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1 Sammanfattning  
 

I denna studie undersöker vi närmare vilken syn aktörer inom programmatic har på 

integritetsfrågan och hur de arbetar med den. Materialet som undersöks består av kvalitativa 

intervjuer vi hållit med olika typer av branschaktörer som på ett eller annat sätt arbetar med 

eller stöter på programmatic-annonsering i sitt arbete. Sammanhanget för studien är de 

senaste årens rådande teknikutveckling i förhållande till det faktum att vi idag lever i en form 

av övervakningskultur.1 Programmatic har framkommit genom teknikens möjligheter att 

effektivisera individanpassad annonsering genom insamling av kunddata – men hur arbetar 

aktörer med integritetsfrågan för att inte tappa förtroendet hos konsumenten i ett samhälle där 

vi på olika vis är under ständig bevakning? 

 

Genom studien kunde vi se att aktörerna är måna om att sköta integritetsfrågan på rätt sätt 

och att vara transparenta med sina konsumenter, men att de samtidigt har egna intressen som 

överskuggar frågan i varierande mån. Vi kunde också konstatera att integritet är ett komplext 

begrepp som gör frågan svår för aktörerna att diskutera samt hantera på ett konkret sätt. Det 

framkom också en generell uppfattning kring att integritetsfrågan i programmatic-

sammanhang till större del inte handlar om en misstänksamhet för kunddatainsamling i syfte 

att kartlägga beteenden, utan snarare rör tappat förtroende för annonsörerna på grund av 

annonsernas störande format. Då informanterna heller inte fått in klagomål från konsumenter 

om att de ska ha fått den personliga integriteten kränkt, kunde vi på så sätt konstatera att 

programmatic-aktörerna behandlar integritetsfrågan på ett lämpligt sätt. Däremot framkom 

åsikten hos samtliga aktörer att det finns gott om utrymme att diskutera frågan i högre grad än 

vad som görs idag. Konsensus bland respondenterna var att integritetsfrågan är viktig, och vi 

kunde dra slutsatsen att aktörer inom programmatic behandlar frågan väl utifrån de 

förutsättningar de har i och med frågans komplexitet, men att de samtidigt har egenintressen 

som ofta väger tyngre än själva integritetsfrågan. 

 

Nyckelord: övervakningssamhälle, marknadsföring, automatisering, annonsering, 

individualisering/personalisering, konsumentdata, integritetsfrågor, transparens, maktförhållanden, 

teknikutveckling, internet, programmatic 

                                                
1 Wigorts, Susanne, Svenska Dagbladet, Övervakningssamhället är redan här (010908), 
http://www.svd.se/overvakningssamhallet-ar-redan-har, hämtad 200116 
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2 Inledning 
 

Det blir en allt större trend inom marknadsföring att använda programmatic för att publicera 

annonser på ett effektivt sätt, samtidigt som det ännu är många som inte har sakkunskap inom 

denna växande sektor.2 Programmatic ökar träffsäkerheten, minskar kostnader och 

effektiviserar aktörernas verksamhet eftersom annonseringen sker i realtid genom budgivning 

och innehållet som levereras anses vara relevant för just den specifika mottagaren. De som 

förespråkar vikten av att skydda den personliga integriteten kommer inte nödvändigtvis från 

dessa företag, som har fullt sjå med att ta sig an och sprida den nya tekniken som utvecklas i 

rasande fart och innebär andra förutsättningar än för traditionell marknadsföring. 

 

Då internet ständigt expanderar samtidigt som den tekniska utvecklingen tillåter olika aktörer 

att samla in data kring oss och våra beteendemönster, är integritetsfrågan i vissa avseenden 

kanske mer viktig att diskutera än någonsin. Att andra privata internetanvändare, företag och 

organisationer kan se vad en gör, oavsett huruvida det rör sig om dina vanor på internet eller 

det faktum att du kan fastna på video på en majoritet av offentliga platser du rör dig på, är 

idag en omständighet som den genomsnittlige individen är medveten om. För vartenda klick 

som tas på webben lämnas ett digitalt avtryck – vilket gör det svårt att idag använda sidor och 

tjänster utan att i någon mån lämna ifrån sig digitala fotspår.3 Det är möjligt att, förutom 

kännedom kring vad du tittar på för hemsidor, bland annat kunna se var du befinner dig 

geografiskt och vad du har för intressen utifrån vilka sidor du besöker på internet.4 

 

Samtidigt har det vid flertalet tillfällen uppdagats händelser som aktualiserat diskussionen 

kring digital övervakning. “Övervakningen förändrar oss”5, “Övervakningssamhället är redan 

här”6, “Massövervakningen är vår nya vardag”7 är vanliga rubriker en kunnat se hos 

dagspressen under de senaste åren. Det är ett ämne som väcker intresse och tämligen starka 

                                                
2 IAB Europe, Attitudes towards Programmatic Advertising report (0815),  
http://www.iabeurope.eu/research-and-papers/iab-europe-attitudes-towards-programmatic-advertising-report, hämtad 221215  
3 Smolan, Sandy, dokumentärfilm, The Human Face of Big Data (2014), 
http://urplay.se/Produkter/190174-Big-data-sa-kartlaggs-hela-ditt-liv, sändes 170915 på UR 
4 Ibid, The Human Face of Big Data 
5 Sundberg, Sam, Svenska Dagbladet, Övervakningen förändrar oss (180813), 
http://www.svd.se/overvakningen-forandrar-oss, hämtad 181115 
6 Wigorts, Susanne, Svenska Dagbladet, Övervakningssamhället är redan här (090108),  
http://www.svd.se/overvakningssamhallet-ar-redan-har, hämtad 181115 
7 Sundberg, Sam, Svenska Dagbladet, Massövervakningen är vår nya vardag (070613),  
http://www.svd.se/massovervakningen-ar-var-nya-vardag, hämtad 181115 
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reaktioner. Amerikanska NSA har stor insikt inom internettrafiken världen över, det placeras 

mjukvara i datorer för att kunna övervaka. Det talas om att vi befinner oss mitt i en 

övervakningskultur. I Marketing, A Critical Textbook nämns det hur syftet med 

övervakningen beskrivs som att upptäcka avvikande beteenden, men att det på samma gång 

blir färre aspekter av vardagslivet som inte befinner sig under ständig tillsyn.8 

 

Den omfattande datainsamlingen har i och med teknikutvecklingen blivit alltmer förfinat, och 

detta är något som kunnat utnyttjas på olika sätt och av olika aktörer med olika intressen. För 

aktörer inom marknadsföringsbranschen finns det en uppenbar möjlighet: att med hjälp av 

kunddata kunna skräddarsy annonseringen på internet för den individuelle användaren. Att 

kunna finjustera detaljerna kring när, varför, vad och vem som tar del av kommunikationen är 

en uppenbar fördel i en bransch som lever på att på bästa sätt nå ut till rätt person i rätt tid 

med rätt erbjudande. Tack vare denna möjlighet föddes programmatic, som är en 

automatiserad börstjänst där olika parter i realtid kan köpa och sälja annonsutrymme på 

internet. Budgivningen genomförs innan sidan du klickade på ens laddat klart, och visar dig 

sedan annonser som är specifikt anpassade för dina intressen, baserat på tidigare beteende på 

nätet. I ett samhälle där individanpassning ses som ett mycket effektivt sätt för annonsörer att 

öka sina vinster på är programmatic ett slagkraftigt verktyg. 

