och godkän-

ner att mina uppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstift-

ning och lämnad information. 

Ja Nej 

Har du någon gång använt Facebook? 

Vi vill inte slösa bort din tid i onödan. Då undersökningen handlar om reklam 

på Facebook, är det väsentligt att du har tidigare erfarenhet av Facebook. 

Ja Nej 

Kön? (Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig 

som). 

Kvinna Man Vill ej definiera  
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Hur gammal är du? 

0–15 år 16–25 år 26–35 år 36–45 år 46–60 år 60+ år 

Vill ej svara 

Hur ofta använder du Facebook? 

Dagligen Varje vecka Några gånger i månaden Några gånger om året 

Varför använder du Facebook? Du kan kryssa i fler alternativ 

Kommunicera/Chatta Skaffa (och upprätthålla) kontakter Driva 

och/eller följa företag Spela spel  Posta inlägg  

Läsa nyheter  Fördriva tiden Annat (textruta) 

Vilken eller vilka enheter använder du när besöker Facebook? Du kan 

kryssa i fler alternativ 

Mobiltelefon  Surfplatta  Dator  

Vet du vad personifierad reklam är? 

Ja  Nej  
  (deltagare svarade endast på frågor markerade med *) 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden för dig? 

Ange för varje påstående hur väl det stämmer för dig, där 1 betyder instämmer 

inte alls, 3 varken eller och 5 betyder att du instämmer. 

 

Jag har uppmärksammat reklam i nyhetsflödet på Facebook* 

Jag har uppmärksammat personifierad reklam i nyhetsflödet på Facebook 

Om du besöker Facebook via datorn: Jag har uppmärksammat reklam i höger-

kolumnen på Facebook* 

Om du besöker Facebook via datorn: Jag har uppmärksammat personifierad re-

klam i högerkolumnen på Facebook 

Om du besöker Facebook via datorn: Jag föredrar att se reklam i högerkolumnen 

istället för i nyhetsflödet på Facebook* 

Personifierad reklam gör mig intresserad 

Personifierad reklam gör mig skeptisk 

När personifierad reklam erbjuder en produkt, känner jag motstånd till den 

När personifierad reklam erbjuder en produkt, ignorerar jag den 

Personifierad reklam gör mig irriterad 

Personifierad reklam gör mig positivt inställd till företaget bakom annonsen 

När personifierad reklam erbjuder en produkt, blir jag sugen på att köpa den 

Personifierad reklam gör mig nyfiken 

Jag klickar ofta på reklam som jag upplever vara baserade på mina behov* 

Jag anser att personifierade reklamer rekommenderar produkter som matchar 

mina behov 

Personifierad reklam gör mig obekväm 

Jag kan se skillnad på personifierad reklam och “vanlig” reklam  
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Jag föredrar reklam som anpassats efter mina behov* 

Jag har inget emot personifierad reklam då det innebär att jag får intressanta/re-

levanta annonser 

Jag anser att personifierad reklam får mig att känna att jag är en unik kund  

Jag föredrar reklam som inte anpassats efter mina behov* 

Jag känner mig obekväm när mina internetaktiviteter spåras* 

Det bekymrar mig att få för mycket reklam baserad på mina internetaktiviteter* 

Tack för din tid! 

Lovisa & Nathalie  
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Bilaga B: Enkätsvar 

 

 

Nr. Påstående Variabel 1 2 3 

4.  Jag har uppmärksammat reklam i ny-

hetsflödet på Facebook 

 5 3 157 

5.  Jag har uppmärksammat personifie-

rad reklam i nyhetsflödet på Fa-

cebook 

 4 7 147 

6.  Om du besöker Facebook via datorn: 

Jag har uppmärksammat reklam i hö-

gerkolumnen på Facebook 

 15 18 84 

7.  Om du besöker Facebook via datorn: 

Jag har uppmärksammat personifie-

rad reklam i högerkolumnen på Fa-

cebook 

 17 22 71 

Nr. Fråga Svarsalternativ Antal 

1.  Kön   

  Kvinna 119 

  Man 45 

  Vill ej definiera 1 

2.  Vet du vad personifierad reklam är?   

  Ja 158 

  Nej 7 

3.  Varför använder du Facebook?   

  Kommunicera/Chatta 142 

 

  Fördriva tiden 129 

  Skaffa (och upprätt-

hålla) kontakter 

57 

  Läsa nyheter 53 

  Driva/följa företag 26 

  Posta inlägg  23 

  Annat 14 

  Spela spel 7 
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8.  Om du besöker Facebook via datorn: 

Jag föredrar att se reklam i högerko-

lumnen istället för i nyhetsflödet på 

Facebook 

 11 25 81 

9.  Personifierad reklam gör mig intres-

serad 

 95 38 25 

10.  Personifierad reklam gör mig skep-

tisk 

 16 25 11 

11.  När personifierad reklam erbjuder en 

produkt, känner jag motstånd till den 

 33 49 76 

12.  När personifierad reklam erbjuder en 

produkt, ignorerar jag den 

 21 33 104 

13.  Personifierad reklam gör mig irrite-

rad 

 21 26 111 

  Dagligen 21 23 102 

 

 

 Sällan 0 3 9 

14.  Personifierad reklam gör mig positivt 

inställd till företaget bakom annon-

sen 

 118 33 7 

15.  När personifierad reklam erbjuder en 

produkt, blir jag sugen på att köpa 

den 

 108 35 15 

16.  Personifierad reklam gör mig nyfiken  96 35 27 

17.  Jag klickar ofta på reklam som jag 

upplever vara baserade på mina be-

hov 

 124 18 23 

  Kvinnor 84 16 19 

 

 

 Män 39 2 4 

18.  Jag anser att personifierade reklamer 

rekommenderar produkter som mat-

char mina behov 

 72 46 40 

19.  Personifierad reklam gör mig obe-

kväm 

 39 17 102 

20.  Jag kan se skillnad på personifierad 

reklam och “vanlig” reklam  

 8 25 125 

21.  Jag föredrar reklam som anpassats 

efter mina behov 

 90 40 35 

  Kvinnor 64 29 26 

  Män 26 11 8 
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  16–25 år 30 18 15 

 

 

 26–35 år 60 22 20 

22.  Jag har inget emot personifierad re-

klam då det innebär att jag får intres-

santa/relevanta annonser 

 95 33 30 

  Kvinnor 67 23 25 

 

 

 Män 27 10 5 

23.  Jag anser att personifierad reklam får 

mig att känna att jag är en unik kund  

 145 9 4 

24.  Jag föredrar reklam som inte anpas-

sats efter mina behov 

 42 57 66 

  Kvinnor 32 36 51 

  Män 10 21 14 

  16–25 år 18 30 15 

  

 

26–35 år 24 27 51 

25.  Jag känner mig obekväm när mina 

internetaktiviteter spåras 

 14 15 136 

26.  Det bekymrar mig att få för mycket 

reklam baserad på mina internetakti-

viteter 

 24 25 116 

Notera: Svarsalternativ 1–2 har slagits samman till 1, svarsalternativ 3 har er-

satts med 2 och svarsalternativ 4–5 har slagits samman till 3. Det totala anta-

let deltagare var 165, men för vissa påståenden är svaren färre på grund av 

ickesvar. 


