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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Den personifierade marknadsföringens effekter på köpintentioner – en studie med 

fokus på medvetenheten om online behavioral advertising 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi 

Författare: Elin Westerberg och Elin Wuopio 

Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge 

Datum: 2018 - Maj 

 

Syfte: Utvecklingen av tekniken sker i snabb takt vilket gör att människors vetskap om 

OBA inte alltid hänger med, inte heller lagar och regler som ska skydda deras integritet. 

Därför är det intressant att undersöka hur effektiv marknadsföringstypen OBA är 

beroende av konsumenternas medvetenhet om fenomenet. Syftet är att analysera hur hög, 

respektive låg medvetenhet hos konsumenter om online behavioral advertising påverkar 

deras köpintentioner, med fokus på Generation Ys uppfattningar.  

 

Metod: I denna studie har en kvantitativ studie genomförts, där 102 enkätsvar samlats in 

via en webbaserad undersökning. Enkätsvaren analyserades i analysprogrammet SPSS 

där en Error bar, deskriptiv analys och en korrelationsanalys genomfördes. Svaren har 

inhämtats från individer tillhörande Y-generationen med en relativ jämn fördelning av 

svar från kvinnor och män.  

 

Resultat & slutsats: Denna studie visar på samband mellan lägre medvetenhet om OBA 

och högre köpintentioner. Lägre medvetenhet om denna typ av marknadsföring 

förknippas även med en högre oro kring integriteten.  

 

Examensarbetets bidrag: Detta arbete bidrar med att ge en djupare inblick i hur 

individers medvetenhet om OBA påverkar utfallet, det vill säga konsumenters 

köpintentioner. Företag som använder sig av OBA i sin marknadsföring kan därmed dra 

nytta av resultatet i denna studie för att utveckla en gynnsam marknadsföringsstrategi.  

       

Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning kan undersöka detta ämne inriktat på 

en annan specifik målgrupp än den som behandlas här. Ett annat förslag på framtida 
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forskning är att studera hur den kommande EU-förordningen, GDPR får för effekt på 

OBA. 

     

Nyckelord: OBA, online behavioral advertising, OBT, online behavioral targeting, 

personalized online advertising, targeted advertising, awareness/knowledge, privacy 

concerns, cookies, buying intentions.     
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ABSTRACT  
      

Title: Personalized advertising and its’ impact on purchase intentions - focusing on the 

awareness of online behavioral advertising 

Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Administration 

Author: Elin Westerberg and Elin Wuopio 

Supervisor: Jonas Molin and Lars-Johan Åge 

Date: 2018 - May  

 

Aim: The development of technology takes place at a rapid pace, which means that 

people's knowledge of OBA does not always keep up, nor laws and regulations that 

supposed to protect their privacy. Therefore, it is interesting to investigate how effective 

online behavioral advertising is as a marketing strategy, based on consumers’ awareness 

of the phenomenon. The purpose is to analyze how a high and a low level of consumers’ 

awareness about OBA affects their purchase intentions, focusing on Generation Y’s 

perceptions. 

 

Method: In this paper, a quantitative study was conducted, where 102 questionnaires 

were collected via a web-based survey. The questionnaire was analyzed in the SPSS 

analysis program where a descriptive analysis, correlation analysis and an error bar were 

conducted. The answers have been obtained from individuals from Generation Y, 

approximately evenly distributed between men and women. 

 

Result & Conclusions: This paper reveals a connection between lower awareness of 

OBA and higher purchase intentions. Even a higher concern about integrity in the context 

is associated with lower awareness about this type of marketing. 

 

Contribution of the thesis: This paper helps to provide a deeper insight regarding how 

individuals' awareness affects the outcome of OBA, that is, consumers’ purchase 

intentions. Companies that use OBA in their marketing can thus benefit from the outcome 

of this survey to develop a favorable marketing strategy.   
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Suggestions for future research: Future research can investigate this topic focused on a 

different specific target group than the one discussed here. Another proposal for future 

research is to study how the forthcoming EU regulation, the GDPR effects OBA. 

      

Key words: OBA, online behavioral advertising, OBT, online behavioral targeting, 

personalized online advertising, targeted advertising, awareness/knowledge, privacy 

concerns, cookies, buying intentions. 
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1. Inledning  
 
Detta inledande kapitel kommer först gå igenom lite om bakgrunden till online behavioral 

advertising som arbetet fokuserar på. Sedan tar problemformuleringen vid som diskuterar olika 

källor ur den tidigare forskningen för att presentera ett forskningsgap. Denna del mynnar ut i 

ett syfte och tre forskningsfrågor som är grunden till den fortsatta studien. Till sist följer en 

mindre text om arbetets avgränsningar.        
  
1.1 Bakgrund  
Har du vid något tillfälle upplevt att en annons känns riktad mot dig och enbart dig? Kanske är 

den baserad på ett tidigare köp eller en webbplats du besökt? Tekniken har utvecklat 

möjligheten för företag att identifiera vilka som är mer benägna att köpa och vad, när, hur och 

varför detta sannolikt kommer att ske (Kumar & Gupta, 2016). Fenomenet detta arbete riktar 

in sig på kallas online behavioral advertising (härefter hänvisat till som OBA) och är en modern 

typ av marknadsföringsstrategi som beräknas växa i takt med att marknadsföring över internet 

breder ut sig (Boerman, Kruikemeier & Borgesius, 2017). OBA handlar om att övervaka 

människors beteende på internet för att lagra denna information i syfte att skapa individuellt 

riktade annonser (Boerman et al., 2017). Nutida rapporter från konkurrensverket (2017) visar 

att E-handeln i Sverige ökat kraftigt de senaste åren och att det är en marknad som förväntas 

fortsätta växa. Därför är effektivisering av marknadsföring på internet, likt riktade annonser 

avsedda att nå ut till en mer adekvat kundkrets, ett aktuellt och viktigt fenomen att studera. 

 

1.2 Problemformulering 

OBA är ett aktuellt forskningsområde inom marknadsföring eftersom individers beteende på 

internet allt mer övervakas av annonsörer, vilka använder informationen som samlas in för att 

skapa riktad reklam. Trots att OBA blir allt vanligare menar Ur, Leon, Cranor, Shay och Wang 

(2012), att människor har liten insikt när det kommer till vilken nivå deras beteende på internet 

blir spårat. Boerman et al. (2017) belyser även detta och lyfter fram problemet med att företag 

har tillgång till mycket information om enskilda personer som rör sig på internet, medan 

individerna själva har låg kännedom om vilka aktörer som samlar in uppgifterna. De flesta 

människor har bristfällig kunskap gällande vad som försiggår bakom kulisserna när en 

webbplats besöks och om att de lämnar spår efter sig när de handlar på internet (Grossman, 

2013; Rapp, Hill, Gaines & Wilson, 2009). Fortsättningsvis hävdar Baek och Morimoto (2012) 
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att majoriteten är skeptisk till OBA då de tycker att det är inkräktande och obehagligt. Kan 

denna uppfattning bero på okunskap om ämnet? 

 

Tidigare forskning indikerar att integritetsfrågor och tillit har en betydande roll i konsumenters 

accepterande av OBA, samt hur effektivt utfallet blir (Boerman et al. 2017). Vidare varierar 

uppfattningen av riktade annonser bland individer beroende på deras olika nivåer av oro för att 

deras integritet ska inkräktas (Boerman et al., 2017). Sutanto, Palme, Tan och Phang (2013) 

visar att individer anser att insamlandet och användandet av personlig information kan kännas 

påträngande och att OBA kan få flera negativa effekter om individen uppfattar detta som en 

risk. En annan aspekt på ämnet förklaras av Tucker (2014) som menar att personliga annonser 

är dubbelt så effektiva som opersonliga annonser. Bleier och Eisenbeiss (2015) fann också att 

personifierade annonser ökar klickfrekvenser och köpintentioner jämfört med annonser med 

lägre personifiering.  

 

Dessa motstridande forskningsslutsatser tyder på att mer forskning är nödvändigt vad gäller 

vilka faktorer inom OBA som kan ha effekt på individers köpintentioner. Boerman et al. (2017) 

framhåller att det idag råder brist på forskning gällande medvetenheten om OBA och vilka 

faktorer som kan ha effekt på konsumenternas val av köp. En annan slutsats som de kunnat se 

är att individers oro vad gäller deras integritet också är relevant att diskutera, vilket innebär att 

de behöver ha hög medvetenhet om vad OBA innebär. Hanteringen av personliga data som 

samlas in på internet är således ett diskuterat problem inom forskningen. Frågan vi ställer oss i 

uppsatsen är om en hög medvetenhet kring vad OBA innebär skulle gynna företag eller minska 

konsumenters köpintentioner. Dilemmat här är att konsumenter får ta del av speciellt riktad 

reklam anpassat utifrån individens intressen men till vilket pris? Hur hanteras den information 

som samlas in och kan personer som surfar på internet känna sig trygga? I uppsatsen undersöks 

även hur konsumenter med låg medvetenhet påverkas av de faktorer som diskuteras inom OBA 

och hur det inverkar på deras köpintentioner. 

 

Fortsättningsvis kommer respondenterna i denna studie tillhöra en specifik åldersgrupp då det 

är en demografisk variabel som kan påverka uppfattningen om OBA (Turow King, Hoofnagle, 

Bleakley & Hennessy, 2009). Även Kokolakis (2017) hävdar att det rådande forskningsområdet 

bör fokusera på ett visst åldersspann vilket var ytterligare en anledning till att specificera arbetet 

på ett visst segment, närmare bestämt Y-generationen. Denna generation, även känd som 

Milleniegenerationen utmärker sig bland annat för att internet varit vanligt sedan de var unga. 
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Det faller sig då naturligt att Generation Y är den åldersgrupp som i störst mån använder sig av 

näthandel (Iis, 2017), vilket bidrog till intresset att fokusera på just detta segment.  

 

Eftersom få studier har uppmärksammat och undersökt hur faktorer som medvetenhet (hög-

låg), integritet och köpintentioner förhåller sig till personifierad annonsering är det ett gap 

uppsatsen vill fylla. Frågeställningar som berör samband mellan dessa faktorer saknas i den 

tidigare forskningen om OBA, trots att ämnet idag är en aktuell företeelse som är under konstant 

utveckling. Vi utgår från att studien kan ge bidrag till kunskap hos företag som marknadsför sig 

på internet, för att maximera resultatet av OBA genom ökade köpintentioner. Konsumenters 

medvetenhet om denna typ av personifierad marknadsföring i samspel med deras integritet 

kommer således här behandlas, för att analysera effekten på deras köpintentioner. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att analysera hur hög, respektive låg medvetenhet hos konsumenter om online 

behavioral advertising påverkar deras köpintentioner, med fokus på Generation Ys 

uppfattningar.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet och teori-kapitlet har tre forskningsfrågor tagit form som studien söker svar på.  

 

• Hur hög är medvetenheten om OBA bland individer som tillhör Generation Y? 

 

• Vad finns det för samband mellan konsumenternas medvetenhet om OBA och deras 

köpintentioner?  

 

• Vad har oron kring integriteten i samband med OBA för effekt på individers 

köpintentioner?  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att fokusera på OBA, vilket är en specifik inriktning inom personifierad 

marknadsföring. Riktade annonser skapas som är baserade på individers beteenden på internet 

och därigenom smalnas denna studie av till marknadsföring som sker digitalt. Inom detta ämne 

avgränsas arbetet ytterligare då individers medvetenhet om OBA och integritets-faktorer 
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studeras i relation till personifierade annonser och köpintentioner. Studien belyser därmed 

ämnet utifrån en särskild infallsvinkel, vilket utesluter många andra perspektiv på ämnet.  

Vidare får den empiriska studien som genomfördes en naturlig demografisk avgränsning då 

enkäten som skickades ut var skriven på svenska. En annan demografisk avgränsning i denna 

studie gäller respondenterna som deltog i undersökningen, vilka tillhör Generation Y. Inom 

denna generation har studien begränsats till personer födda mellan årtalen 1981–2000. De källor 

som ligger till underlag för den teoretiska referensramen har däremot ett bredare perspektiv 

gällande dessa demografiska avgränsningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Elin Westerberg och Elin Wuopio Högskolan i Gävle 2018-05-22 

 5 

2. Teoretisk referensram  

 
I följande teoriavsnitt kommer tidigare forskning om OBA belysas. Teoriavsnittet delas in i fyra 

huvudavsnitt som först inleds med en djupare beskrivning av OBA och dess effektivitet för att 

därefter diskutera medvetenheten om OBA. Sedan behandlas variabeln integritet och avsnittet 

efter det mynnar ut i en diskussion om OBA och dess påverkan på köpintentioner. Teoriavsnittet 

avslutas med en sammanfattande syntes som syftar till att ge en kort helhetsbild om ämnet och 

som ligger till grund för den empiriska undersökningen.  

                                        

2.1 Introduktion till fenomenet OBA och dess effektivitet 

OBA står för ”Online behavioral advertising” och följande definition ger Boerman et al. (2017) 

på termen; “the practice of monitoring people's online behavior and using the collected 

information to show people individually targeted advertisements”. Det är en inriktning inom 

det bredare forskningsområdet; personifierad marknadsföring, som betraktas som personliga 

eller anpassade reklamkoncept (Boerman et al., 2017). Personifierad marknadsföring har en 

bredare räckvidd än OBA och kan innefatta reklam baserat på andra faktorer än människors 

beteenden på internet (Boerman et al., 2017). Det är viktigt att belysa dessa skillnader mellan 

begreppen men personifierad reklam och liknande termer kommer i detta arbete att användas 

synonymt med OBA. Boerman et al. (2017) beskriver OBA mer specifikt som en typ av 

marknadsföring som går ut på att samla in personliga data från individens beteendemönster på 

internet, med syfte att skapa riktad reklam. Den data som samlas in kan komma från besökta 

hemsidor, sökhistorik, lästa artiklar på internet och annat som sker online (Boerman et al., 

2017).  

 

Ett annat begrepp som används synonymt med OBA är OBT som står för ”online behavioral 

targeting”. Denna term använder Alnahdi, Ali och Alkayid (2014) sig av i diskussionen om 

spårning av individers beteenden på internet för att skapa personifierad reklam, och tar i 

sammanhanget upp ett konkret exempel som visar tanken bakom OBA/OBT. Alnahdi et al. 