 

I förhållande till dessa rådande omständigheter blir det intressant för oss att undersöka hur de 

aktörer som hanterar insamlingen, lagringen och utnyttjandet av informationen om oss 

internetanvändare egentligen hanterar integritetsfrågan. Hur hanterar en aktör som på olika 

sätt berörs av hanteringen av kunduppgifter i sitt arbete integritetsfrågor i förhållande till 

online-annonsering och programmatic i en bransch som ställer höga krav på individanpassad 

reklam? 

 

  

                                                
8 Ellis, Nick, Fitchett, James, Higgins, Matthew, Jack, Gavin, Saren, Michael, Tadajewski, Mark, Marketing, A Critical Textbook 
(2012), Croydon, SAGE Publications Ltd, s.146 



6 

2.1 Problemformulering 

 

Den diskussion som förs om programmatic berör i första hand möjligheterna utifrån ett 

branschperspektiv och konsumentens integritet kommer något i skymundan. Integritetsfrågan 

diskuteras, men det är svårt för aktörerna att komma fram till en konkret strategi för att 

hantera frågan då det råder okunskap kring både programmatic och integritetsbegreppet. Hur 

hittar aktörerna balansen mellan att individanpassa reklam utan att internetanvändaren 

upplever att det är ett intrång i det privata? Som en följd av detta är användningen av 

annonsblockering9 väldigt stor idag och i Sverige använder tillräckligt många den här typen 

av tjänst för att det ska ge branschen förödande konsekvenser. Det här tyder i sin tur på att 

många internetanvändare stör sig på den här typen av reklam. 

 

Kontrollerandet av det annonsinnehåll som dyker upp på enskilda individers skärmar är idag 

något av en förutsättning för företag att “lyckas”: aktörerna förlitar sig på information om 

konsumenternas beteenden och intressen för att kunna individualisera och skräddarsy 

reklamen för att nå ut på bästa sätt. Är detta inte att kränka integriteten hos de som inte vill 

nås? Hur aktörerna hanterar detta utan att bryta mot integritetsbestämmelserna men samtidigt 

göra så bra affärer som möjligt blir intressant att titta på eftersom det indirekt påverkar 

relationen mellan företag och kund. Att upprätthålla en god relation till sina kunder är idag 

avgörande för hur branschens framtid kommer att se ut i och med det hot de står inför på 

grund av den ökande användningen av annonsblockering.  

 

 

2.2 Frågeställning 

 

Hur hanterar aktörer inom digital annonsering integritetsfrågan i förhållande till den allt 

mer vanligt förekommande individanpassade annonseringen på internet, programmatic? 

 

                                                
9 En tjänst som tillåter internetanvändare att blockera annonser på internet. Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter, Kakor, 
annonsblockering och integritet (2015), 
https://www.dfri.se/kakor-annonsblockering-och-integritet/, hämtad 291015 



7 

2.3 Syfte 

 

Bevakning är idag ett ständigt närvarande element i vår vardag. När nu även en typ av 

bevakning nått annonseringen på internet, kunddatainsamling, skräddarsys den reklam som 

når oss utifrån vår webbaktivitet. Det blir därför intressant att undersöka var den etiska 

gränsen går för aktörerna i förhållande till användarens integritet och hur aktörerna hanterar 

dessa frågor i sitt arbete. Individanpassad reklam är något de flesta idag är medvetna om 

förekommer, att företag på ett eller annat sätt har insikt i våra behov och beteendemönster, så 

som rabattkuponger från ICA där kunden får extrapris på varor denne brukar köpa. Cookies10 

och kunddatainsamling är också någonting den genomsnittlige internetanvändaren i någon 

mån är medveten om. Men hur går diskussionen hos själva aktörerna bakom programmatic? 

Detta är en fråga som är tämligen svår att finna information kring. Vi kan se att många 

aktörer nämner att de ser konsumentens integritet på nätet som viktigt, men det är desto 

svårare att få en uppfattning om hur de konkret arbetar med frågan, än mindre ur ett 

programmatic-perspektiv där systemet byggs på kunddatainsamling. Idag lever vi i en 

verklighet där det är självklart att företag samlar in data om oss och hur vi beter oss på 

internet. Därför är det relevant för oss att undersöka hur de aktörer som hanterar denna 

programmatic-annonsering förhåller sig till kunddatainsamling och sina konsumenters 

integritet. Många av de undersökningar som går att ta del av har utgått från konsumentens 

perspektiv, därför vill vi undersöka aktörernas perspektiv då vi upplever att det är en 

intressant aspekt när det handlar om integritet i förhållande till digital marknadsföring. 

Frågan blir särskilt viktig eftersom den tekniska utvecklingen eskalerar och på så sätt kan 

bidra till kunskapsbrist, just eftersom det är svårt att hinna med i utvecklingen.  
  

                                                
10 Liten fil i browsern som lagrar information om hemsidor besökaren besökt. Används för att förbättra upplevelsen av den 
aktuella internetsidan, samt utesluter känslig information och tillåter sidan att fortsättningsvis känna igen användarens dator. 
Hemsidans server tar emot cookies från besökaren då denne är aktiv på en sida och kan då se besökarens aktivitet. Får sedan 
2011 endast användas (lagras eller hämta data) med samtycke från internetanvändaren. Om en inte accepterar cookies kan 
det också leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig. Mina Cookies, Cookies och reklam,  
http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookies-och-reklam/, hämtad 101115 
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2.4 Begreppsdefinition Programmatic 

 

Programmatic är numer benämningen för automatiserad digital annonsering, som föddes ur ur 

möjligheterna som uppstod i och med RTB (Real Time Bidding). Processen är automatiserad 

och sker genom att en publicist mottar bud från flera annonsörer i realtid om vilken annons 

som ska visas på annonsytan.11 En mjukvara, som innehåller en köpplattform och en 

säljplattform, samlar in data från individuella användare och använder informationen för att 

kunna distribuera relevanta annonser hos just denne individ till olika annonsörer. 

Annonsörerna lägger i sin tur bud i realtid via denna plattform, på annonsplatsen hos just den 

användaren, och en budgivning genomförs innan sidan laddat klart hos individen. På så vis 

ser individen annonser anpassade utefter dennes intressen vilket ger en större chans att de 

klickar på annonsen.12 

 

 

 

3 Disposition 
 

Detta avsnitt kommer beskriva upplägget av vår studie från och med detta kapitel. I följande 

kapitel, “Tidigare forskning”, börjar vi med att beskriva utvecklingen från 

massmarknadsföring till att utöver det även anpassa distributionen av reklamen i vissa 

kanaler utifrån varje enskild person. Detta berör vi under rubriken “Från den stora massan till 

individens behov”, för att påvisa varför programmatic börjat få ett genomslag och för att ge 

en djupare förståelse i vad marknadens aktörer har för insikt i konsumentbeteendet, hur det 

historiska förloppet har präglat branschen. Därefter följer avsnittet “Personlig integritet” där 

vi har valt att skapa en överblick över begreppet personlig integritet eftersom det är ytterst 

relevant för ämnet – det vill säga personlig integritet i relation till internet och 

övervakningskultur. Därefter följer avsnittet “Big data”, som beskriver hur insamlingen av 

data fungerar och hur bland annat företag och större aktörer, som exempelvis staten, kan 

använda denna data i olika syften. Vi tar upp hur datainsamling baseras på statistik och hur 

                                                
11 IAB Sverige, Handboken om Programmatic 3.0  (2015), 
http://iabsverige.se/wp-content/uploads/iab_handboken_programmatic_3-0_v3.pdf, hämtad 101115 
12 IAB Sverige, Handboken om Programmatic 3.0 (2015), 
http://iabsverige.se/wp-content/uploads/iab_handboken_programmatic_3-0_v3.pdf, s.3, hämtad 200116 
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det i vissa fall är svårt för big data att se ett sammanhang, men även att mycket kan förutspås 

med det. Under rubriken “Annonsblockering” tar vi upp den ökande användningen av 

annonsblockerare och varför det är ett hot mot annonsbranschen. Sedan följer ett avsnitt om 

“Integritet och lagstiftning” där vi går igenom olika lagar som behandlar förhållandet mellan 

personlig integritet och internet, bland annat personuppgiftslagen (PUL-lagstiftningen). Detta 

för att visa på vilka riktlinjer som finns idag för marknadens aktörer och hur synen på 

konsumentens integritet ser ut utifrån lagen. I teorikapitlet tar vi upp en genomgång av de 

fyra olika teoriperspektiven vi valt att applicera på vår analys, “Övervakningskultur”, “Web 

2.0”, “Transparens” och “Etik”. I avsnittet “Metod” och “Material” redogör vi för hur vi gått 

tillväga i val av informanter och vidare underlag för studien. Därefter följer “Resultat och 

Analys”, där vi analyserar de generella aspekter som framkommit i vår studie. I efterföljande 

avsnitt, “Slutdiskussion”, diskuterar vi vilka tendenser vi kunnat se utefter det resultat vi 

presenterar i analysen, för att sedan mynna ut i vår slutsats.  

 

 

4 Tidigare forskning 
 

4.1 Från den stora massan till individens behov 

 

Marknadsföringens huvudsyfte är att få ut en produkt på marknaden och gå med vinst. Mest 

känd inom ämnet är Philip Kotler vars teorier lagt grunden för hur marknadsföringsbranschen 

är uppbyggd. Han hävdar att den ultimata kunddatabasen har sin grund i vem kunden är och 

dennes tidigare köpvanor. Genom dessa element kan företag förutspå utvecklingskurvor och 

trender samt anpassa produkter och dess budskap till specifika mottagare.13 

  
Marknadsföringens utveckling har flera milstolpar historiskt sett, men allt eftersom har 

marknadsföringsbranschen gått mer och mer från att rikta sig mot den stora massan till att se 

över individens behov och önskningar. Theodore Levitt föreslår i sin publikation Marketing 

Myopia från 1960 att marknadsförare tjänar på att bemöta konsumentens behov snarare än att 

                                                
13 Kotler, Philip, Marketing Management (2012), 14:e upplagan, Prentice-Hall, s.17  
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fokusera på att sälja en produkt. Levitts mest kända exempel gällande en strategi med fokus 

på kunder är att industrin borde se sig själva i transportbranschen snarare än i 

järnvägsbranschen. Hans poäng är att företag kan gå miste om möjligheterna att utvecklas om 

de inte är behovsorienterade.14 Idag är det en självklarhet att företag är behovsorienterade i 

sin marknadsföring, vilket programmatic är ett exempel på. Programmatic-teknik möjliggör 

ökad effektivitet när det handlar om mediaköp genom automatiserade annonsbörser som i 

realtid levererar individanpassade annonser. Funktionen bygger på insamling av big data15 

som analyserar vem konsumenten är genom tidigare internetaktivitet. I en artikel från 

Advertising Age är vinkeln på detta ämne att det intressanta inom programmatic inte är 

insamlandet av personlig information, utan hur aktörer kan – på vad de kallar ett sofistikerat 

sätt – göra specifika konsumenter till en måltavla. De menar att realtidstekniken är utmärkt 

för att rikta sig mot en specifik konsument med sitt innehåll men att kravet på tekniskt 

kunnande inom området är hög. Detta skapar en diskussion om transparens inom 

programmatic eftersom att säkerhetsrisker blir större, exempelvis nätpirater och andra 

bedragare som kan dyka upp i detta snabba tekniska flöde som är svårt att hålla sig a jour 

med.16  

 

Internets explosionsartade framväxt har pågått under en längre tid, men sätter majoriteten 

använder internet på idag beräknas ha tagit fart år 1994.17 Uppkoppling till internet finns i 

många av våra vardagliga tekniska enheter: i bilen, i Tv:n, pulsklockor och annan utrustning 

som vi använder för att underlätta vår vardag, så kallat “the internet of things”.18 Dessa 

tekniska ting samlar information om oss som vi i många fall aktivt väljer att dela med oss av 

på exempelvis Facebook. Att denna personliga informationsdelning fortsätter i andra 

avseenden är något som kan gå många förbi. Bengt Carlsson diskuterar detta ämne i sin bok 

Hot och Svek - säkerhet hos människor och datorer, där han i förordet skriver att IT-säkerhet 

blir en utmaning för bland annat den personliga integriteten och frågan om vilka aktörerna är 

som står bakom dessa hot idag.19 Idag har vi svårt att föreställa oss hur vardagen gick ihop 

                                                
14 Levitt, Theodore, Marketing Myopia (2004), Harvard Business Review, juli/augusti-numret 
15 Big data är analys av mängder data inhämtad via bland annat cookies och andra spårningstekniker. Smolan, Sandy, 
dokumentärfilm, The Human Face of Big Data (2014), 
http://urplay.se/Produkter/190174-Big-data-sa-kartlaggs-hela-ditt-liv, sändes 170915 på UR 
16 J. Wood, Douglas, Advertising Age, As Marketers Rush to Programmatic, Consumer-Privacy Rules Still Apply (150415), 
http://adage.com/article/digital/rush-programmatic-privacy-rules-apply/298060/, hämtad 112015 
17 Carlsson, Bengt, Hot och svek – säkerhet hos människor och datorer (2007), Sverige, Bengt Carlsson och Studentlitteratur, 
s.1, s.7 
18 Kobie, Nicole, The Guardian, What is the internet of things? (060515), 
http://www.theguardian.com/technology/2015/may/06/what-is-the-internet-of-things-google, hämtad 050116 
19 Carlsson, Bengt, Hot och svek – säkerhet hos människor och datorer (2007), Sverige, Bengt Carlsson och Studentlitteratur, 
s.1 
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innan internet integrerades i våra liv. Den kontroll som internet kan ha över våra liv är en 

frustration menar Carlsson, och att vi bör vara aktsamma inför vilka filer som lagras på våra 

datorer i syfte att övervaka våra beteenden.20  

 

Teknik idag produceras över hela världen vilket gör att all programvara inte har samma 

ursprungskontinent, detta drar ned på kostnader i produktion för företag men vilka krav som 

ställs på säkerheten i programvaran framgår då inte lika tydligt.21 Carlsson nämner även att 

enstaka defekter på tekniska delar i viss mån accepteras vilket är en del av det dilemma som 

dagens aktörer ställs inför, vilket blir en säkerhetsrisk. Det krävs enorma resurser och en bred 

kunskap för att kunna hantera samt skydda den insamlade kunddatan. Carlsson presenterar 