(2014) påvisar att skeendet när en person besöker en hemsida för att söka efter till exempel 

flygbiljetter, hotell eller liknande ger slutsatsen att individen är intresserad av det här resmålet. 

Därmed kan denna person genom processen bakom OBT komma i kontakt med annonser som 

dyker upp relaterade till det specifika resmålet när individen besöker andra webbsidor (Alnahdi 

et al., 2014). Annonsörer spårar alltså individers internetanvändning och registrerar information 
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om besökta webbplatser, för att därefter konstruera enskilda profiler som möjliggör 

målinriktade annonser baserat på internet-användarens intressen (Ur et al., 2012). Spårningen 

och insamlingen av personliga data kan ske genom flera olika mekanismer men oftast sker det 

genom så kallade “cookies” (Smit et al., 2014). Smit et al. (2014) definierar begreppet som små 

textfiler som installeras på individers enheter och kan ha funktionen att samla in detaljerad 

information om konsumenter, som sedan kan användas bland annat i marknadsföringssyfte. 

 

Även om personifierade annonser kan vara betydligt mer relevanta då de är mer kundanpassade 

så tyder en del forskning på att det är vanligt att det skapar negativa reaktioner (Tam & Ho, 

2006). Alreck och Settle (2007) visade att mer än hälften av de som använder internet anser att 

spårning online ska vara olagligt. Rettie, Robinson och Jenner (2003) hävdar att mindre än 20 

procent ansåg att internetannonser var informativa eller användbara. 62 procent uppgav att de 

gillade webbplatser som inte hade några annonser alls och att endast 13 procent gillade 

personifierad reklam (Rettie et al., 2003). I relation till detta kom McCoy, Polak och Galletto 

(2007) fram till att konsumenterna är mindre benägna att återvända till en webbplats om det 

finns personifierade annonser. 

 

I kontrast till detta förklarar Rodgers (2002) att annonser som kompletterar användarens motiv 

kan ha större framgång och att de klickas på i större utsträckning än annonser som inte är 

personifierade. Campbell och Wright (2008) menar också att personifierad reklam är betydande 

för konsumenten på grund av att annonsernas personliga relevans ökar individers positiva 

attityder gentemot denna typ av marknadsföring. Bleier och Eisenbeiss (2015) fann att 

personifierade annonser ökade klickfrekvenser jämfört med annonser med lägre personifiering, 

vilket Tucker (2014) håller med om, samt att personliga annonser är dubbelt så effektiva som 

liknande, opersonliga versioner. Ur et al. (2012) lyfter fram att reklamnätverk kan debitera 

högre priser för att skapa riktade annonser och att OBA därför är ett sätt att stödja webbplatser 

och produkter du bryr dig om. Detta leder i sin tur till en minskning av antalet annonser som 

konsumenter ser och som inte är relevanta för deras intressen (Ur et al., 2012). Till sist påpekar 

Kumar och Gupta (2016) att ledande forskare förutspår att i takt med att OBA växer så kommer 

marknadsföringen bli allt mer personlig och målinriktad. Mer fokus kommer ligga på 

individuell kommunikation, där annonsörer kan skapa meddelanden baserade på 

konsumentbeteende och behov.  
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2.2 Medvetenhet om OBA 

Grossman (2013) tar upp problemet med att de flesta människor har låg medvetenhet om vad 

som händer bakom kulisserna när en webbplats besöks och om det faktum att vi lämnar spår 

efter oss när vi surfar och utför köp på internet. Ur et al. (2012) hävdar också att en liten del av 

deltagarna i deras studie förstod innebörden av OBA och personifierad reklam. Trots flertalet 

avslöjanden av läckage på webben och på populära sociala nätverk är inte individer alltid fullt 

medvetna om att deras uppgifter kan samlas in, aggregeras och användas till en rad olika 

ändamål (Malandrino, Petta, Scarano, Serra, Spinelli & Krishnamurthy, 2013).  

 

Ur tidigare forskning i ämnet av bland annat Grossman (2013) och Ur et al. (2012) kan ett flertal 

centrala aspekter gällande medvetenheten om OBA relaterat till köpintentioner urskiljas. Dessa 

tar först och främst upp medvetenheten om innebörden av OBA och personifierad reklam (Ur 

et al, 2012), samt medvetenheten om att vi lämnar spår efter oss när vi surfar och utför köp på 

internet (Grossman, 2013). Kunskapen om vilken typ av information som samlas in och när 

detta sker är också en intressant aspekt i sammanhanget och diskuteras av tidigare forskare 

(Dolnicar & Jordaan, 2007; Kumar & Gupta, 2016). En annan viktig faktor inom 

medvetenheten om OBA och köpintentioner tas upp av bland annat Smith et al. 2014 och 

handlar om individers kunskaper om processen bakom insamlandet av data. Till sist diskuterar 

tidigare forskare individers vetskap om hur de kan skydda sig från den bakomliggande 

processen där deras data samlas in (Boerman et al. 2017). Främst dessa perspektiv på problemet 

kommer här utvecklas närmare och sammanfattas i modellen nedan (se figur 1). 

 

Alreck och Settle (2007) visade att 45 procent av respondenterna i deras undersökning var 

omedvetna om att företag på internet kan spåra deras användning av internet, även när 

besökaren inte utfört ett köp eller på annat sätt registrerat information. I en studie av TRUSTe 

(2011) framgick det även att endast fem procent var medvetna om OBA och cookies. Även 

senare forskning visar liknande resultat vilket tyder på att medvetenheten om insamlandet är 

fortsatt låg. Konsumenter har även föga utvecklad medvetenhet gällande vilken typ av 

information som samlas in när företag spårar deras beteende på internet (Kumar & Gupta, 

2016). Smit et al. (2014) hävdar att kunskapen om OBA är otillräcklig och att konsumenter har 

särskilt svårt att förstå tekniken bakom fenomenet, som exempelvis cookies. Det är ofta som 

konsumenter inte är medvetna om existensen av personifierad reklam förrän de själva blir 

utsatta för annonser som märkbart är förknippade med exempelvis tidigare inköp på internet 

(Rapp et al., 2009).  
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När konsumenter inte är medvetna om att information om deras internetanvändning samlas in 

och lagras så känner de sig sårbara när de konfronteras med personlig annonsering, vilket 

minskar deras avsikt att klicka på en annons (Aguirre, Mahr, Grewal, Ruyter & Wetzels, 2015). 

Om företag inte informerar sina kunder om att de samlar in uppgifter om dem så kan en annons 

som innehåller tydlig personlig information leda till att kunderna inser att detta har skett utan 

deras samtycke (Milne, Bahl & Rohm, 2008). Vidare menar Milne et al. (2008) att exponering 

för sådana signaler resulterar i negativa kundreaktioner och därmed skadar företagets rykte och 

framtida verksamhet. Kunderna kan till exempel uppleva att företaget agerar i eget intresse, 

vilket skulle kunna resultera i negativa uppfattningar om företaget (Shen & Ball, 2009). När 

verksamheter istället informerar konsumenter om spårningen av deras beteende på internet och 

hur uppgifterna används ökar klickfrekvensen på de riktade annonserna (Boerman et al., 2017). 

Milne et al. (2008) anser att personifierade annonser blir mer effektiva om konsumenterna är 

medvetna om insamlandet av uppgifterna och därför borde företag agera öppet kring detta. 

Även Dolnicar och Jordaan (2007) rekommenderar att marknadsförare och annonsörer ska 

informera konsumenter om vad, hur och när information samlas in och till vilka den sprids.  

 

Ett annat perspektiv på ämnet lyfts fram av Jai, Burns och King (2013), som hävdar att en stor 

del av deltagarna i deras studie var medvetna om personifierad reklam och cookies. Dock var 

endast 37,2 procent av respondenterna medvetna om att webbsidor tillåter andra 

tredjepartsföretag att placera cookies i kundernas hårddiskar för att spåra shoppingbeteenden. 

Alreck och Settle (2007) påpekar även att 87,9 procent av respondenterna i deras studie är 

medvetna om att företag online sparar information om konsumenterna. Individer verkar således 

förstå hotet om datainsamling på internet men de är mindre insatta i hur de ska gå tillväga för 

att skydda sig från detta (Boerman et al., 2017). De som besöker webbplatser kanske inte känner 

till blockering av cookies som alternativ eller tror att de inte har något annat val än att acceptera 

dem (Palmer, 2005).  

 

Dolnicar och Jordaan (2007) fann också att konsumenterna med ökad medvetenhet om 

möjligheten att påverka flödet av personuppgifter uttryckte mindre obehag. Detta 

överensstämmer med Garbarino och Johnson’s (1999) studie om relationsmarknadsföring, men 

det betyder även en ökning av kostnaderna för företagen, samt priserna som erbjuds till deras 

kunder. Därför kan mekanismer som är utformade för att förbättra den här problematiken också 

verka för att hindra etablerade relationer på andra sätt (Sheehan & Hoy, 1999). För att öka 
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acceptansen av målinriktad annonsering drivs praktiskt taget alla globala aktörer på den här 

marknaden med den dominerande strategin att markera att personifierad reklam ökar relevansen 

av den annonser som människor ser (Alreck & Settle, 2007). Webbplatsen lovar mer relevant 

reklam i utbyte mot tillhandahållande av individens personuppgifter men Alreck och Settle 

(2007) förklarar att detta tillvägagångssätt kan vara mindre effektivt. Detta eftersom utnyttjande 

förmåner har svaga effekter på individers vilja att avslöja personlig information online om 

känsligheten av denna information är hög.  

 

2.3 OBA och integritet 

En variabel som tagits upp i modellen (se figur 1) är graden av oro som en individ besitter 

gällande integriteten. En diskussion om begreppet integritet blir aktuellt i sammanhanget då 

OBA går ut på att samla in personlig information över internet för att skapa riktad reklam. 

Ansari och Mela (2003) förklarar att personifierad reklam vanligtvis har produktbilder som 

matchar konsumenternas intressen utifrån till exempel deras senaste shoppingbeteende på 

annonsörens webbplats. Eftersom denna information ofta har missbrukats av olika 

återförsäljare på internet, har emellertid oro för internet-användares integritet ökat (Changi, 

Chanhoo, Euehun & Chan-Ik, 2006). Forskning visar att OBA kan få negativa effekter när 

individen uppfattar insamlandet av information som ett hot mot integriteten. Sangdow, Maged 

och Kholoud (2014) visar att konsumenter är överens om att insamlandet av uppgifter från deras 

beteendemönster på internet uppfattas som påträngande. Vidare menar Sangdow et al. (2014) 

att det därför är viktigt att ha en viss hänsyn för konsumenternas integritet i utförandet av sådan 

här typ av marknadsföring.   

 

Vidare påvisar även Sutanto et al. (2013) sambandet mellan individens upplevelse om att känna 

sig påträngd och negativa effekter av OBA då fenomenet upplevs som en risk. Boerman et al. 

(2017) menar samtidigt att uppfattningen av OBA också varierar bland individer, beroende på 

deras olika oros-nivåer för deras integritet. Även Kox, Stratford och Zwart (2017) menar att det 

är individuellt hur konsumenter ser på detta men att riktad marknadsföring kan få negativa 

konsekvenser när individer känner att deras privatliv blir inkräktat. Van Doorn och Hoekstra 

(2013) lyfter också fram att starkt personifierade annonser riktade till personer med stora 

betänkligheter kring deras integritet kan förknippas med lägre köpintentioner. 

 

Angående klickfrekvenser på annonser så är det aktuellt att diskutera i sammanhanget då det 

kan förknippas med köpintentioner. Bleier och Eisenbeiss (2015) hävdar att personifierade 
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annonser ökar klickfrekvenser och köpintentioner jämfört med annonser med lägre 

personifiering. Detta utvecklas av Aguirre et al. (2015) som menar att personifiering ökar 

klickfrekvenser, men endast när konsumenter är medvetna om skeendet då insamlandet av 

personliga data sker. Vidare menar Aguirre et al. (2015) att när konsumenter inte är medvetna 

om detta så känner de sig mer utsatta när de konfronteras av denna typ av marknadsföring, 

vilket minskar deras benägenhet att klicka på annonsen. Till sist menar Andersen och Presthus 

(2017) att mer forskning om konsumenternas medvetenhet och effekten på köpintentioner kan 

riktas mot hur organisationer kan dra nytta av att erbjuda integritet.       

 

Annan forskning har även studerat internet-användares uppfattningar om OBA, spårning på 

internet, och integritetsfrågor i relation till denna typ av marknadsföring (Boerman et al., 2017). 

I en undersökning fann de att 68 procent definitivt inte skulle tillåta annonsörer att spåra dem 

online och att 19 procent förmodligen inte skulle tillåta sig bli spårade (Turow et al., 2009). 

McDonald och Cranor (2010) fann liknande resultat i deras studie då endast en femtedel av 

deras respondenter föredrog riktade annonser framför slumpmässiga sådana, medan 64 procent 

upplevde personifierade annonser som påträngande. Med detta uppstår ett integritetsproblem, 

vilket kan tydas i Hastak och Culnans (2009) resultat, som visade att 46 procent ansåg att det 

är obehagligt att webbplatser använder deras information för att rikta annonser. Även Purcell, 

Brenner och Rainie (2012) visade att 68 procent av respondenterna ansåg att det inte var okej 

med målinriktad annonsering eftersom de inte gillar att deras beteende online spåras och 

analyseras. 