Kevin Mitnick som gjort karriär som cyberbrottsling och har skrivit en bok om hur företag 

kan förbättra säkerheten, men hans slutsats är att det inte går att skydda all känslig 

information.22    

 

4.2 Personlig integritet 

 

Perspektiven på personlig integritet är många, vi kommer därför i denna studie att behandla 

begreppet personlig integritet i relation till dataskydd. Definitionen av “personlig integritet” 

enligt datainspektionens ordlista är följande:  

 

“Det finns ingen allmänt vedertagen definition på begreppet personlig integritet. Integritet är 

en inre egenskap som är olika hos olika individer. ‘Rätten att få vara i fred’ är en vanlig 

tolkning. ‘Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för 

kränkande behandling’ är en annan.”23 

Definitionen av begreppet personlig integritet är onekligen svår att fastställa, och oförståelsen 

för vad det egentligen innefattar då en talar om denna typ av kunddatainsamling försvårar 

arbetet med att hantera integritetsfrågan. Det kan, som ovanstående definition nämner, röra 

sig om att som människa få den personliga sfären respekterad, men då det är ett tvetydigt 

                                                
20 Ibid, s.8 
21 Ibid, s.14 
22 Ibid, s.16 
23 Datainspektionen, Ordlista, http://www.datainspektionen.se/ordlista/, hämtad 161115 
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begrepp innefattar det också rätten till skydd av privatlivet på internet. I rapporten Privatliv & 

Internet – som olja och vatten? resoneras det kring vikten av att inte förhålla sig passivt till 

begreppet trots att det är komplext och kontroversiellt – författaren Anders R. Olsson menar 

att möjligheten att kunna försvara och skydda den personliga integriteten är ett av våra 

grundläggande behov, och att medvetenheten om detta borde genomsyra såväl politiken som 

all annan samhällelig verksamhet.24 Vidare förs det även diskussioner kring integritetsfrågan i 

Sverige, hur det inte rör själva värdet av integriteten utan snarare hur problemen idag ska 

definieras, vilka mål som är realistiska att sträva mot och vilka metoder som skall användas. 

Trots att dessa tankar författades för ungefär 15 år sedan kvarstår många av funderingarna 

kring det komplexa begreppet.  

 

I grund och botten kvarstår idag också samma oro kring den hotbild som finns när det 

kommer till personlig integritet och den uppstod redan under 70-talet. Den har endast ändrat 

form i och med teknikutvecklingen.25 Då uppstod hotbilden i samband med datorns 

introduktion i samhället, som uppfattades som en maktfaktor, och medborgarna var rädda att 

storföretagen skulle utnyttja datorn och dess möjligheter till datainsamling som ett verktyg 

för att växa sig starkare på deras bekostnad. Hotbilden gällande integritet har förflyttats ur 

och in i strålkastarljuset ett antal gånger under tiden som förflutit sedan dess. Genomgående 

har det dock rört sig om en oro att människor med makt, oavsett om det är myndigheter eller 

företag som annonserar på internet, ska använda denna information om helt vanliga 

människor felaktigt. Det finns en misstänksamhet om att de ska använda informationen för att 

få ännu större makt till ett pris som privatpersonerna får betala.  

 

“Vilken eller vems integritet det handlar om måste fastslås och kan det inte vara så att IT och 

internet förhöjer den personliga integriteten?”. Dessa frågor ställer sig Markus Bylund, 

forskningsledare för informations- och kommunikationsteknik vid forskningsinstitutet SICS, i 

sin bok Personlig integritet på nätet.26 Bylund menar att IT till och med kan främja den 

personliga integriteten och låta oss finna nya perspektiv. Personlig integritet hävdar en del är 

en västerländsk konstruktion som tog fart under 1900-talet, att begreppet inte fanns innan 

dess och att det inte heller kommer slå rot i någon vidare samhällsutveckling. När 

etnografiska studier genomförts på naturfolk slås det dock fast att personlig integritet alltid 

                                                
24 R Olsson, Anders, Privatliv & Internet – som olja och vatten? (2000), Stockholm, KFB & Teldok., s.12 
25 Ibid, s.17 
26 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet (2013), Falun, FORES, s.2 
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funnits, och än idag spelar stor roll. Ur ett västerländskt perspektiv har det konstaterats att 

integriteten viktig i just naturstammarnas konstruktion för att grupper ska kunna upprätthålla 

det privata, men också kunna tillhandahålla god stämning mellan de som verkar inom 

gruppen.  

 

Den personliga integriteten har varit en nödvändighet för att främja demokrati, en individ 

måste kunna särskilja sig från massan för att kunna vara med och påverka i det västerländska 

samhället. Den privata sfären så som familjeliv ska kunna skiljas från den politiska. Det som 

inom filosofin kallas för det privata respektive det publika. Bylund lyfter även fram det som 

Warren och Brandeis diskuterat, rätten att få vara ifred då de såg ett hot mot det privata när 

tryckpress och ny teknik underlättade spridningen av personlig information. Detta borde på 

något sätt regleras menar de, de kom att påverka amerikansk lagstiftning.27 Alan Westin förde 

diskussionen framåt ytterligare på 60-talet och hans tankar har varit med och format många 

av de dataskyddslagar som uppkom några år senare. Sverige, som tidigt konstruerade en 

dataskyddslag, har tagit vara på det Westin talar om när det handlar om att skydda den 

personliga integriteten. Det handlar om samtycke och det ska vara en rättighet att radera 

information som samlats in om en, det ska ske på mottagarens villkor. Bylund påpekar dock 

att det inte fungerar helt eftersom att information om oss flödar fritt i alla möjliga kanaler.28 

Bylund nämner också socialpsykologen Irwin Altman som omnämner personlig integritet 

som något som är i en ständig process, något som vi skapar. Det finns två aktörer med i detta 

skapande, dels individen själv men också medspelare i ens omgivning. De är dessa två parter 

som utgör hur den personliga integriteten formas.29 

 

4.3 Big data – insamling av data och anonymisering 

 

När du gör en sökning på Google idag kommer förslag på sökalternativ upp innan du ens 

hunnit formulera färdigt din sökning. Detta sker på grund av så kallad big data. Fördelarna 

med big data är många när mycket i vår tillvaro på ett eller annat sätt är uppkopplat till 

internet. Exempelvis kan det underlätta i brottsbekämpning och förutspå sjukdomsepidemier. 

                                                
27 Ibid, s.22 
28 Ibid, s.23 
29 Ibid, s.25, s.26 
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Integritet och dataskydd är de frågor som adresseras först när det gäller big data. En 

vedertagen definition av begreppet big data kommer från Viktor Mayer-Schönberger och 

Kenneth Cukier som menar att korrelation väger tyngre än kausalitet när det kommer till big 

data.30 Idag nyttjas big data i första hand inom försäljning. Mycket av den information som är 

insamlad om oss är i nuläget inte användbar men enligt en artikel i Svenska Dagbladet skapas 

hela tiden nya värden för datan genom lagring av big data.31 

 

Ett exempel som tas upp i många sammanhang när det handlar om kundens integritet och 

insamling av kunddata är när den amerikanska affärskedjan Target skickade hem kuponger 

för graviditetsartiklar till en tjej i yngre tonåren. Pappan till tjejen ifrågasatte butiken och 

undrade hur detta kunde komma sig eftersom ingen i familjen väntade barn. Han bad senare 

Target om ursäkt när det visade sig att hans dotter var gravid. Är det rätt av Target att samla 

in dessa kunddata eller har kunden gett sitt godkännande eftersom hen använder 

medlemskortet som är en service för att mäta kundens specifika behov för en bättre 

kundupplevelse? Judith Simon, forskare inom IT, menar att själva insamlingen av data inte är 

integritetskränkande, utan det är hur företag väljer att använda denna data, och inte själva 

kunddatainsamlingen, som är problematisk.32 

 

År 2006 la AOL ut anonymiserad sökhistorik från Google på sin hemsida. På bara några 

timmar lyckades en journalist hitta användare 4417749 utifrån diverse sökningar denne hade 

gjort. Det visade sig vara en äldre kvinna i 60 årsåldern. Men när det undersöktes vem 

17556639 var blev det många som drog förhastade slutsatser. Sökningarna som denne person 

hade gjort var söktermer som “hur mördar jag min otrogna fru”, “halshuggen” och 

“hustrumord” och allmänheten pekade ut denna användare som en mördare. Det kom senare 

fram att 17556639 skrev för mordserien Cold Case och enbart hade letat efter inspiration. 

Google säger att de anonymiserar all data inom 18 månader, men trots det finns alla gjorda 

sökningar kvar, med exemplet ovan påvisas det hur enkelt det kan vara att avanonymisera en 

användare. Det är med andra ord fullt möjligt att koppla sökhistorik till en person.  

 

                                                
30 Simon, Judith, forskare IT-universitetet i Köpenhamn, föreläsning Uppsala universitet,  
http://urplay.se/Produkter/188532-UR-Samtiden-Demokrati-i-en-digital-era-Sa-anvands-big-data, sändes 210615 på UR 
31 Sundberg, Sam, Svenska Dagbladet (120413) Big data gör om vår värld i grunden,  
http://www.svd.se/big-data-gor-om-var-varld-i-grunden, hämtad 201115 
32 Simon, Judith, forskare IT-universitetet i Köpenhamn, föreläsning Uppsala universitet, 
http://urplay.se/Produkter/188532-UR-Samtiden-Demokrati-i-en-digital-era-Sa-anvands-big-data, sändes 210615 på UR 
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I de flesta användarvillkor står det en mening om att företaget har rätt att samla in och 

använda information om dig i förebyggande syfte. Leigh Bryan, en ung brittisk kille, skulle 

på semester i USA med sin flickvän år 2012. 20 dagar innan resan publicerade han följande 

på Twitter: “Free this week for a quick gossip/prep before I go and destroy America? x”. Vid 

ankomsten till USA fördes han till förhör där han fick förklara att “destroy” är ett annat ord 

för att festa. Idag kan han inte resa till ett annat land utan att det står att han nekades inträde i 

USA och han måste återigen förklara att hans twitterinlägg varit ofarligt. Det finns flera 

exempel på sådana här incidenter, i Storbritannien då prinsbröllopet ägde rum 2011, blev 25 

personer fängslade i förebyggande syfte. Det konstaterades sedan att de inte tänkt begå brott. 

Den brittiska säkerhetstjänsten hade valt att bevaka all tele- och internetkommunikation som 

skedde på bröllopsdagen och valde att agera mot dem som de hade misstanke om kunde 

utgöra ett hot mot bröllopet. Kommunikationen de arresterade hade fört under dagen togs ur 

sitt sammanhang, det är data insamlat av datorer som bestämmer vad som är ett hot, vilket 

gör att det är möjligt att sammanhanget faller bort.33 

 

När det talas om insamling av data nämns ofta Google, men många mindre synliga företag 

finns och de kan ha ännu mer data insamlad. I en rapport från Vita huset utgiven i maj år 

2014 tas det upp att big data skapar en maktobalans mellan de som har datan och de som 

avsiktligt eller oavsiktligt distribuera den.34 Ett exempel på hur Google utnyttjar sin 

användardata är att de tillåter annonsörer att köpa sökord. Google har ett annonsprogram som 

baseras på konsumenters gjorda sökningar. Det har riktats kritik mot Googles hantering av 

Gmail då annonsörer tillåts köpa sökord som gör att de kan individanpassa reklam på nätet 

beroende på vad som skrivits i Gmail-användarens mailkonversationer. Kritiken säger att de 

personer som inte använder Gmail men som konverserar via mail med en Gmail-användare 

får sin integritet kränkt, då de inte gett sitt samtycke. Själva bevakningen av Gmail-

användarens mailkonversationer menar Gmail är en del av deras service – de hävdar att det är 

en förutsättning för att leverera relevant reklam till sina användare. I sin integritetspolicy 

skriver Google att de kan dela cookie-information mellan sina olika tjänster, däribland Gmail. 

Detta blir en förutsättning för att komma åt personlig information som familjemedlemmar 

och annan personlig information som kan framkomma via kontakter på mailkontot. Enligt 

                                                
33 Hoback, Cullen, dokumentärfilm, Internet - Villkorat privatliv (2013), 
http://urplay.se/Produkter/184607-Varlden-Internet-villkorat-privatliv, Hyrax Films, sändes 170815 på UR 
34 Simon, Judith, forskare IT-universitetet i Köpenhamn, föreläsning Uppsala universitet,  
http://urplay.se/Produkter/188532-UR-Samtiden-Demokrati-i-en-digital-era-Sa-anvands-big-data, sändes 210615 på UR 
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Google är det positivt för användaren eftersom det ökar kvaliteten på upplevelsen för 

användaren.35  

 

4.4 Annonsblockering 

 

Stora summor pengar är i omlopp på den digitala annonsmarknaden. Dock ställs annonsörer 

idag inför ett problem: annonsblockering. Siffror från 2015 uppskattar att 21,8 miljarder 

globalt gick förlorade på grund av de fall där annonserna aldrig nått fram till 

internetanvändaren.36  

 

Teknikutvecklingen går alltså inte endast i en riktning: som svar på den digitala 

annonseringens utveckling har så kallade annonsblockerare (adblockers) utvecklats fram med 

syfte att tillåta internetanvändaren att blockera de annonser som annars skulle dyka upp i 

deras browsers. Annonsblockerare har blivit internets svar på den klassiska lappen som är 

vanligt förekommande på våra brevlådor: “ingen reklam, tack”. Användningen av 

annonsblockerare är idag på uppgång, de används i allt större utsträckning världen över och i 

Sverige var det år 2015 25% av befolkningen som hade en annonsblockerare installerad.37 

Allt detta pekar på en stor reklamtrötthet, att annonsformatet inte uppskattas, och marknadens 

aktörer ställs inför en uppenbar utmaning: att producera och publicera individanpassad 

reklam till en befolkning som ställer höga krav på den reklam de väljer att se, i ett samhälle 

där den utbredda insamlingen av kunddata har ett dåligt rykte. Detta omnämns i en 

undersökning av TNS Sifo där det konstateras att “Reklamen är trasig och måste lagas”.38  

 

Enligt en artikel i Dagens Media kommer branschorganisationen IAB (Interactive 

Advertising Bureau) Sverige att starta upp en taskforce till årsskiftet, 2015/2016, som har i 

uppgift att ta fram lösningar som ger konsekvenser för de som använder annonsblockerare. 