 

En marknadsundersökning (KPMG, 2011) med 9 600 personer i 31 länder fann att hela 90 

procent av respondenterna uttryckte oro för integriteten inför deras personligt identifierbara 

uppgifter, men 62 procent var villiga att tillåta annonsörer online att spåra sin webbanvändning 

"under de rätta förhållandena”. Ur et al. (2012) visade samma mönster i deras studie där 

deltagarna hade stor oro för datainsamling, och majoriteten av deltagarna trodde att annonsörer 

samlar personligt identifierbar information. Baek och Morimoto (2012) fann att 

integritetsproblem ökar tvivel angående annonsen, vilket följaktligen leder till att mer OBA 

undviks. Culnan och Bies (2003) överensstämmer och konstaterar att konsumentskräck uppstår 

när de inte längre uppfattar en känsla av ägande av privata data. Till exempel studerade 

Miyazaki (2008) upplysningar om användningen av cookies, och konstaterar att när 

konsumenter inser att en cookie kommer att installeras men inte får information det, uppvisar 

de lägre beteendeintentioner mot webbplatsen.  
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2.4 OBA och köpintentioner 

Köpintentioner handlar om en persons benägenhet att gå tillväga och köpa en produkt och här 

kommer köpintentioner i relation till OBA behandlas. Pappas, Kourouthanassis, Giannakos och 

Chrissikopoulos (2014) diskuterar relationen mellan personifiering, känslor och köpintentioner. 

De visar att personifierade annonser hos e-butiker kan framkalla positiva känslor som i sin tur 

kan öka köpintentioner. Även Campbell och Wright (2008) hävdar att annonsernas personliga 

relevans ökar individers positiva attityder när de konfronteras av dessa annonser på internet. 

Till sist konstaterar Pappas et al. (2014) att personifiering kommer öka kundernas avsikt att 

handla över internet, eftersom det svarar på deras behov genom att tillhandahålla rätt tjänster 

eller produkter. 

 

Sangdow et al. (2014) visar att konsumenter föredrar annonser som innehåller för dem mer 

relevant information, då den marknadsföringen av produkter och tjänster bättre 

överensstämmer med deras intressen. Vidare tenderar konsumenter som utsätts för 

personifierade annonser bli mer benägna att köpa då intresset för produkten och tilliten till 

webbplatsen ökar (Kim, Kim & Park, 2010). Konsumenter anser emellertid fortfarande att 

annonsering på internet är irriterande och att synliga annonser är påträngande. Med det sagt så 

menar Sangdow et al. (2014) att konsumenter är överens om att riktade synliga annonser är 

mindre irriterande och mer gynnsamma alternativ. Vidare ökar köpintentioner hos konsumenter 

när de utsätts för riktade annonser som bygger på individens intressen utifrån deras beteende 

på internet (Sangdow et al., 2014). Samtidigt betonar Summers, Smith och Reczek (2016) att 

konsumenternas självuppfattningar påverkar vad OBA får för effekt på deras köpintentioner. 

Detta då OBA speglar individens tidigare beteende på internet vilket gör att deras 

köpintentioner kan öka när annonsen väl passar in på deras beteende och uppfattningar 

(Summers et al., 2016). 

 

Även Lambrecht och Tucker (2013) har studerat effekterna av OBA på individers 

köpintentioner och faktiska köp. De menar att utfallet beror på vilket stadium i beslutsprocessen 

som konsumenten befinner sig i och att OBA är mer effektivt när konsumenter kommit längre 

i förloppet och därmed är mer fokuserade på detaljer. Lambrecht et al. (2013) hävdar samtidigt 

att när konsumenten är i början av beslutsprocessen, då preferenserna fortfarande är breda så 

kan allmänna annonser vara mer gynnsamma. Det finns dock många bevis för att endast en liten 

del av besökare på webbplatser som har personifierade annonser leder till slutgiltiga köp och 

https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?authorId=55387371600&amp;eid=2-s2.0-84895917087
https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?authorId=55945455100&amp;eid=2-s2.0-84895917087
https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?authorId=36462343600&amp;eid=2-s2.0-84895917087
https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?authorId=8453083900&amp;eid=2-s2.0-84895917087
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att ju mer unika och personifierade annonser konsumenterna utsätts för desto mindre köper dem 

(Moe & Fader, 2003; Manchanda, Dubé, Gog & Chintagunta, 2008). 

 

2.5 Summering av teoretiska referensramen  

Utifrån den tidigare forskningen som här behandlats kan ett flertal variabler urskiljas som anses 

vara centrala i diskussionen om hur medvetenhet om fenomenet OBA kan påverka individers 

köpintentioner. Därefter har en modell utvecklats som tydligt illustrerar dessa specifika faktorer 

(Se figur 1). Blocken i modellen presenterar medvetenheten om OBA respektive integriteten i 

relation till personifierade annonser. Dessa faktorer leder i slutänden till lägre eller högre 

köpintentioner, vilket presenteras i det tredje blocket. Litteraturen synliggör olika utfall som 

sker beroende på den medvetenhet om OBA som individen besitter, samt graden av dennes 

integritet.  

 

2.5.1 Medvetenheten om OBA 

Det översta ledet av modellen (figur 1) tar upp viktiga aspekter av medvetenheten om OBA 

som är en central variabel inom ämnet och har olika effekter på individers köpintentioner. 

Medvetenhets-variabeln kan brytas ner i ett flertal smalare aspekter som den tidigare 

forskningen har belyst. Först och främst så verkar det råda bristande kunskap gällande 

innebörden av OBA och personifierad reklam, få verkar vara medvetna om att vi lämnar spår 

efter oss när vi surfar och utför köp på internet. Tidigare forskning pekar även på att individers 

medvetenhet om processen bakom spårningen av deras användande av internet är låg, 

exempelvis kunskapen om cookies. Detta leder till en viss sårbarhet när de blir konfronterade 

av sådan marknadsföring vilket minskar deras benägenhet att klicka på annonsen och därmed 

också deras köpintentioner.  

 

Negativa kundreaktioner uppstår när de inser att uppgifter har samlats in utifrån deras 

personliga data utan deras medgivande. Samtidigt visar forskningen att företag kan öka internet-

användares köpintentioner genom att vara mer transparenta och informera om insamlandet, 

samt om hanteringen av uppgifterna. En ökad medvetenhet om möjligheten för individen att 

kontrollera insamlandet av deras personliga data och vetskapen om hur de kan skydda sig från 

fenomenet ökade klickfrekvensen. När konsumenter har lägre medvetenhet om skeendet av 

insamlandet så känner de sig mer utsatta när de konfronteras av denna typ av marknadsföring, 

vilket i sin tur minskar deras benägenhet att klicka på annonsen (Aguirre et al (2015). Vilken 

typ av information som samlas in och när detta sker råder det bristande kunskap om. Centrala 
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aspekter inom medvetenheten om OBA och inom integritetsfaktorn har plockats ut och dessa 

tydliggörs i modellen nedan (se figur 1).  

 

2.5.2 Integritet i förhållande till OBA 

Nästa led i figur 1 tar upp individers integritet i förhållande till OBA och hur det kan påverka 

deras köpintentioner. Genom att basera reklam på OBA skräddarsys annonser utifrån internet-

användares beteende på internet vilket för med sig många fördelar. Den tidigare forskningen 

som ovan belyses visar att denna typ av riktad reklam leder till högre köpintentioner då 

innehållet oftast är mer relevant för mottagaren. Samtidigt visar tidigare undersökningar att 

frågan är mer komplicerad än så och att andra faktorer är med och påverkar utfallet som även 

kan innebära lägre köpintentioner. 

 

Variabeln som tar upp mottagarens integritet i relation till OBA varierar hos individer och 

påverkar deras uppfattning (Boerman et al., 2017). Tidigare forskning visar att kombinationen 

av en hög personifieringsgrad på annonsen och en individ med stor oro över att dennes integritet 

ska inkräktas kan leda till lägre köpintentioner. Denna slutsats dras av bland annat Sutanto et 

al. (2013) som hävdar att det finns ett samband mellan negativa effekter av OBA och individens 

upplevelse av att insamlandet av uppgifter innebär en risk. Detta kan kännas påträngande och 

det är därför viktigt att ha en viss hänsyn för integriteten i utförandet av sådan här 

marknadsföring (Sangdow et al., 2014).  

 

Enligt tidigare forskning så har därmed personifieringsgraden på annonsen en betydande roll i 

sammanhanget. Även mottagarens oro över att dennes integritet ska inkräktas har betydelse för 

deras uppfattning om OBA. Forskning visar också att individers uppfattning om hur 

påträngande insamlandet av personliga data och personifierade annonser är har olika effekter 

på deras köpintentioner. Dessa faktorer som främst är med och påverkar utfallet av OBA 

illustreras i modellen nedan (se figur 1). 

 

2.5.3 Variablernas påverkan på köpintentioner 

Genom att studera tidigare forskning i ämnet, har det visat sig att olika aspekter inom 

medvetenheten om OBA påverkar konsumenters köpintentioner. När tidigare 

forskningsslutsatser kring medvetenhet och köpintentioner studerats, har insikten infunnit sig 

om att det blir svårt att inte beröra integriteten i diskussionen. Faktorer som berör individers 

kunskap om OBA samspelar med deras individuella oro kring deras integritet, vilket resulterar 
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i att köpintentionerna påverkas genom att de minskar alternativt ökar. Den tidigare forskningen 

belyser specifika aspekter inom dessa fält, vilka sammanfattas i modellen nedan (se figur 1).  

 

Medvetenheten om OBA är det som undersöks primärt och här ingår kunskap om innebörden 

av fenomenet men också den bakomliggande processen, samt konsumenternas förmåga att 

skydda sin personliga data om de så önskar. Dessa faktorer är inte kompletta utan att ta upp 

integriteten i relation till OBA som belyses i modellens nedersta block (se figur 1). 

Sammantaget visar teorin på generella forskningsslutsatser gällande hur medvetenheten och 

integriteten i relation till OBA påverkar individers köpintentioner. Kombinationen av en låg 

medvetenhet om fenomenet OBA och en hög integritet har till exempel ofta visat sig få en 

sämre effekt på individers köpintentioner. Detta kan ställas i kontrast till samspelet mellan en 

hög medvetenhet om OBA och låga betänkligheter hos individer kring deras integritet. Denna 

kombination leder enligt tidigare forskning istället ofta till högre köpintentioner.  

 

 
 
Figur 1. Centrala variabler ur tidigare forskning om OBA som tillsammans påverkar konsumenters 
köpintentioner. (Egen). 
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3. Metodkapitel 
 
I denna studie har en deduktiv ansats använts vilket innebär att undersökningen går från teori 

till empiri. I följande metodavsnitt kommer valet av forskningsmetod, forskningsfrågor och 

forskningsdesign presenteras. Efter detta följer en djupare beskrivning av urvalet, 

undersökningens utformning och undersökningsdesign, för att avslutningsvis beskriva 

analysmetoden och metodkritik.  

 

3.1 Val av forskningsfrågor 

Studien baseras på tre forskningsfrågor som utformades med hjälp av syftet och den teoretiska 

referensramen. Forskningsfrågor är till en fördel för studien, då det skapar fokus och hindrar 

forskare från att göra onödiga avvikelser (Bryman & Bell, 2013). Den första forskningsfrågan 

söker svar på hur hög medvetenheten är om OBA bland individer som tillhör Generation Y på 

generell basis. Denna första indelning är central då det lägger grunden för den fortsatta analysen 

av den data som samlats in. Tidigare forskning har fokuserat på ett betydligt bredare 

marknadssegment och därför var det viktigt att undersöka medvetenheten specifikt hos personer 

som tillhör Generation Y. Frågeställningen behövde besvaras för att som steg två dela in 

respondenterna i två grupper med lägre, respektive högre medvetenhet om OBA. De lägre 

medvetna har mindre kunskap om OBA, baserat på kännedomen om de åtta påståendena i 

enkäten. De högre medvetna har mer kännedom angående de åtta påståendena kring OBA.  

 

Indelningen av respondenterna var nödvändig för att besvara forskningsfråga två som syftar till 

att urskilja samband mellan konsumenters kunskaper om ämnet och deras köpintentioner. Den 

forskningsfrågan är direkt kopplad till syftet som handlar om att analysera och synliggöra 

medvetenhetens påverkan på effektiviteten av OBA. Tidigare forskning visar olika resultat 

angående sådana samband och därmed existerar ett gap som behöver utredas vidare. Till sist 

tar den tredje forskningsfrågan upp hur oron kring integriteten i samband med OBA får för 

effekt på individers köpintentioner. Denna frågeställning är relevant i sammanhanget på grund 

av att integriteten är en viktig del inom OBA som är sammankopplat med medvetenheten. 

 

3.2 Insamling av data 

 I utförandet av detta arbete har tidigare forskning studerats för att hitta ett relevant underlag 

som kan ge studien en stadig grund. Artiklar och övriga källor har valts utifrån kvalitén på 

materialet, samt med fokus på innehållet för att säkerställa relevansen för forskningsfrågorna 
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och syftet i denna uppsats. Inför urvalet av akademiska artiklar så har ungefär 200 stycken 

studerats och därefter har 42 av de mest användbara plockats ut från tre olika databaser; 

Discovery, Google Scholar och Scopus. Artiklarna som slutligen valdes ut är skrivna mellan 

årtalet 1999 - 2017, men eftersom personifierad marknadsföring drastiskt förändras med tiden 

så togs beslutet att lägga störst tyngd i att hitta artiklar från 2000-talet.  

 

Vidare har tillvägagångssättet vid insamlingen av underlaget utgått från en trestegsprocess. 

Första steget i detta förlopp var att utföra en sökords-sökning med hjälp av begrepp som är 

väsentliga för det aktuella ämnet. Därefter undersöktes alla artiklar noggrant för att avgöra om 

innehållet var relevant och det mest aktuella materialet plockades sedan ut. Som ett tredje och 

sista steg analyserades dessa artiklar i sin helhet med målet att upptäcka ytterligare arbeten som 

citerats av forskarna, vilket var ett sätt att hitta ytterligare relevant material som inte upptäcktes 

under första sökningen (Whitelock & Fastoso, 2007). I övrigt består underlaget av sju tryckta 

källor, samt åtta Internetkällor. Sökorden som användes för att hitta källorna var; OBA, online 

behavioral advertising, OBT, online behavioral targeting, personalized online advertising, 

targeted advertising, awareness/knowledge, privacy concerns, cookies, buying intentions, samt 

närliggande termer.  

 

3.3 Val av forskningsmetod och forskningsdesign 

Studien bygger på en kvantitativ metod på grund av att ett sådant tillvägagångssätt var den mest 

lämpliga för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Tyngden i den här undersökningen 

är därmed insamling och analys av data. Vid en kvantitativ metod studeras variationen och 

andra statistiska egenskaper hos de variabler som undersöks (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2017). En annan anledning till valet av en kvantitativ metod var att det går att visa på hur olika 

kvantitativa variabler fördelar sig inom en grupp människor och hur de variablerna är kopplade 

till varandra. Kvantitativa metoder lämpar sig bäst när det är viktigt att mäta och kunna sätta 

siffror på undersökningsmaterialet, samt för att täcka in olika områden i en undersökning 

(Eliasson, 2013). I den enkät som det empiriska materialet bygger på ska respondenterna ta 

ställning till påståenden om olika förhållanden och därför lämpar sig en kvantitativ metod bäst.  

 

Vidare grundar sig kvantitativ metod i den positivistiska vetenskapssynen, vilket fastställs som 

objektivt sant som bygger på empirisk grund (Rosenqvist & Andrén, 2006). Eftersom de 

numeriska mätvärdena i resultatet måste tolkas så kommer även en hermeneutisk syn på 

forskningen behöva tillämpas. Därefter har forskningsdesignen tvärsnittsdesign tillämpats, 
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vilket innebär att en survey design utformats där en enkät har konstruerats och att enkäten 

besvaras vid ett och samma tillfälle (Bryman & Bell, 2013). Surveyundersökningar bygger 

alltså på en stor mängd data som i allmänhet samlas in under en begränsad tid på stora 

undersökningsgrupper (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

 

3.4 Population, urval och bortfall 

Undersökningens fokus ligger på Generation Y, vilket syftar till personer som är uppvuxna 

under en tid när teknologin tagit fart. Den exakta tid då denna generation tillhör råder det delade 

meningar om men den här studien har således utförts på personer födda mellan årtalen 1981–

2000. Förhoppningen med att utföra undersökningen på respondenter ur ett visst åldersspann 

var att det skulle ge ett mer specifikt och korrekt resultat. Det var även en aspekt i det 

forskningsgap som analyserats fram då tidigare forskning om ämnet har utförts på bredare 

åldersgrupper. Detta är en viktig skillnad som kan påverka resultatet då respondenterna i denna 

studie tillhör den generation som mer eller mindre är uppväxta med att ha internet i sin vardag. 

Det faller sig då naturligt att dessa individer förmodligen är mer kunniga om den digitala 

världen. En annan viktig detalj som kan ha påverkat resultatet är att det empiriska materialet 

endast har inhämtats genom det sociala mediet Facebook, vilket innebär att samtliga 

respondenter som besvarat enkäten använder denna digitala plattform, och har därmed en viss 

datorvana. 

 

Anledningen till att fokusera på Generation Y var att resultatet förmodligen skulle bli mer 

nyanserat då det är den grupp som i största mån använder sig av internet, jämfört med personer 

i andra åldrar (Iis, 2017. Se figur 2). Individer som tillhör denna målgrupp genomför också en 

stor andel köp på internet till skillnad från andra åldersspann (Iis, 2017. Se figur 3). Därför är 

det troligtvis också den grupp som oftast är intressant för företag som sysslar med 

marknadsföring på internet, med tanke på omsättning. Genom att smalna av studien till att 

endast fokusera på den specifika åldersgruppen så kan andra faktorer som kan påverka resultatet 

uteslutas, som exempelvis äldre generationers attityder till internet och så vidare.  
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Figur 2. Använder internet, statistik. (Iis, 2017). 
 
 

 
Figur 3. Köper saker eller tjänster på internet, statistik. (Iis, 2017). 

 

Vidare utfördes undersökningen på 102 individer som svarade på enkäten, vilka har plockats ut 

genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Det betyder att respondenterna som gjorde enkäten är 

personer som råkar finnas tillgängliga för oss (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna i 

undersökningen består av personer som frivilligt besvarade enkäten via en länk på tre 

Facebooksidor. För att undvika bortfall och för att rätta till eventuella oklarheter så utfördes 

först och främst en pilotstudie. Detta innebär att ett antal testpersoner ur den aktuella 
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målgruppen på förhand tilläts besvara enkäten för att se om de förstod innebörden i frågorna. 

Utförandet av pilotstudien är en viktig del i undersökningen då respondenterna plockats ut 

genom ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). 

 

I början av enkäten presenteras studiens syfte kortfattat för att ge respondenterna inblick i det 

område vi valt innan vi gick vidare med själva utförandet. Här förklaras OBA och cookies för 

att deltagarna ska förstå påståendena bättre och därmed ge mer korrekta svar. Vår ambition var 

att de frågor som ska besvaras ska uppfattas som tydliga och raka att förstå, då kortare och 

mindre mångtydiga frågor gör att bortfallet kan bli litet (Rosenqvist & Andrén, 2006). Det blir 

dessutom enklare att bearbeta svaren när deltagarna endast behöver bocka i en svarsruta, vilket 

även ökar jämförbarheten (Bryman & Bell, 2013). Detta är en fördel i den aktuella 

undersökningen då samband ska urskiljas mellan medvetenheten om OBA och köpintentioner. 

Med tanke på att OBA och cookies för många kan anses vara ett krångligt område att förstå vad 

de innebär blir det enklare med att använda olika svarsalternativ för att göra det mer 

lätthanterligt för de som svarar på enkäten.  

 

3.5 Pilotstudie 

Innan en undersökning påbörjas kan en pilotstudie genomföras för att säkerställa att survey-

frågorna fungerar som det var tänkt och att undersökningen i sin helhet fungerar bra (Bryman 

& Bell, 2013). Genomförandet av en pilotstudie är extra viktigt vid en enkätundersökning 

eftersom att det inte finns någon närvarande när respondenten ska svara på enkäten som kan 

förklara oklarheter (Bryman & Bell, 2013). Därför utfördes en pilotstudie på fem individer ur 

den tilltänkta målgruppen i förhoppning om att på förhand rätta till oklarheter och minska risken 

för bortfall. Detta visade sig vara gynnsamt då deras synpunkter ledde till ett flertal förbättringar 

och korrigeringar.  

 

Först konstruerades en enkät som med hjälp av pilotstudien fastställdes vara för komplicerad 

för att använda i praktiken och få ut ett vettigt resultat. Denna enkät mätte medvetenheten om 

OBA och även respondenternas köpintentioner kopplade till riktade annonser. Nästa steg gick 

ut på att “utbilda” respondenterna i ämnet för att få till en ökad medvetenhet genom att 

presentera en mer ingående text som de skulle få läsa. Därefter skulle medvetenheten mätas 

igen för att säkerställa att deltagarna fått mer kunskap om ämnet. Sedan skulle det undersökas 

om den ökade medvetenheten påverkat deras köpintentioner, då målet var att ta reda på om det 

skett en förändring. Respondenterna tyckte att enkäten blev för lång och att den förklarande 
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texten inte var ett bra sätt att öka medvetenheten på. Då dessa synpunkter med närmare 

eftertanke var helt förståeliga så konstruerades enkäten om till att bestå av tre delar, där första 

delen mätte medvetenheten, andra delen oro kring integriteten och den tredje köpintentioner 

kopplat till riktad reklam. En ny pilotstudie med hjälp av fem respondenter utfördes därefter, 

vilka bestod av både kvinnor och män som hade olika grad av utbildning för att få synpunkter 

från olika perspektiv. 

  

Respondent ett i pilotstudien ansåg att det inte finns ett klart svar på påståendet; “När jag 

besöker en hemsida ser jag samma annonser som någon annan som besöker den hemsidan”. 

Argumentet bakom denna synpunkt var att det beror på, eftersom vissa hemsidor har statisk 

reklam. Frågan omformulerades och ordet “alltid” lades till. Det hävdades även av respondent 

ett att den professionella termen är webbsida och inte hemsida, vilket därefter också 

korrigerades. Vidare upptäckte respondent två att påståendena inte var obligatoriska att svara 

på vilket var en viktig detalj som justerades. På så sätt kunde inte något svar på en fråga utebli, 

vilket var en nödvändig ändring för att inte interna bortfall skulle förekomma. Det var även 

oklarheter gällande vad siffrorna i skalorna stod för och därför lades det till två förklarande 

texter bredvid ettan och sjuan på skalan, för att respondenterna tydligt skulle förstå vad de står 

för.  

 

Respondent tre ansåg att rubriken “status” som till en början stod som överskrift till frågan om 

respondenternas utbildningsnivå, skulle ändras till “utbildning”. Detta då termen status är ett 

värdeladdat begrepp, vilket kan leda till att respondenterna känner sig illa till mods om de inte 

har någon typ av högre utbildning. Detta argument var helt rimligt och korrigeringen utfördes 

därefter. Respondenten ansåg även att den förklarande texten i början av enkäten hade för liten 

storlek vilket resulterade i svårigheter att läsa den. Texten ändrades därefter så den blev 

tydligare, större och mer lättläst. Respondent fyra och fem fann inga oklarheter med enkäten  

varken med påståendena eller utformningen.  

 

3.6 Enkätutformning 

För att konstruera enkäten användes ett formulär från Googles forms, som sedan delades på 

Facebook för att få in svar från respondenter till resultatet. Googles formulär användes eftersom 

det är ett smidigt program för att konstruera frågor och sammanställa resultat. Enkäten 

publicerades därefter på en webbplats på grund av att en surveyundersökning som distribueras 

online besvaras betydligt snabbare än om den till exempel hade skickats ut i pappersformat 
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(Bryman & Bell, 2013). Bortfallet blir dessutom mindre om enkäten delas på en webbplats än 

de andra alternativen som till exempel med post, vilket var ytterligare en anledning till beslutet 

(Bryman & Bell, 2013). Resultatet sammanställdes sedan i Excel för att sedan överföras till 

programmet SPSS. SPSS är ett datorprogram för statistisk analys som hjälper till att se tydliga 

samband och att skapa modeller för att analysera resultat.  

 

Utformningen av en enkät ska utgå från variablerna i operationaliseringen, minst en fråga för 

varje variabel förklarar Eliasson (2013). Inspiration till enkätutformningen hämtades från de 

metoder och undersökningar som har utförts av Mcdonald’s och Cranor (2010), Turow et al. 

(2009), samt Smit et al. (2014). Turow et al. (2009) undersökte först riktad reklam och 

informationsinsamling på webbplatsen via cookies och vad besökare ansåg om detta. De 

använde sig av ett antal ja och nej frågor men även sant eller falskt frågor angående vad 

besökarna vet om OBA och cookies. Det undersöktes i åldersgruppen 18–89 år och i tolv olika 

tabeller med diverse frågor. 

 

Mcdonald och Cranor (2010) undersökte detta i samma skala men fann helt andra resultat än 

Turow et al. (2009). De använde sig istället av sex tabeller med respondenter i åldrarna 18–64 

år, här undersökte de även vad besökare på webbplatser anser om riktad reklam och huruvida 

de är medvetna om detta. Smit et al. (2014) fortsatte sedan på deras forskning för att undersöka 

det vidare då Mcdonald och Cranor (2010) och Turow et al. (2009) fått stora skillnader på 

resultatet. Denna studie fortsätter på forskningen av Smit et al. (2014), men istället för att enbart 

undersöka medvetenheten om OBA och deras inställning till personifierad reklam så studeras 

också effekten på konsumenternas köpintentioner. Vidare upprättades enkäten i tre olika 

avsnitt, där varje moment representerar skilda delar från teorin. Det finns en tanke bakom varje 

del som utformats med avsikt att söka svar på forskningsfrågorna. Figur 4 illustrerar vilka 

delmoment i enkäten som söker svar på vilka forskningsfrågor. De övre blocken representerar 

enkätens olika delar kopplat till forskningsfrågorna som de nedre rutorna representerar.  
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Figur 4. Figuren visar hur enkätens tre olika delmoment syftar till att söka svar på 
forskningsfrågorna. (Egen).  

 

Första delen av enkäten består av åtta faktabaserade påståenden som skulle besvaras med sant 

eller falskt, vilka utformades i syfte att mäta respondenternas medvetenhet och kunskap om 

OBA. Det finns ett rätt svar på varje påstående, vissa påståenden är sanna och andra ska 

besvaras med falskt för att generera poäng. Denna del av enkäten är nödvändig för att sedan 

sammanställa antal rätt respondenterna fått av de åtta påståenden som ställs. Därefter kan 

forskningsfråga ett besvaras, som handlar om att undersöka hur hög medvetenheten om OBA 

är hos Generation Y. Enkätens första del är även grundläggande för att resonera kring 

forskningsfrågan gällande samband mellan medvetenheten om OBA och köpintentioner. Detta 

undersöks genom att dela upp respondenterna i två grupper som baseras på deras kunskap om 

OBA. En lägre respektive högre medveten grupp skapades för att jämföra gruppernas svar 

angående köpintentioner.  

 

Den första gruppen, ”de lågt medvetna” är de respondenter som hade lägre medvetenhet om 

OBA eftersom de hade mindre kunskap om de åtta faktabaserade påståendena i enkäten. Den 

högre medvetna gruppen hade mer kunskap om OBA eftersom de hade mer kännedom om de 

åtta faktabaserade påståendena. De ”lågt medvetna” hade kunskap om 0–5 påståenden och de 

högre medvetna hade mer kunskap eftersom de hade kännedom om 6–8 faktabaserade 

påståenden om OBA (se figur 10). I övrigt är de påståenden som ställs kring medvetenheten 

om OBA utformade med hjälp av relevanta forskningsslutsatser i den teoretiska referensramen 

som berör ämnet.  
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När tidigare forskning om OBA och medvetenheten om fenomenet bearbetades så upptäcktes 

att det finns en tydlig koppling till integritetsfrågor. Därför består nästa del i enkäten av sex 

påståenden om integritetsfrågor i samband med OBA, vilka skulle besvaras genom att välja en 

siffra på en skala mellan ett till sju (se figur 5). Siffran ett står för att respondenten inte alls 

håller med och sju står för att respondenten håller med fullständigt. Denna del i enkäten syftar 

till att ge svar på forskningsfråga tre, som handlar om hur integriteten i samband med OBA har 

för effekt på individers köpintentioner. Dessa påståenden utformades utifrån den tidigare 

forskningen och mycket inspiration hämtades från Smit et al. (2014) som hade ett liknande 

delmoment i deras undersökning. 