Förslag som diskuteras är bland annat att publicisten ska kunna ta betalt för sitt innehåll om 

                                                
35 Epic - Electronic Privacy Information Center, Gmail Privacy FAQ, 
 https://epic.org/privacy/gmail/faq.html, hämtad 051015 
36 PageFair och Adobe, The cost of ad blocking (2015),  
http://downloads.pagefair.com/reports/2015_report-the_cost_of_ad_blocking.pdf, hämtad 070416 
37 PageFair, The 2015 Ad Blocking Report (2015), 
https://blog.pagefair.com/2015/ad-blocking-report/, hämtad 190116 
38 TNS Sifo, Reklamundvikande i en digital brytningstid (2015),  
https://www.tns-sifo.se/media/564956/reklamundvikande_2015.pdf, hämtad 301215 
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annonsblockerare används eller att delar av hemsidan blir otillgängliga. Utöver detta kommer 

de även att diskutera hur bland annat annonsformaten bör höjas i kvalitet och hur en kan 

förbättra retargeting-funktionen.39 Retargeting är den process där annonsörer fångar in 

potentiella kunder genom att påminna dem om varorna de tittat på men inte slutfört ett köp 

av, via annonser.40 Det kan alltså dyka upp annonser och du kan få påminnelsemail om de 

varor du varit intresserad av men inte köpt. 

 

Bara namnet på en rapport av Adobe och PageFair från 201441 skvallrar om hur läget ser ut 

idag: Adblocking goes mainstream, det vill säga att adblock har blivit en ny norm.42 

Annonsblockering är intressant att ta upp i förhållande till programmatic och datainsamling 

då det är konsumentens sätt att kunna blockera de individanpassade reklamannonserna som 

annars hade nått dem. Som Adobes rapport visar är det också en hög procent, ständigt 

ökande, som väljer att göra just det.  

 

4.5 Integritet och lagstiftning 

 

Enligt svensk grundlag har du rätt att skydda din personliga integritet när det rör 

personuppgifter som databehandlas.43 Orosaspekten om att staten och större aktörer kan dra 

nytta av datorteknik på den lilla människans bekostnad drog igång debatten om personlig 

integritet i Sverige för 30 år sedan. Automatiserad persondatainsamling väckte rädslor om ett 

mindre demokratisk samhälle. Den här tanken föddes i USA och är sprungen från juristen 

Alan Westins formulering i boken Privacy and freedom från 1965. Westin forskade om 

teknik som kunde ha negativ inverkan på den personliga integriteten och det var hans studier 

om databaser och personregister som senare spred sig världen över.44 USA väckte debatten 

om personlig integritet och insamling av kunddata eftersom de är det land som i störst 

utsträckning utnyttjar kunddata.45 Ett exempel är de rapporter som säger att NSA med hjälp 

                                                
39 Östlund, Madeleine, Dagens Media, Nu tar branschen i Sverige krafttag mot adblockers (171215), 
http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/nu-tar-branschen-i-sverige-krafttag-mot-adblockers-6240049, hämtad 171215 
40 IAB Sverige, Terminologi, http://iabsverige.se/terminologi/, hämtad 122115 
41 Adobe & PageFair, Adblocking goes mainstream (2014), 
http://downloads.pagefair.com/reports/adblocking_goes_mainstream_2014_report.pdf, hämtad 191115 
42 Ibid, s.3: “Key insights: The adblock community is expanding rapidly. Adblock adoption is happening all over the world. Not all 
adblockers, ads, or adblock users are equal. Adblock users believe some ads are worse than others, and the majority are 
willing to view non-intrusive ad formats. Currently adblocking is relatively low on mobile.” 
43 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet (2013), Falun, FORES, förord 
44 R Olsson, Anders, Privatliv & Internet – som olja och vatten? (2000), Stockholm, KFB & Teldok., s.17 
45 Ibid, s.23 
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av bland annat Google och Facebook har övervakat användare: Bylund skriver att ur ett 

svenskt perspektiv blir detta uppseendeväckande eftersom debatten om bevakning på internet 

funnits på de flesta nivåer i samhället.46 

 

Majoriteten av dessa diskussioner går ut på att aktörer i branschen upplever att utvecklingen 

inom branschen hämmas samt att deras möjligheter till expansion begränsas på grund av nya 

och kommande hårt reglerade lagar gällande skydd av personlig integritet på internet. 

 

Då mobiltelefonen introducerades för det svenska samhället reagerade många kritiskt 

eftersom den ansågs kränka den personliga integriteten47, det var faktumet att ägaren av 

mobilen kunde nås var som helst som uppfattades som påträngande.48 Rätten att få bli lämnad 

ifred blev hotad menar Bylund.49 Detta kan appliceras på dagens användning av 

annonsblockerare, men då handlar det istället om kommersiellt intrång och rätten att bli 

lämnad ifred. 

 

Sedan frågan om personlig integritet uppstod i förhållande till teknikens utveckling har det 

arbetats med generella lagar och regler om hur personuppgifter ska hanteras för att lösa 

problemen. Personuppgiftslagen är ett exempel på lag som upprättats på grund av 

integritetsfrågan.50 En utmaning har genomgående varit svårigheten i att formulera rimliga 

bestämmelser som fungerar generellt, därför har integritetsreglerna tagits fram utifrån 

särskilda samhällssektorer och uttrycksformer. Det görs skilda bestämmelser för exempelvis 

myndigheter, organisationer och företag och andra för individuella medborgare. Detta kan 

tala om en osäkerhet i hur problemet ska hanteras, och okunnigheten har varit stor bland 

journalister och politiker, inte bara i Sverige utan världen över. Integritetsfrågans aktualitet 

visar sig idag särskilt i det pågående arbete en kan se i hur lagar och villkor stiftas och 

uppdateras. Frågan har idag större tyngd, prioriteras mer och ses över allt mer noggrant både 

hos politiker och företag.51 Vi kan se ett exempel på detta hos den internationella jätten 

Google, som på grund av sin makt över sökmarknaden på internet varje år lägger 

hundratusentals miljoner dollar på dataskyddsexperter och säkerhetsfrågor.52 Då EU-

                                                
46 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet (2013), Falun, FORES, s.114 
47 Ibid, s.40 
48 Ibid, s.15 
49 Ibid, s.119 
50 R Olsson, Anders, Privatliv & Internet – som olja och vatten? (2000), Stockholm, KFB & Teldok., s.9 
51Hoback, Cullen, dokumentärfilm, Internet - Villkorat privatliv (2013) 
http://urplay.se/Produkter/184607-Varlden-Internet-villkorat-privatliv, Hyrax Films, sändes 170815 på UR 
52 Google, Hur skyddar Google min integritet och mina uppgifter?, https://www.google.se/policies/faq/, hämtad 251115 
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domstolen år 2014 tog ett beslut gällande skydd av personuppgifter i sökmotorer på internet 

krävdes stora insatser från Googles sida för att kunna ta hänsyn till de nya bestämmelserna.53 

Efter EU-domstolens beslut är det nu möjligt för individer att be Google ta bort resultat som 

dyker upp då någon gör en sökning på deras namn. Google vill vara tydliga med att de arbetar 

aktivt med frågan. De prövar nu enskilda fall där individer vill ta bort sökresultat som 

kopplas till dem. Samtidigt uppstod reaktioner till detta, så som “Censuren blir din grav, 