 

Del tre i enkäten syftar till att undersöka OBA och dess påverkan på köpintentioner. Den delen 

har utformats på samma vis som del två där respondenterna svarar genom att välja ett nummer 

på en 7-gradig Likert-attitydskala (se figur 5). Respondenternas köpintentioner är centralt att 

undersöka i denna studie då syftet går ut på att analysera medvetenhetens påverkan på utfallet 

av OBA. Det är också nyckeln till att svara på forskningsfråga två som avser att urskilja 

samband mellan konsumenters medvetenhet om OBA och deras köpintentioner. Genom att 

jämföra svaren som den lägre medvetna gruppen givit i denna del med den högre medvetna 

gruppens svar så kan slutsatser om eventuella samband studeras.  

 
 

Figur 5. 7-gradig Likert-attitydskala från enkät. (Google formulär, 2018). 
 

3.7 Anonymitet och etiska principer 

Inför utförandet av den undersökning så togs det ställning till viktiga etiska principer som finns 

inom samhällsforskningen. Hänsyn har därmed tagits till de regelverk som finns där för att 

skydda personer som ingår i forskningsprojekt, vilka främst tar upp respondenternas 

konfidentialitet och sekretess. Det innebär att det ska finnas en säkerhet för personer som deltar 

i undersökningen, vilket betyder att obehöriga inte ska kunna ta del av insamlat material (Olsson 

& Sörensen, 2011). Även Bryman och Bell (2017) belyser konfidentialitets- och 

anonymitetskravet som en viktig punkt. Det kravet går ut på att uppgifter om deltagarna ska 
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behandlas med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras utanför 

obehörigas räckhåll (Bryman & Bell, 2017). De som besvarade enkäten i denna undersökning 

utlovades anonymitet och de personuppgifter som samlades in i samband med utförandet var 

respondenternas ålder, utförda studier och kön. Inga mer exakta personuppgifter samlades in 

som namn och personnummer, och därför är det svårare att härleda personer till de olika svaren. 

Uppgifterna som samlats in har oavsett hanterats i enlighet med konfidentialitetskravet och de 

enda som haft tillgång till informationen är skribenterna till detta arbete.   

 

En annan etisk regel som belyses av Bryman och Bell (2017) är informationskravet som innebär 

att de som deltar i undersökningen ska informeras om studiens syfte, samt vilka moment som 

ingår i undersökningen. När länken till enkäten publicerades på Facebook med uppmaningen 

till personer tillhörande målgruppen att delta, så fick de också en kort information gällande vad 

som undersöks och att ändamålet var att samla in material till en C-uppsats. När de sedan tryckte 

på länken fick de ytterligare information om ämnet i form av en liten text, samt om enkätens 

tre olika delar. Därmed följer undersökningen även de direktiv gällande falska förespeglingar 

som innebär att respondenterna inte ska få falsk eller vilseledande information om 

undersökningen (Bryman & Bell, 2017). Deltagandet i undersökningen var också helt frivilligt 

och uppfyller därmed samtyckeskravet, vilket innebär att ingen ska bli tvingad till att medverka 

(Bryman & Bell, 2017). Till sist tas nyttjandekravet upp av Bryman och Bell (2017), vilket 

syftar till att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast ska användas till 

ändamålet i forskningen. Svaren till enkäten kommer endast att analyseras med ändamålet att 

besvara de frågeställningar som ställs i denna uppsats, därmed uppfyller undersökningen även 

nyttjandekravet.  

 

3.8 Kvalitetsutvärdering och undersökningsdesign  

Inom kvantitativ forskning är det viktigt att ta hänsyn till faktorerna validitet, reliabilitet och 

generalisering för att mäta kvalitén på undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Det är även de 

tre viktigaste kriterierna för företagsekonomi och surveyundersökningar. Dessa har därför 

bearbetats vid genomförandet av denna undersökning. 

3.8.1 Validitet  

Det finns olika typer av validitet men i grund och botten handlar det om att bedöma om de 

slutsatser som en undersökning mynnat ut i är logiska (Bryman & Bell, 2017). Vidare handlar 

validitet om huruvida de mått och resultat som sammanställts hänger ihop med syftet och teorin 
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(Bryman & Bell, 2013). Därmed utformades frågorna i enkäten utifrån syftet och teorin för att 

få fram mätvärden och resultat som har en grund i tidigare forskning. Djurfeldt et al. (2017) 

menar att validitet handlar om giltigheten i det som mäts eller efterfrågas, det vill säga 

operationaliseringen. Operationalisering innebär att undersökningen går från begrepp och 

övergripande frågeställningar till mätbara frågor och indikatorer. Det fanns därför en 

angelägenhet att ställa frågor till respondenterna som sedan kan lyftas i ett större sammanhang 

så att de blir meningsfulla.  

 

Fokus låg även mycket på att använda begrepp som är relevanta i sammanhanget, samt definiera 

dem så klart och tydligt som möjligt i teorin. Eliasson (2013) förklarar att det är viktigt för att 

det inte ska bli några missförstånd som påverkar tolkningen av undersökningen. Det finns två 

slags förklaringar eller definitioner av begreppen; de som klargör begreppen i förhållande till 

teorin och sådana som visar hur dessa är tänkt att mätas (Eliasson, 2013). Därför har här skapats 

förklaringar och definitioner både utifrån teorin och hur de ska mätas i operationaliseringen. 

3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet innebär att om en undersökning skulle göras på nytt ska 

resultaten bli detsamma för att måtten ska vara stabila. Vid reliabilitet är det vanligt att forskare 

replikerar, vilket innebär att en undersökning reproduceras eller upprepas (Bryman & Bell, 

2013). Det gäller även till stor del i denna undersökning, då datainsamlingen replikerat tidigare 

undersökningar med målet att det ska generera så stabila mått och resultat som möjligt. Det är 

viktigt för reliabiliteten att mätningarna genomförs på samma sätt oavsett när och var 

undersökningen genomförs (Eliasson, 2013). Detta kriterium har här blivit uppfyllt eftersom 

enkäten utförts under samma tidpunkt och med liknande frågor till respondenterna. Pilotstudien 

har även ökat reliabiliteten eftersom frågorna och utformningen har blivit testade på 

respondenter innan undersökningen genomfördes. Den genomfördes för att justera eventuella 

brister och säkerställa att innehållet är tydligt, så att undersökningen skulle bli pålitlig.  

3.8.3.Generalisering 

Vid generalisering menas det att forskare förväntas generera ett resultat som kan generalisera 

till andra grupper och situationer än de som varit aktuella i den specifika undersökningen 

(Bryman & Bell, 2013). Naturligtvis kan det uppstå svårigheter med att skicka ut enkäter till en 

hel population. Därför är det viktigt att urvalet till undersökningen även kan generaliseras men 

samtidigt är representativt för det som ska undersökas. Problematiken med detta är att denna 
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undersökning kommer att utföras på personer som tillhör Generation Y där de flesta är boende 

i Gävle eller Stockholm, vilket gör att resultaten bara kan generaliseras till det specifika området 

och gruppen.  

 

3.9 Omkodning  

Innan filen i Excel överfördes till SPSS utfördes en omkodning av variablerna till siffror. I de 

två sista delarna i enkäten “Integritetsfrågor i samband med OBA” samt “OBA och dess 

påverkan på köpintentioner” kodades svaren automatiskt till siffror 1–7, då dessa frågor var 

baserade på en sjugradig likertskala. Resterande frågor kodades och varje svar blev tilldelad en 

siffra enligt nedanstående tabell.  

 

Kön (Före omkodning) Efter omkodning 

Kvinna 1 

Man 2 

Övrigt 3 

Ålder (Före omkodning) Efter omkodning 

1981–1984 1 

1985–1988 2 

1989–1992 3 

1993–1996 4 

1997–2000 5 

Avslutad utbildning (Före omkodning) Efter omkodning 

Grundskoleutbildning 1 

Gymnasieutbildning 2 

Högskola/Universitet 3 
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Master/doktorand 4 

Medvetenhet om OBA Efter omkodning 

Rätt 1 

Fel 0 

 
Figur 6. Omkodning av variabler till siffror från den första enkätdelen, som handlar om vilken grad 
konsumenter är medvetna om OBA. (Egen). 

 

3.10 Statistisk analys och sammanställning av svar 

När svaren samlats in genom enkäten i Google formulär, sammanställdes de därefter i Microsoft 

Excel. I Microsoft Excel gjordes omkodning (se ovan) av variablerna för att sedan exportera 

dem till SPSS. Med hjälp av SPSS har resultaten sammanställts i fyra analyser som beskrivs 

nedan.  

3.10.1 Analys av tabeller  

En variabeltabell har upprättats för att kunna avläsa varje enkätfråga, vad den mäter, vad den 

ska generera i resultatet, samt vilken skala som använts (se bilaga 7.3). Tabellen har använts 

för att koppla de tre forskningsfrågorna till enkätfrågorna och för att kunna få relevant resultat 

relaterat till syftet. Vidare grupperades respondenterna in i två grupper utifrån deras 

medvetenhet om OBA i SPSS, till de som är högt och de som är lågt medvetna. Indelningen av 

respondenterna i högt och lågt medvetna är baserat på hur många av de åtta faktabaserade 

påståendena om OBA i enkäten som de hade kunskap om. De gavs svarsalternativ där ett svar 

var rätt där de fick kryssa för ett alternativ utav de två alternativen som fanns.  Genom att räkna 

antal ”rätt” hade vi en första utgångspunkt att kunna analysera och jämföra svaren. 

Respondenterna kunde maximalt ha åtta rätt. De som hade 6–8 rätt klassades som att ha hög 

medvetenhet medan de som fick under 5 antal rätt klassades som att ha låg medvetenhet. För 

att mäta och beskriva medvetenheten hos konsumenterna om OBA användes ett histogram (se 

figur 9, sid 33) och en frekvenstabell (se figur 10, sid 34).  

 

Histogrammet och frekvenstabellen visar samma resultat, men anledningen till att båda 

användes är för att histogrammet bättre illustrerar resultat och ökar förståelsen av resultat i 

frekvenstabellen. Dessa båda tekniker användes för att besvara forskningsfråga ett som har till 
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syfte att avgöra hur hög medvetenheten, det vill säga kunskapen respondenterna besitter om 

OBA. Histogrammet och den deskriptiva analysen visar att medelvärdet vad gäller kunskap om 

OBA var 5,4. Utifrån dessa värden bestämdes den punkt där uppdelningen skulle ske och de 

som hade ”rätt” i 6–8 påståenden hamnade i grupp med hög medvetenhet, medan de som hade 

mellan 1–5 rätt hamnade i gruppen med låg medvetenhet. De två grupperna “låg medvetna” 

och “hög medvetna” användes främst i analysen med error baren för visa om det finns ett 

samband mellan hög-låg grad av medvetenhet om OBA och deras köpintentioner. 

Korrelationsmätningen medvetenhet/köpintentioner gjordes för att besvara Forskningsfråga 

två. Grupperna med låg och hög medvetenhet kunde därmed användas för att analysera 

forskningsfråga två om vad det finns för samband mellan konsumenternas medvetenhet om 

OBA och deras köpintentioner.  

3.10.2 Deskriptiv analys 

Pallant (2013) tar upp att deskriptiv analys görs för att undersöka om det finns svar i en 

undersökning där information saknas. Genom tabeller som sammanställer svaren går det att 

avgöra om data fallit bort eller saknas. Analysen görs för att ta reda på om det hänt av en slump 

eller om det finns vissa mönster i avvikelserna som behöver utredas vidare (Pallant, 2013). 

Informationen kan även användas för att avläsa om urvalet är representativt, till exempel hur 

många Kvinnor respektive Män som deltagit. Den deskriptiva analysen genomfördes för att få 

en överblick över hur respondenterna besvarat påståendena som behandlar integritet respektive 

köpintentioner, samt för att besvara Forskningsfråga ett.  

 

Målet var att säkerställa att det inte skett något bortfall, samt att data i de demografiska 

variablerna inte urskiljer sig för mycket. Den deskriptiva analysen gjorde det möjligt att få 

information om centrala medelvärden av relevans för att uppnå syftet. De medelvärden som 

analyserades var de tre variablerna; medvetenhet, integritet respektive köpintentioner. 

Mätningen gjordes för att få en tydlig bild av respondenternas kunskap och inställning till 

enkätfrågorna. Den deskriptiva analysen gav information om medelvärden som kunde användas 

för fortsatt analys i de två sista delarna.  

3.10.3 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys gjordes med hjälp av SPSS genom att analysera en bivariat tabell. 

Korrelationsanalys användes för att beskriva styrkan och riktningen för det linjära förhållandet 

mellan två variabler (Pallant, 2013). När korrelationsanalysen genomfördes användes 
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Spearman Rank Order Correlation (rho), istället för Pearsons r. Detta val gjordes eftersom 

variablerna inte uppfyller kraven för Pearsons r. Pearson r är utformad för att undersöka 

intervallnivåer med kontinuerliga variabler. Den kan också användas om du har kontinuerliga 

variabler och dikotoma variabler. Spearman rho är framtagen för att använda och mäta samband 

mellan ordinära data eller rankdata och är användbar när data inte uppfyller kriterierna för 

Pearson-korrelation (Pallant, 2013). Enkäten består av frågor både på ordinal- och 

intervall/kvotnivå. I första delen av enkäten fick respondenterna besvara åtta påståenden med 

sant eller falskt (se ovan i diskussionen om rätt eller fel). I del två och tre av enkäten fick 

respondenterna besvara frågor genom att sätt X på en siffra på en 7-gradig Likert-attitydskala. 

Det innebär att Spearmans rho kan tillämpas då Pearsons r kräver att båda variablerna har skalor 

på kvot/intervallnivå (Bryman & Bell, 2013).  

 
När sambanden skulle mätas genom korrelationsanalysen kunde riktningen av förhållandet 

mellan variablerna fastställas. Vid negativt värde av korrelationskoefficienten finns en negativ 

korrelation mellan de två variablerna, det vill säga höga värden på en variabel är associerade 

med låga värden på den andra (Pallant, 2013). Storleken på värdet av korrelationskoefficienten 

kan sträcka sig från -1 till 1. Detta värde ger indikation på styrkan i förhållandet mellan 

variablerna. En korrelation nära 0 indikerar att inget förhållande föreligger medan en 

korrelation av 1,0 indikerar perfekt positiv korrelation och ett värde på -1,0 indikerar en perfekt 

negativ korrelation (Pallant, 2013).  

 

När den statistiska signifikansen undersöks för sambandet mellan variablerna visar det 

information om hur pass stor säkerhet som finns på att ett samband stämmer (Bryman & Bell, 

2013). Om det är två ** (p<0,01) framför Spearmans rho betyder det att vi accepterar att 1 av 

100 stickprov uppvisar tecken på ett samband som inte återfinns i populationen. Vid en * (p< 

0,05) vilket innebär att högst fem av 100 ur stickprovet kan uppvisa samband som inte återfinns 

i populationen. 

 

 
Figur 7. Signifikansnivåer. (SPSS).     
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3.10.4. Error bar  

En Error bar ger en snabb sammanfattning av de respondenter som har låg respektive hög 

medvetenhet om OBA och visar skillnaderna mellan grupperna (Pallant, 2013). Vidare kan ett 

sådant diagram visa resultatet av olika variabler relaterat till olika kategorier (Pallant, 2013). 

Den kategoriska variabel som är aktuell i denna studie visar nivån på medvetenheten, där 

respondenterna genom mätningen kunde delas in i två grupper baserat på deras grad av 

medvetenhet. Den Error bar som sammanställts visar hur respondenterna med hög, respektive 

låg medvetenhet svarat på de påståenden som tagits upp i enkäten angående integritet och 

köpintentioner (se figur 12). Detta diagram har använts för att jämföra grupperna och hitta 

skillnader i svaren de givit om integritet, respektive köpintentioner som kan kopplas till 

medvetenhetsvariabeln. Syftet i denna studie handlar om att hitta samband mellan hög, 

respektive låg medvetenhet om OBA och hur det påverkar köpintentioner, vilket tydliggörs med 

hjälp av detta diagram.  

 

3.10.5 Val av analys för att besvara respektive forskningsfråga  

 

 
 

Figur 8. Analyser som har genomförts för att besvara respektive forskningsfråga. (Egen) 
 

För att besvara respektive forskningsfråga har olika analyser genomförts (se figur 8). För att 

besvara Forskningsfråga ett genomfördes först en deskriptiv analys som visade medelvärden 

relaterat till respondenternas kunskap om OBA. Informationen visas i histogram (se figur 9) 
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och frekvenstabell (se figur 10). Histogrammet visar hur medvetenheten kring OBA ser ut i hos 

respondenterna representerade av Generation Y. Staplarna visar fördelningen utifrån det antal 

”rätt” deltagarna fått på första delen av enkäten. Graden av medvetenhet om OBA visas utifrån 

hur hur många rätt respondenterna fått av de åtta frågor som ställs. Dessa frågor omfattar sanna 

(rätt svar) respektive falska (fel svar) påståenden om OBA. Genom analys av enkätsvar framgår 

vilka respondenter som har hög respektive låg kunskap om OBA. För att kunna avläsa exakt 

hur respondenterna svarade på sant och falskt frågorna som ställdes, som var viktigt för at 

besvara forskningsfråga ett, skapades även en frekvenstabell. I den tabellen går det att avläsa 

exakta siffror på respondenternas poäng och på så sätt mäta deras kunskaper om OBA mer 

precist, alltså utifrån hur många av påståendena respondenterna hade vetskap om. 

Forskningsfrågorna två och tre är frågeställningar som är baserade på beroende variabler där 

samband och jämförelser måste genomföras för att kunna besvara dem. Det valdes därför att 

göra korrelationsanalyser för forskningsfrågorna två och tre, för att korrelationsanalysen syftar 

till att påvisa samband mellan variabler. För att besvara forskningsfråga två användes även en 

error bar. Det valet bestämdes för att kunna avläsa skillnader i den lägre - respektive högre 

medvetna gruppens olika svar på del två och tre i enkäten. Anledningen till att två analyser 

genomfördes på forskningsfråga två är för att det är den mest centrala frågan för att besvara 

syftet. Men eftersom det användes en error bar för att hitta samband är det nödvändigt att även 

utföra ytterligare en statistisk analys för att få reda på om skillnaderna är statistisk signifikanta, 

menar Pallant (2013). 

3.11 Metodkritik  

Valet av metod har skett utifrån vad som ansetts ha varit det mest effektiva sättet att få svar på 

studiens syfte, men som är rimligt att utföra inom den tidsram som givits. Det finns vissa 

moment i metoden som skulle ha kunnat förbättrats för att få ett trovärdigare resultat. Dels kan 

kritik riktas mot att enkäten endast har delats på det sociala mediet Facebook, då risken finns 

att det blir mindre spridning på respondenterna. Frågan som kan ställas är om den grupp som 

besvarat enkäten är representativ för den generation som här undersöks. Detta metodval innebär 

att individer som för oss är bekanta har svarat på enkäten, och eftersom enkäten endast delats 

på denna plattform så utesluts folk som inte använder sig av Facebook. Ett annat 

tillvägagångsätt gällande insamlandet av svaren, exempelvis genom att slumpvis be individer 

besvara enkäten skulle ha kunnat ge ett annat resultat. 
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Samtidigt är Facebook det vanligaste sociala mediet och en effektiv plattform för att nå ut till 

många personer samtidigt under kort tid. Ett annat skäl till detta val var att de flesta av våra 

vänner på Facebook tillhör den generation som studien ämnade att utföras på. Med tanke på de 

förutsättningar som fanns inför utförandet av undersökningen som tidsramen, målgruppen och 

studiens syfte så var ändå denna plattform för datainsamlingen det bästa alternativet. För att få 

ett trovärdigare resultat kunde dock fler svar ha hämtats in. Skulle fler personer få möjlighet att 

besvara enkäten så skulle resultatet troligtvis bli mer nyanserat och fler samband skulle 

eventuellt ha kunnat urskiljas.    

Till sist hade det varit bra att inför enkätutformningen till högre grad studera vad som faktiskt 

undersökningen ämnar mäta, för att slippa onödiga beräkningar. Kontrollfrågan gällande högst 

avslutad utbildning användes till exempel inte i det slutgiltiga resultatet, vilken därför hade 

kunnat tas bort i enkäten. Ålder hade även kunnat revideras eftersom det inte valdes att studera 

specifika åldersspann inom Generation Y. Därför hade det räckt med en kontrollfråga för att 

säkerställa att de som besvarade enkäten var födda mellan åren 1981–2000. Om 

undersökningen hade ett större omfång skulle dessa frågor troligtvis ha större betydelse, för att 

säkerställa spridningen av svaren och eftersom fler samband eventuellt skulle kunna 

synliggöras.  
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4. Resultat och analys 
 
I denna del belyses resultatet av de analyser som utförts för att bearbeta respondenternas 

svar på enkäten. Till en början har ett histogram och en frekvenstabell upprättats som tydligt 

visar hur respondenterna besvarat påståendena angående medvetenheten om OBA. Den 

deskriptiva analysen visar sedan en helhetsbild över olika värden gällande de tre olika 

delarna ur enkäten. Till sist behandlas resultatet av den error bar som upprättats, samt 

korrelationsanalysen.    

 

4.1 Histogram och frekvensmodell 
Histogrammet (se figur 9) ger en helhetsbild över hur respondenterna besvarat påståendena i 

enkätens första del som tar upp medvetenheten om OBA. Genom att studera staplarna i 

diagrammet så kan statistik visa respondenternas kunskap om OBA. De som har mer kunskap 

om OBA har kännedom om 6–8 påståenden och de som har kännedom om 0–5 påståenden är 

lägre medvetna och har mindre kunskap. Histogrammet (se figur 9) tydliggör även 

frekvenstabellens (se figur 10) specifika siffror och procentsatser över resultatet. Dessa diagram 

användes för att besvara forskningsfrågan som tar upp hur hög medvetenheten är om OBA 

bland individer som tillhör Generation Y. Resultatet visar ganska utspridda svar men att de allra 

flesta fick över hälften rätt, vilket kan tolkas som en relativt god medvetenhet.  

 

 
Figur 9. Histogram. Y-axeln i diagrammet visar antalet respondenter. X-axeln visar hur många ”rätt” 
de har fått i den del i enkäten som mäter hög-låg medvetenhet. (SPSS). 
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Genom att studera staplarna i histogrammet kan det avläsas att majoriteten av deltagarna i 

undersökningen visade på kunskap om fem av åtta faktabaserade påståenden om OBA. Det går 

även att avläsa att detta motsvarar 30 respondenter, vilket tydliggörs i frekvenstabellen (se figur 

10). I övrigt är det totalt 46 respondenter som har kunskap om 6–8 av påståendena om OBA. 

Det är en stor del av respondenterna, vilket betyder att Generation Y har en hög medvetenhet 

och kunskap kring OBA. 

 
 

Figur 10. Frekvenstabell. Denna tabell visar mer specifikt hur det gick för de som besvarat 
påståendena i enkätdelen om medvetenhet om OBA. (SPSS). 

 

4.2 Deskriptiv analys 

Förutom histogrammet och frekvenstabellen genomfördes också en deskriptiv analys för att 

besvara hur hög medvetenheten om OBA är (se bilaga 7.2). Den analysen mätte medelvärdet 

för respondenterna som svarat på frågorna angående medvetenheten om OBA. Det kunde 

avläsas att medelvärdet var relativt högt på 5,4. Det gick därför att konstatera att medvetenheten 

om OBA bland individer som tillhör Generation Y är hög. 

 

En deskriptiv analys (se bilaga 7.2) upprättades även för att få en helhetsbild över alla svar som 

hämtats in från enkäten, samt för att studera eventuella avvikelser. Tabellen visar att 102 

personer deltagit i undersökningen och att det skett ett bortfall, vilket betyder att en respondent 

inte svarat på en av frågorna i enkäten. Anledningen till detta visade sig vara slumpmässig då 

det aktuella påståendet på grund av en fel-inställning inte var obligatorisk att svara på. Svaren 

denna respondent givit plockades därefter bort för att bortfallet inte skulle påverka resultatet. I 

övrigt går det att avläsa utifrån figur 11 att 53 kvinnor, respektive 49 män besvarat enkäten. 
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Detta innebär en relativt jämn fördelning mellan könen vilket är en fördel då det minskar risken 

för att det skulle vara en faktor som påverkar resultatet.  

 
 

 
Figur 11. Svarsfrekvens, genus. (SPSS). 
 

I frekvenstabellen som genomfördes i SPSS som en deskriptiv analys (se bilaga 7.2) kan 

medelvärdet tydas för hur respondenterna svarat på del två om Integritetsfrågor i samband med 

OBA, samt i del tre som handlar om OBA och dess påverkan på köpintentioner. Dessa 

mätningar där syftet var att se medelvärden på de olika delarna genomfördes för att få en inblick 

i hur Generation Y ställer sig till ämnet. För att kunna få djupare kunskap om ämnet och kunna 

utföra kommande analyser. På de första frågorna som handlar om Integritetsfrågor i samband 

med OBA kunde det avläsas att påståendena; “Jag anser att personuppgifter har missbrukats för 

ofta” hade medelvärde 4,54, “Jag tycker att det känns påträngande när annonser dyker upp som 

känns väldigt riktade mot just mig” hade medelvärde på 4,08. “Jag är oroad över det potentiella 

missbruket av personuppgifter” hade 4,61 i medelvärde. “Jag oroar mig för vilka som har 

tillgång till min personliga data som lagras” har 4,60, “Jag känner mig obekväm när data delas 

utan mitt tillstånd” hade 5,11. “Högt personifierade annonser tycker jag känns inkräktande på 

mitt privatliv” hade medelvärde på 3,93. I snitt hade dessa frågor ett högt medelvärde och 

ganska likvärdiga medelvärdet, i kontrast till del 2.  

 

Svaren från del tre som handlade om OBA och dess påverkan på köpintentioner hade högre 

samt lägre medelvärden än den tidigare delen. De två första frågorna hade relativt höga 

medelvärden; “Annonser som är riktade mot mina intressen ger mig naturligtvis en större 

benägenhet att köpa produkten” hade 4,53 i medelvärde, “Jag föredrar annonser som anpassas 

till mina preferenser” hade 4,69. Men resterande medelvärden på de sista frågorna var relativt 

låga. “Annonser som jag märker är baserade på mina tidigare köp får mig att vilja köpa 

produkten igen” hade 3,18, “Jag är gärna en återkommande kund till företag som genom riktade 

annonser visar att de har koll på mina preferenser” 3,36. “Jag köper ofta produkter som visas i 

annonser som är riktade mot mig”, 2,44. “Jag klickar oftare på annonser som jag upplever är 
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riktade mot mina intressen” medelvärde 3,87 och “Jag tycker det är bekvämt med riktad reklam 

då jag får ett större intresse av att köpa produkten”, 3,39. Dessa mätningar tyder på relativt låga 

medelvärden, vilket betyder att Generation Y i genomsnitt inte föredrar personifierade 

annonser.  

 

4.3 Error bar  

I den deskriptiva analysen, histogrammet och frekvenstabellen mättes och konstaterades det att 

medvetenheten om OBA var hög, samt grupperades respondenterna in i två grupper “lågt 

medvetna” och “högt medvetna”. Grupperna konstruerades för att därefter kunna mäta och 

besvara den andra forskningsfrågan. Den handlar om vad det finns för samband mellan 

konsumentens grad av medvetenhet om OBA och deras köpintentioner, och för att besvara den 

användes en error bar (se figur 12). Det övre diagrammet i error baren visar hur den lägre 

medvetna gruppen svarat på respektive påstående angående integritet samt köpintentioner, 

medan den högre gruppens svar presenteras i det nedre diagrammet. På den högra y-axeln står 

poängen de fått på första delen i enkäten, vilket var avgörande när respondenterna delades in i 

grupper. X-axeln visar hur de i genomsnitt har svarat på den 7-gradiga Likert- attitydskalan och 

på den vänstra y-axeln visas frågorna som ställts i enkäten i delarna “Integritetsfrågor i samband 

med OBA” och “OBA och dess påverkan på köpintentioner”.  