Google”.54 Integritetsfrågan omvandlas till en fråga om censur, vilket visar frågans 

komplexitet. Däremot saknar internet och dess tjänster ännu de vedertagna barriärer mot 

granskning och övervakning som vi finner i vår vardag. De användarvillkor som faktiskt 

finns är generellt svåra att förstå och ändras för ofta – det är ett dåligt verktyg för 

konsumenten att få insikt i vad som försiggår.55 

 

I artikeln Privacy Regulation and Online Advertising undersöks integritetsreglering i 

förhållande till digital annonsering. Här påvisar de att integritetsregelering, trots att det tycks 

självklart att det måste finnas, kan sätta käppar i hjulet för den digitala annonseringens 

effektivitet. De kunde genom att titta på Europa, där integritetslagar realiserats, se att dessa 

regler påverkar effekten för digital annonsering med 65% i genomsnitt.56 Särskilt hårt 

drabbade är webbsidor som inte har en självklar koppling till en specifik vara eller en egen 

nisch – sidor som har ett mer generellt innehåll.57 Denna upptäckt påvisar de svårigheter 

annonsörer idag ställs inför. I en värld där individanpassade annonser är ett effektivt sätt att 

nå ut, är utmaningen att tillmötesgå konsumenterna som vill värna om sin personliga 

integritet och undvika att företag har tillgång till personlig information. För aktörerna innebär 

detta en balansgång mellan att uppfattas som påträngande och störande eller att inte synas i 

rätt sammanhang. Tanken om dagens övervakningssamhälle möter de teorier som visar på att 

annonsörer måste forma sig efter den enskilde konsumentens situation och intressen. Förlorat 

förtroende möter tillit. 

 

EU:s lagar är generellt mer restriktiva än USA:s då det gäller bland annat cookies, och 

användarna blir lättare medvetna om att cookies används vilket också betyder att de kan välja 

                                                
53 InfoCuria – Domstolens rättspraxis, EU-domstolens dom, personuppgifter (130514), 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&amppageIndex=0&doclang=sv&mode=lst&dir=&occ=f
irst&part=1&cid=276332, hämtad 251115 
54 Aagård, Martin, Aftonbladet, Censur blir din grav, Google (090714), 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article19193909.ab, hämtad 251115 
55 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet (2013), Falun, FORES, s 50 
56 Goldfarb, Avi, E. Tucker, Catherine, Privacy Regulation and Online Advertising (2010), s.5 
57 Ibid, s.31 
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bort dem. Cookies ses generellt inte som någonting önskvärt, men märks till större del heller 

inte. Detta illustrerar okunskapen, både hos aktörer och konsumenter, då det gäller den 

personliga integriteten. De menar också på att alla nya integritetsregleringar och lagar 

naturligtvis kommer att påverka den ekonomiska omsättningen på nätet. Detta säger mycket 

om dagens situation då det gäller den digitala annonseringens förutsättningar, 

övervakningssamhället och dylikt Det kan vara något av en motsägelse: att en effektiv metod 

för att nå ut med sin annonsering är att veta allt om kunden, men att det generellt ses som 

negativt av kunden att så många olika företag och aktörer har tillgång till så mycket 

information om dig. Kanske är det också en fråga om att annonsören måste pricka rätt – 

reklam är endast störande då det är reklam kunden inte är intresserad av. Reklam som 

däremot prickar in ett relevant intresse blir mer uppskattad. 

 

 

5 Teoretiska perspektiv 
 

5.1 Övervakningskultur 

 

Som utgångspunkt i vår undersökning har vi valt att utgå från teorier som rör så kallad 

“övervakningskultur”. I boken Marketing, A Critical Textbook nämns det att att sökandet 

efter insikt i människans attityder och beteenden behöver undersökas i förhållande till lagar 

och moralfrågor som rör integritet. Tack vare tekniken kan en idag identifiera och fånga 

beteenden, omvandla det till data och kommunicera denna data till aktörer som kan nyttja 

data. De aktörer som tillhandahåller data bär självfallet inte ensamt ansvar för dessa frågor. 

Placeras frågorna däremot i bredare diskussioner om staten, kultur och övervakning, så bidrar 

insamlad data som lagras och utnyttjas av marknadsförare till en upplevd känsla av 

övervakningskultur.58 Terroristattackerna i USA år 2001 orsakade en skärpning av nationell 

säkerhet hos många västerländska regeringar. Att applicera teorin kring övervakningskultur 

på vår studie blir intressant för oss då vi kan motivera anledningen till varför det generellt 

                                                
58 Ellis, Nick, Fitchett, James, Higgins, Matthew, Jack, Gavin, Saren, Michael, Tadajewski, Mark, Marketing, A Critical Textbook 
(2012), Croydon, SAGE Publications Ltd, s.146 
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finns en oförståelse och misstänksamhet kring övervakning och värnandet om den personliga 

integriteten,59 vilka som vet saker om oss och hur de distribuerar informationen. 

 

Vi använder oss även av Markys Bylunds tankar om övervakningssamhället och hur 

konsumentens kunskap kring datainsamling kan påverka hur konsumenter upplever själva 

insamlingen av information. Bylund nämner övervakningssamhället i förhållande till en brist 

på balans i kunskapen kring datainsamlingen och dess hantering. Rädslan för 

övervakningssamhället, och på så sätt också önskan om att värna om sin integritet, och 

misstro för oseriösa aktörer uppstår i oförståelse kring vad aktörerna faktiskt gör av den 

information som lagras. Här kan vi dra en parallell till rädslan som fanns på 70-talet i 

samband med datorns uppkomst: en rädsla uppstod att staten skulle missbruka sin kunskap 

och makt och låta det gå ut över vanliga människor. Bylund menar att “Skillnaden mellan 

enskilda personers förståelse för all den personlig information de lämnar efter sig och de 

möjligheter som andra har att granska den och härleda ny kunskap från den, skapar en stor 

maktobalans mellan dem som kan utnyttja informationens möjligheter och dem som inte kan 

det. Kunskapen om denna obalans och dess konsekvenser är idag mycket begränsad, men den 

har gett upphov till stor oro för att IT-samhället ska utvecklas till ett övervakningssamhälle 

utan motstycke i historien”.60 Bylunds tankar kring övervakningssamhället och den okunskap 

som finns kring det hjälper oss att diskutera konsumentens förutsättningar att själva ta 

kontroll över den egna personliga integriteten på nätet. Det hjälper oss också i vår analys av 

vad detta innebär för just känslan av att vara bevakad på internet i och med medvetenheten 

kring informationsinsamlingen. 