 

I tabellen kan det avläsas att de två olika grupperna svarat olika på en del frågor. Det går till 

exempel att se tydliga skillnader på fråga tre, “Jag köper ofta produkter som visas i annonser 

som är riktade mot mig”. Där har de lågt medvetna svarat högre på den 7-gradig Likert-

attitydskala än vad de högre medvetna har. Fråga sex “Högt personifierade annonser tycker jag 

känns inkräktande på mitt privatliv” visar också tydliga skillnader mellan grupperna. De högt 

medvetna anser att att det är mindre inkräktande på privatlivet än vad de lågt medvetna anser. 

De högt medvetna har svarat mellan tre och fyra, där ett innebär att respondenten inte alls håller 

med och sju håller fullständigt med. De lågt medvetna har besvarat mellan fyra och fem på 

skalan. I övrigt kunde det avläsas att de högt medvetna har en bredare vidd på svaren än vad 

det lågt medvetna hade, det kan tydas genom bredden på de gröna boxarna i den error bar som 

upprättats. Diagrammet visar att ju högre grad av medvetenhet konsumenterna har, desto 

mindre inkräktande anses personifierade annonser vara. Resultatet tydde även på att ju lägre 

grad av medvetenhet, desto oftare köper konsumenter produkter som visas i annonser som är 

riktade.  
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                                                                   Lägre medvetenhet om OBA 

                                                                                                                                     
                                                                Högre medvetenhet om OBA 

 
Figur 12. Error bar. (SPSS). 
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Ovanstående error bar illustrerar hur den lägre, respektive högre medvetna gruppen har svarat 

på påståenden om integritet, respektive köpintentioner i enkäten. Det övre diagrammet 

presenterar svaren från de som har fått upp till 5 poäng på medvetenhets-delen och det nedre 

diagrammet visar svaren från deltagarna som fått 6–8 rätt, alltså den högre medvetna gruppen.  

 

4.4 Korrelationsanalys  
När korrelationsanalysen (se figur 13) genomfördes var syftet att besvara forskningsfråga två, 

vilken handlar om att finna samband mellan konsumenters medvetenhet om OBA och hur det 

påverkar deras köpintentioner. Korrelationsanalysen användes även för att få svar på 

forskningsfråga tre som tar upp vad oron kring integriteten i samband med OBA har för effekt 

på individers köpintentioner. Frågorna som första delen i enkäten består av angående 

medvetenheten om OBA har grupperats ihop. De medelvärden som tagits fram har ställts mot 

respektive påstående i del två och tre som tar upp integritet, respektive köpintentioner. Detta 

för att söka reda på specifika samband mellan de olika delarna som sedan kan fortsätta 

analyseras.  

 

Vidare har Spearman rho tillämpats på grund av att enkäten består av frågor både på ordinal 

och kvot/intervall nivå. Medvetenheten har mätts på en ordinal skala medan integriteten och 

köpintentioner har mätts genom kvot/intervallnivå. Därmed är det olika skalor som ska ställas 

i relation till varandra och om Pearsons r ska användas måste båda variablerna ligga på 

kvot/intervallnivå (Bryman & Bell, 2013). Samband har därmed genom korrelationsanalysen 

urskilts och analyserats utifrån forskningsfrågorna. 
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Figur 13. Korrelationsanalys. (SPSS) 

 

För att underlätta förståelsen av korrelationsanalysen (se figur 13) är påståendena i del två 

respektive tre skrivna i olika färger; rött innebär integritetsfrågor och lila gäller frågor om 
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köpintentioner. Nedan beskriver Tabell 14 de påståenden som är relevanta enligt 

korrelationsanalysen. Tabell 14 förtydligar korrelationsanalysen och gör det lättare att läsa av 

del två och tre i enkäten, det vill säga påståendena om integriteten respektive köpintentioner. 

Dessa har förkortats då det inte finns utrymme för att skriva ut hela texten påståendena direkt i 

korrelationsanalysen.  

 

Förkortning: Påstående/fråga: 

Del 2: 

Integritet 

 

Missbruk Jag anser att personuppgifter har missbrukats för ofta 

Påträngande Jag tycker att det känns påträngande när annonser dyker upp 

som känns väldigt riktade mot just mig 

Oro Jag är oroad över det potentiella missbruket av personuppgifter 

Tillgång Jag oroar mig för vilka som har tillgång till min personliga data 

som lagras 

Obekväm Jag känner mig obekväm när data delas utan mitt tillstånd 

Inkräktande Högt personifierade annonser tycker jag känns inkräktande på 

mitt privatliv 

Del 3: 

Köpintentioner 

 

Intresse Annonser som är riktade mot mina intressen ger mig naturligtvis 

en större benägenhet att köpa produkten 

Preferenser Jag föredrar annonser som anpassas till mina preferenser 

Igen Annonser som jag märker är baserade på mina tidigare köp får 

mig att vilja köpa produkten igen 
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Återkommande Jag är gärna en återkommande kund till företag som genom 

riktade annonser visar att de har koll på mina preferenser 

Ofta köp Jag köper ofta produkter som visas i annonser som är riktade 

mot mig 

Ofta klick Jag klickar oftare på annonser som jag upplever är riktade mot 

mina intressen 

Bekvämt Jag tycker det är bekvämt med riktad reklam då jag får ett större 

intresse av att köpa produkten 

 
Figur 14. Hänvisningar från varje förkortning i korrelationsanalysen till respektive påstående. (Egen). 
 

Nedan följer en sammanställning av de samband som urskilts med hjälp av 

korrelationsanalysen:  

 
“Jag köper ofta produkter som visas i annonser som är riktade mot mig” 

 

• Medvetenheten om OBA (-,268**) 

 

Påståendet är taget ur delen i enkäten som tar upp köpintentioner och visar rakt på sak om 

respondenten påverkas av riktade annonser till den grad att de blir mer benägna att köpa. Detta 

påstående ställs i relation till medvetenheten om OBA där ett samband kan urskiljas. Här kan 

det avläsas att köpintentioner gällande riktade annonser har ett negativt samband med hur 

medveten respondenten är om OBA. Det innebär att ju mindre medveten respondenten är om 

OBA, desto mer köper denne produkter som visas i riktade annonser. Samtidigt betyder det att 

mer medvetenhet om OBA leder till mindre köpintentioner gällande produkter som visas i 

riktade annonser.  

 

Det negativa sambandet mellan medvetenheten om OBA och produkter som visas i annonser 

som är riktade kunde även tydas i den error bar som upprättats, vilket stärker sambandet. Här 

kan en tydlig återkoppling till forskningsfråga två göras, som handlar om att hitta kopplingar 

mellan konsumenters medvetenhet om OBA och deras köpintentioner. Kopplingen visar att 

individer med mindre kunskap om fenomenet OBA har generellt en större benägenhet att köpa 
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produkter som visas i riktade annonser. Slutsatsen kan därmed dras att mindre medvetenhet 

ökar individers köpintentioner inom OBA.  

 

“Högt personifierade annonser tycker jag känns inkräktande på mitt privatliv” 

 

• Medvetenhet om OBA (-,253*) 

 

Ovanstående påstående hittas i den del av enkäten som syftar till att undersöka respondenternas 

integritet i relation till OBA. Påståendet ställs här i relation till den variabel som tar upp 

medvetenheten, då ett negativt samband kan urskiljas. Sambandet innebär att högre 

medvetenhet om OBA genererar en mindre benägenhet att tycka att högt personifierade 

annonser är inkräktande. Denna koppling visar att mer kunskap om OBA leder till att 

personifierade annonser känns mindre inkräktande, mer kunskap leder alltså till mindre oro 

kring integriteten.  

 

Slutsatsen som här kan dras är att de respondenter som delats in i den högre medvetna gruppen 

också bär på mindre oro kring deras integritet när de utsätts för personifierad reklam. Här kan 

en parallell dras till föregående korrelation som visar att ju mindre medveten om OBA en 

individ är, desto större blir dennes köpintentioner. Det är alltså samma personer som tillhör den 

mindre medvetna skaran som också har större oro kring deras integritet. Eftersom det är denna 

grupp som visade sig vara mer benägna att köpa produkter som marknadsförs genom OBA så 

är frågan om integritets-variabeln har någon ensam effekt på köpintentioner. Detta är intressant 

då det kan kopplas till forskningsfråga tre som handlar om att studera hur integritet i samband 

med OBA får för effekt på köpintentioner.  

 

“Jag tycker det är bekvämt med riktad reklam då jag får ett större intresse av att köpa 

produkten” 

 

• Jag känner mig obekväm när data delas utan mitt tillstånd (-,214*) 

 

Här ställs två påståenden i relation till varandra då ett negativt samband kan urskiljas. Det 

översta påståendet återfinns i den del av enkäten som undersöker respondenternas 

köpintentioner, medan det understa är taget från den del som mäter integriteten. Sambandet 

som urskiljs innebär att ju mer obekväm respondenten är med att data delas utan tillstånd, desto 
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mindre blir intresset att köpa produkter i personifierade annonser. Detta samband kan vara till 

hjälp för att besvara forskningsfråga tre som tar upp hur oron kring integriteten i samband med 

OBA får för effekt på individers köpintentioner. Korrelationen visar att när respondenten 

upplever att data delas utan dennes tillstånd så minskar intresset av att köpa produkter som 

marknadsförs genom personifierade annonser.  

 

Denna syntes är lite motsägelsefull mot föregående samband som visar att integriteten inte har 

någon ensam effekt på köpintentioner. Sambandet sticker dock ut då det är två specifika 

påståenden som ställs i relation med varandra. En ökad trygghet genom att låta individer ge 

medgivande vid delning av data kan därmed leda till ökade köpintentioner. Slutsatsen som kan 

dras är att integritets-variabeln gällande denna punkt inte är beroende av medvetenhetsvariabeln 

när det kommer till påverkan på köpintentioner. Det finns alltså två svar på forskningsfråga två, 

den som ges här och i föregående samband. Detta tydliggörs i figur 16. 

 

4.5 Sammanfattning av analyserna 

Studiens syfte går ut på att analysera hur hög, respektive låg medvetenhet hos konsumenter 

om online behavioral advertising påverkar deras köpintentioner, med fokus på Generation Ys 

uppfattningar. För att besvara syftet har tre forskningsfrågor utvecklats. Dessa 

forskningsfrågor mäts och besvaras med hjälp av en korrelationsanalys, error bar, 

frekvenstabell, deskriptiv analys, samt ett histogram. I histogrammet, frekvenstabellen och 

den deskriptiva analysen mättes medvetenheten, det vill säga respondenternas kunskap om 

OBA. Med analyserna som underlag kunde det konstateras att medelvärdet var relativt högt 

gällande antal poäng som respondenterna tillgodosett sig på första delen av enkäten. Detta 

innebär att Generation Y har relativt goda kunskaper om OBA. Därmed användes dessa 

analyser som underlag för att besvara forskningsfråga ett. Medelvärdet användes även för att 

dela in respondenterna i två grupper. De som uppnått en poäng under medelvärdet hamnade i 

den lägre medvetna gruppen, medan de som fått fler antal rätt hamnade i den högre medvetna 

gruppen.  

 

Även medelvärdet för respondenternas integritet i relation till OBA studerades och hur 

konsumenterna ser på OBA och hur det påverkar köpintentioner. Det kunde tydas i den 

deskriptiva analysen att medelvärdet var relativt högt för konsumenterna i Generation Y för 

integritetsfrågor i samband med OBA, som visar att det finns en hög oro. Den deskriptiva 

analysen påvisar även att det är relativt låga medelvärden för del tre som handlar om OBA och 
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dess påverkan på köpintentioner. Det tyder på att i Generation Y finns tecken på att 

personifierad annonser inte är effektivt och att det finns en oro kring det. Dessa mätningar 

gjordes för att få en överblick för hur Generation Y ställer sig till OBA i de olika delarna för att 

sedan kunna se sambandet mellan dessa i kommande analyser, samt att besvara första 

forskningsfrågan.  

 

Vidare genomfördes en error bar där det kunde urskiljas skillnader mellan den lägre- och högre 

medvetna gruppens svar angående integriteten, respektive köpintentioner i relation till OBA. 

Det avlästes att den högre medvetna gruppen är mindre benägen att köpa produkter i 

personifierade annonser, samt mindre oroad över sin integritet i sammanhanget. Samma 

samband som visades i error baren kunde även tydas i korrelationsanalysen. Med hjälp av 

korrelationsanalysen och den error bar som upprättats kunde slutsatsen dras att det finns ett 

samband mellan den mindre medvetna gruppen, högre oro kring integriteten och högre 

köpintentioner. När medvetenheten om OBA ökar så minskar integritetsoron vilket tyder på att 

det inte finns något direkt specifikt samband mellan integritet och köpintentioner. Däremot 

visar dessa analyser att en ökad trygghet genom att låta individer ge medgivande vid delning 

av data kan leda till ökade köpintentioner. Dessa slutsatser ger svar åt forskningsfråga tre som 

handlar om hur oron kring integriteten i samband med OBA får för effekt på individers 

köpintentioner. För att illustrera och sammanfatta analyserna, forskningsfrågorna samt vad 

resultatet visar har figur 15 konstruerats. De första tre boxarna visar vilken analysen som har 

genomförts för att besvara respektive forskningsfråga, de tre boxarna i mitten visar vilka 

forskningsfrågor som utformats till studien. De tre nedersta boxarna visar resultatet på varje 

forskningsfråga. 
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Figur 15. Illustrerar vilken analys som har använts för att besvara forskningsfrågor, samt kortfattat en 

förklaring vad analyserna visat för resultat för varje forskningsfråga. (Egen). 
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5. Diskussion 
 
Syftet med denna studie är att analysera hur hög, respektive låg medvetenhet hos 

konsumenter om online behavioral advertising påverkar deras köpintentioner, med fokus på 

Generation Ys uppfattningar. Detta har analyserats och undersökts genom att studera 

tidigare forskning om ämnet och en kvantitativ studie har därefter genomförts i form av en 

enkätundersökning. Utifrån syftet och den modell som skapats med hjälp av teorin har tre 

forskningsfrågor tagit form som studien söker svar på. Detta kommer att diskuteras närmare 

nedan med hjälp av den teoretiska referensramen och den empiriska studien som utförts.   

 

Tidigare forskning har sökt svar på hur stor medvetenheten är hos individer om OBA, vilket är 

den första forskningsfrågan i denna studie. Kumar och Gupta (2016), Ur et al. (2012) och 

Grossman (2013) lyfts fram i teorin då de hävdar att konsumenter har låg medvetenhet om 

insamlandet av personliga data och OBA. Den deskriptiva analysen som utförts i denna studie 

går däremot mer hand i hand med bland annat Jai, Burn och Kings (2013) antagande om att 

många har hög medvetenhet om personifierad reklam och cookies. Detta då medianen och 

medelvärdet gällande medvetenheten som här undersökts visar värden på den högre halvan, 

mer än hälften rätt. Vidare illustrerar histogrammet och frekvenstabellen att det mest 

förekommande resultatet var fem av åtta rätt och att åtta av 101 respondenter uppnådde full 

pott. Resultatet kan tolkas som att omständigheterna de förstnämnda forskarna beskrivit 

gällande den låga medvetenheten om OBA har förändrats, då konsumenter till synes verkar 

vara mer pålästa idag. Det kan dock vara relevant att ha i beaktande att målgruppen i denna 

studie är mer centrerad på ett visst segment än de tidigare undersökningarna, där fokus legat på 

ett betydligt bredare åldersspann. 

 

Samtidigt visar histogrammet på ganska utspridda svar trots den specifika målgruppen. Med 

tanke på att ett relativt stort antal av respondenterna uppnådde färre än fem rätt så finns det ändå 

en viss okunskap om ämnet. Därför kunde respondenterna delas in i två grupper beroende på 

om de ansågs vara mer eller mindre medvetna, vilket var till stor hjälp för att analysera utfallet 

av undersökningen och besvara syftet och forskningsfråga två. Vidare visar 

korrelationsanalysen på ett samband mellan medvetenheten om OBA och hur ofta konsumenter 

köper produkter som visas i riktade annonser. Det sambandet tyder på att en person med lägre 

medvetenhet, det vill säga har mindre kunskap om ämnet är mer benägen att köpa dessa 

produkter. Denna tes talar därmed emot flertalet samband som hittats i den tidigare forskningen 
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och som belyses i den teoretiska referensramen, vilka påtalar motsatsen. Aguirre et al. (2015) 

och Milne et al. (2008) hävdar att lägre medvetna konsumenter känner sig sårbara när de utsätts 

för riktad reklam, vilket minskar deras köpintentioner. Tidigare forskning pekar även på att när 

verksamheter informerar konsumenter om spårningen av deras beteende på internet och därmed 

ökar deras kunskap om ämnet, så ökar också klick frekvensen och individers köpintentioner 

(Boerman et al., 2017).  

 

Istället visar denna studie på liknande resultat som Alreck och Settles (2007) undersökning, 

vilken säger att en ökad medvetenhet om OBA hos konsumenterna är förknippat med lägre 

köpintentioner. Sambandet mellan den lägre medvetna skaran och högre köpintentioner kan 

också tydas genom att studera den error bar som upprättats. Diagrammet visar att personer med 

lägre medvetenhet och kunskap om OBA är mer benägna att köpa produkter som visas i riktade 

annonser. Antagandet styrks då resultatet också visar att den lägre medvetna gruppen i högre 

grad anser att annonser som är riktade mot individens intressen ökar köpintentioner. Även om 

resultatet av studien tyder på att det råder en relativt hög medvetenhet och kunskap kring OBA 

så verkar respondenterna ha mindre koll på hur de ska blockera cookies och hur de ska 

kontrollera insamlandet av deras personliga data. Detta stämmer överens med Boerman et als. 

(2017) antagande om att individer verkar förstå hotet om datainsamling på internet men att de 

är mindre insatta i hur de ska gå tillväga för att skydda sig från detta. Äldre forskning kommer 

fram till liknande slutsatser, de som besöker webbplatser kanske inte känner till blockering av 

cookies som alternativ eller tror att de inte har något annat val än att acceptera dem (Palmer 

2005). Denna okunskap verkar således inte ha någon negativ inverkan på konsumenternas 

köpintentioner.   

 

I relation till detta så menar Boerman et al. (2017) att uppfattningen om OBA varierar bland 

individer, beroende på deras olika oros-nivåer för deras integritet. Här kommer forskningsfråga 

tre in som handlar om att studera effekten av individers oro kring integriteten på deras 

köpintentioner. Kox et al. (2017) hävdar att det är individuellt hur konsumenter ser på OBA, 

men att riktad marknadsföring kan få negativa konsekvenser när individen känner att deras 

privatliv blir inkräktat. Detta är intressant då denna studie visar ett samband mellan den lägre 

medvetna gruppen som också visade sig ha högre köpintentioner och en större oro kring 

integriteten, vilket kan utläsas genom att studera resultatet av den error bar som upprättats. De 

mindre medvetna tyckte högt personifierade annonser kändes mer inkräktande på deras 

privatliv än de med högre medvetenhet. Samma mönster går att utläsa gällande delning av 
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personliga data utan tillstånd och oron över vilka som har tillgång till dessa uppgifter. Den lägre 

medvetna gruppen var dessutom mer oroade över det potentiella missbruket av deras 

personuppgifter och tyckte även i högre grad att detta har skett för ofta. Med detta som underlag 

kan en parallell dras mellan en högre oro kring integriteten och liten kunskap om OBA. Detta 

innebär att respondenterna som delats in i den grupp med lägre medvetenhet också är de 

personer som har visat på en högre oro kring deras integritet i relation till personifierad 

marknadsföring.   

 

Med den nyss nämnda slutsatsen i åtanke är det intressant att undersöka varför denna studie 

visar ett samband mellan lägre medvetenhet och högre köpintentioner, medan flertalet tidigare 

forskningsslutsatser drar paralleller mellan en högre oro kring individens integritet och lägre 

köpintentioner. Bland annat Van Doorn och Hoekstra (2013) anser att starkt personifierade 

annonser riktade till personer med stora betänkligheter kring deras integritet kan förknippas 

med lägre köpintentioner. Även Baek och Morimotos (2012) forskning är ett exempel på detta 

då de hävdar att hög oro kring integriteten ökar tvivel angående annonsen, vilket följaktligen 

leder till att mer personifierad reklam i form av OBA undviks. Detta stämmer därmed inte helt 

överens med de generaliseringar som kan göras av denna studie.  

 

Ett negativt samband kan dock urskiljas i korrelationsanalysen mellan påståendet; “jag tycker 

det är bekvämt med riktad reklam då jag får större intresse av att köpa produkten” och “jag 

känner mig obekväm när data delas utan mitt tillstånd”. Det innebär att ju mer obekväm en 

person är med att data delas utan dennes medgivande, desto mindre intresserad är personen av 

att köpa produkter som marknadsförs genom OBA. Denna koppling stämmer överens med 

flertalet tidigare forskningsslutsatser som belyses i teorin. Bland annat Aguirre et al. 2015 

hävdar att konsumenter som inte är medvetna om att information om deras beteende på internet 

blir spårat leder till lägre klick frekvenser. Istället kan personifierade annonser bli mer effektiva 

om individer är medvetna om insamlandet av uppgifterna (Boerman et al., 2017; Milne et al., 

2008; Dolnicar & Jordaan (2007). 

 

När dessa slutsatser ställs i kontrast till varandra så kan antaganden göras gällande om företag 

kan öka konsumenters köpintentioner genom att öka internet-användares medvetenhet om 

OBA. Eftersom studien visar att den högre medvetna gruppen har lägre köpintentioner så 

innebär det att företag i själva verket kan förlora på att delge för mycket information om 

processen med insamlandet av personliga data. När medvetenheten ökar så minskar oron kring 
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integritetsfrågor gällande OBA men även individers köpintentioner, därför måste processen 

med att upplysa konsumenter ske med försiktighet. Däremot kan företag få konsumenter att 

känna sig tryggare genom att upplysa dem om vilka uppgifter som samlas in och hur dessa 

hanteras. Med det sagt så visar denna studie trots allt att det finns en specifik punkt som företag 

kan jobba med för att både höja tryggheten hos konsumenter gällande deras integritet, samt höja 

deras köpintentioner. Det handlar om sambandet som synliggörs både i korrelationsanalysen 

och teorin, det vill säga försäkra individer om att data inte kommer delas utan deras 

medgivande.  

 

  
Figur 16. Generella samband mellan medvetenhet, integritet och köpintentioner i relation till OBA. 
(Egen). 
 

Avslutningsvis kan det klargöras att denna studie i flera avseenden skiljer sig från merparten 

av den tidigare forskningen som belyses i teorin. Det empiriska materialet ger sken av en högre 

medvetenhet om OBA än vad andra undersökningar kommit fram till, även om hänsyn måste 

tas till den specifika målgruppen och plattformen för insamlandet av data. En annan punkt som 

stack ut i denna studie var det tydliga sambandet mellan en lägre medvetenhet om OBA och 

högre köpintentioner. Sedan kan även slutsatsen dras att oron kring integriteten i relation till 

OBA grundar sig i bristande kunskap om ämnet. Företag kan hjälpa konsumenter att känna sig 
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trygga genom att göra dem mer medvetna om processen bakom OBA, men risken finns att det 

leder till lägre köpintentioner om de delges för mycket och fel information. Till sist visar studien 

att konsumenternas trygghet, likväl deras köpintentioner kan höjas genom att försäkra dem om 

att data inte kommer delas utan deras medgivande. Ovan illustration tydliggör de slutsatser om 

generella samband denna studie har kommit fram till (se figur 16). 

 

6. Slutsats 
 
Utifrån den teoretiska referensramen, enkätundersökningen och forskningsfrågorna har syftet 

att analysera hur en hög, respektive låg medvetenhet hos konsumenter om OBA påverkar deras 

köpintentioner, med fokus på Generation Y besvarats. Det konstaterades att en hög 

medvetenhet om OBA leder till minskade köpintentioner, samt att dessa konsumenter har 

mindre oro kring deras integritet i sammanhanget. I relation till denna tes synliggör studien en 

parallell mellan lägre medvetenhet om OBA och ökade köpintentioner. Samtidigt dras 

slutsatsen att lägre medvetenhet är förknippat med högre oro kring integriteten i samband med 

OBA. Detta samband motstrider tidigare forskning som sammankopplar högre oro kring 

integriteten med lägre köpintentioner. Denna studie förkastar den tidigare forskningsslutsatsen 

men motsatsen som då skulle innebära att en högre oro leder till högre köpintentioner hävdas 

inte. Det kan vara så att de med mindre kunskap om OBA känner sig mer osäkra och blir därmed 

mer oroliga. Högre kunskap om ämnet kan dock leda till mindre oro och mer medvetenhet vilket 

på så sätt kan leda till lägre köpintentioner. Nedan illustration visar relationen mellan syftet, 

forskningsfrågorna, mätningar och slutligen de slutsatser denna studie kommit fram till (se figur 

17).  
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Figur 17. Denna figur tydliggör relationen mellan syftet, forskningsfrågorna, mätningen i 
enkätundersökningen och slutligen slutsatserna som dragits. (Egen). 
 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Denna uppsats bidrar med att ge en djupare inblick i vad OBA kan få för effekt på 

konsumentens köpintentioner, utifrån variablerna medvetenhet och integritet. Genom att 

studera tidigare forskning om ämnet så hittades ett forskningsgap gällande nyss nämnda 

variablers påverkan på utfallet av denna typ av marknadsföring. Tidigare forskning som berört 

ämnet har kommit fram till en del motstridande slutsatser och många har fokuserat på attityden 

gentemot fenomenet. Denna studie har således bidragit med att räta ut dessa motstridigheter 

och kommit fram till diverse samband. Det mest centrala sambandet studien visar på är 

kopplingen mellan lägre medvetenhet och högre köpintentioner, respektive högre medvetenhet 

och lägre köpintentioner. Detta är ett intressant bidrag till forskningen om online behavioral 

advertising som fyller ett tomrum inom det aktuella forskningsgapet. Även studiens fokus på 

generation Y är ett bidrag till kunskapen om ämnet då den tidigare forskningen undersökt ett 

bredare åldersspann.  
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6.2 Praktiskt bidrag  

 
Företag som använder sig av OBA i sin marknadsföring kan dra nytta av utfallet av denna studie 

för att utveckla en gynnsam marknadsföringsstrategi. Studien visar på att företag kan hjälpa 

konsumenter att känna en ökad integritetstrygghet genom att hjälpa dem bli mer medvetna om 

OBA. Risken finns dock att delgivande av fel information kan leda till minskade köpintentioner. 

Ett viktigt praktiskt bidrag företag kan bära med sig är vikten hos konsumenterna att deras 

personliga data inte delas utan deras medgivande. Information om att individens personliga data 

inte kommer delas utan dennes medgivande leder enligt denna studie både till en ökad trygghet 

och ökade köpintentioner.  

 
6.3 Framtida forskning 

Det finns mycket inom OBA som kan vara intressant för framtida forskning, då det är ett ämne 

under konstant utveckling. Dels går utvecklingen inom den digitala världen snabbt framåt vilket 

öppnar dörrar till nya sätt för OBA att utvecklas, men det innebär också att det sker en 

utveckling gällande lagar och regler som kan ha en påverkan på fenomenet. I skrivandets stund 

är en ny bestämmelse som kallas dataskyddsförordningen och förkortas GDPR snart aktuell. 

Denna förordning ska bidra till att stärka rättigheter för den enskilde när det gäller den 

personliga integriteten (Datainspektionen, 2018). Ett förslag på framtida forskning är att studera 

hur dessa regleringar påverkar OBA, antingen från företagens perspektiv alternativt 

konsumenternas. Kommer förordningen att förbättra eller försämra effekten av fenomenet? En 

annan insynsvinkel som kan vara aktuell inom detta ämne är att studera internet-användares 

medvetenhet om hur de med hjälp av dataskyddsförordningen kan skydda sin personliga data 

och vad den variabeln kan få för effekt på köpintentioner.  
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