 

5.2 Web 2.0 – deltagande snarare än mottagande på internet 

 

Ett begrepp vi valt att anamma som teori för att hjälpa oss sätta tanken om förhållandet 

mellan teknikutveckling, individ och aktörer inom marknadsföring i ett klarare perspektiv är 

                                                
59 I rapporten Svenskarna och internet 2014 omskrivs ämnet övervakning i förhållande till internet. Där får vi en bild av 
svenskarnas åsikt kring övervakning på nätet: “De flesta (84%) håller inte med om påståendet att ’det inte längre finns någon 
personlig integritet och jag accepterar det’. Det är inte heller många (23%) som tycker att oron över den personliga integriteten 
är överdriven. Det är fler (41%) som tycker att oron är berättigad. Samtidigt som många tycker att oron är berättigad, säger 
många (67%) att de inte har något att dölja. Hälften (52%) anser att de kan kontrollera sin personliga integritet, vilket innebär att 
den andra hälften är osäkra om de kan det. Hälften säger också att de aktivt skyddar sin integritet.”  
Svenskarna och internet, Findahl, Olle, Svenskarna och internet 2014 (2014),  
http://www.soi2014.se/personlig-integritet-overvakning-och-politik/sverige-skiljer-sig-fran-andra-lander/, hämtad 141215 
60 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet (2013), Falun, FORES, s.47 
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idén kring web 2.0. I Marketing, A Critical Textbook omskrivs begreppet – som syftar på 

internets förändrade förutsättningar – som det som möjliggjort insamling av kunddata och 

kundinsikt på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Web 2.0 innefattar olika typer av sociala 

interaktioner på webben – vi kan idag delta, upprätta och bibehålla sociala relationer tack 

vare dessa nya förutsättningar att själv kunna dela med sig av och ta emot information från 

människor. Denna teori använder vi oss av för att poängtera att konsumenten på ett sätt har 

bidragit till denna förändring, som öppnat upp för aktörer att delta i konsumentens aktiva 

delning av personlig information. Det blir intressant att applicera detta perspektiv på vår 

frågeställning eftersom det diskuterar huruvida ett visst ansvar ligger hos konsumenten. Vi 

använder web 2.0 som ett motargument till de som motsätter sig delandet av information. 

Varför är det integritetskränkande att aktörer samlar in information om konsumenten, när 

konsumenten i många fall självmant väljer att sprida personlig information? Att gilla eller 

dela information en finner intressant samt kommentera inlägg på internet ger aktörer en bild 

av vem du är som person, och kan på så sätt anpassa den information de i sin tur sprider till 

dig. Som tidigare nämnts är det fullt möjligt att kunna ta reda på vem en person är genom 

tidigare genomförda sökningar på Google, trots att den personliga informationen blivit 

anonymiserad. 

 

Som Bylund tar upp läggs det varje timma upp, bara på Instagram och Facebook, oändligt 

med material som delas världen över. “På en enda minut laddas det upp cirka 100 timmar 

video till Youtube och 3 500 bilder till Instagram. Under samma tid har mer än 100 000 

inlägg publicerats via Twitter och dubbelt så många e-brev nått sina mottagare.”61 Just detta 

är vad web 2.0 innebär: vårt deltagande, istället för bara mottagande, av information på 

internet. Det har blivit en naturlig del av vardagen för många i vårt västerländska samhälle att 

dela med sig av sina liv på sociala medier och att följa människor de är intresserade av eller 

familj, vänner och bekanta. Denna nya norm är en av de faktorer som har möjliggjort dagens 

enorma datainsamling, idag är det vedertaget att information om potentiella konsumenter 

lagras av aktörer. Det har påvisats i undersökningar hur individer som är aktiva på sociala 

nätverk, bloggar och på forum i större utsträckning är villiga att ge ifrån sig personlig 

information och åsikter. I undersökningarna har det framkommit att dessa personer har stor 

                                                
61 Ibid, s.45 
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kunskap kring produkter och teknologi då de blir mer medvetna tack vare just dessa 

plattformar.62 

 

Web 2.0 innebär att internetanvändaren väljer att delta i informationsflödet och Bylund 

menar att det är svårare att vara privat då, att det på ett eller annat sätt blir det mer enkelt att 

vara publik.63 Ju mer vi delar om oss själva på internet, desto mer information förser vi 

marknadsförare med.64 Däremot kvarstår känslan av att vara privat eftersom 

kommunikationen sker över plattformar, som exempelvis Facebook, där det finns möjlighet 

att välja att endast interagera med sina vänner. Bylund menar att det, till skillnad från den 

fysiska miljön där en kan skapa sig en bild om vilka som ser en, finns en mottagargrupp som 

förblir osynlig på internet – de som lagrar data om vad vi kommunicerar och delar med andra 

på dessa plattformar.65 Denna information lagras trots att du som användare vid senare 

tillfälle väljer att radera information.66 

 

5.3 Förtroende och transparens 

 

Vi ämnar att använda teorier kring transparens för att belysa förhållandet mellan transparens 

och rädslan för övervakning, som i sin tur kan förklara varför aktörer ser på integritetsfrågan 

som de gör. I boken Privatliv och Internet - som olja och vatten? skriver författarna i 

slutordet: “Det är lätt att avskräckas inför stora, komplicerade tekniska system, men också lätt 

att förföras av deras möjligheter. Ett nyckelord för många av de mest eftertänksamma 

debattörerna inom personvärnsområdet är ‘förtroende’.”67 

 

Judith Simon, menar att uppvisande av transparens i det arbete som rör integritetsfrågor är 

något som generellt ses som positivt och nödvändigt. Det är vedertaget att transparens skapar 

förtroende för aktören hos konsumenterna, däremot verkar detta åt båda hållen: för mycket 

transparens kan orsaka minskat förtroende för aktören då för mycket information om 

verksamheten kan misstolkas eller förvirra. Alltså rör det sig om en balansgång, och det är 

                                                
62 Ibid, s.140 
63 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet (2013), Falun, FORES, s.42 
64 Ibid, s.82 
65 Ibid, s.42 
66 Ibid, s.44 
67 R Olsson, Anders, Privatliv & Internet – som olja och vatten? (2000), Stockholm, KFB & Teldok., s.87 
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upp till aktörerna själva att avgöra var gränsen går för vilken grad transparens de kan visa och 

samtidigt uppmuntra till förtroende. Hon menar att det är ett problematiskt argument att 

öppenhet automatiskt skulle leda till ett ökat förtroende.68 

 

Genom att använda teorier kring transparens kan vi belysa hur aktörernas tydlighet gällande 

datainsamling, och vad som händer med datan, påverkar konsumentens uppfattning av 

insamlingen. Transparens är ett vanligt förekommande begrepp i förhållande till 

företagsverksamhet. Med transparens menas att aktörer är öppna med hur de arbetar med 

känsliga frågor som ekonomi eller integritet, för att vinna tillit hos sina kunder genom att visa 

att de hanterar dessa frågor korrekt. Det är upp till varje enskild aktör att välja hur 

transparenta de vill vara. Att vara transparent i sitt arbete påverkar i sin tur också hur stort 

gapet är mellan konsumenten och företag – är aktören tydlig med vad de gör blir kunden 

medveten, vilket i sin tur påverkar förtroendet för aktören.  

 

Även Markus Bylund belyser transparens när han diskuterar personlig integritet på internet. 

“God transparens handlar alltså inte enbart om att skapa en förståelse för vad som är tekniskt 

möjligt, utan i lika stor utsträckning att effektivt spegla hur dessa möjligheter utnyttjas.”69 

Bylund hänvisar till David Brin, författare till boken The Transparent Society. Handlingen 

utspelar sig i ett samhälle präglat av övervakningskultur, men där medborgarna övervakar 

sina övervakare. Bylund menar att Brin åskådliggör hur transparens kan förgrena sig. Hans 

poäng är att det är viktigt för den övervakade att förstå hur och varför denne blir övervakad, 

det jämnar ut maktobalansen som kan förekomma när den ena parten är mindre informerad 

om spelreglerna än den andre.70 Vidare tar Bylund upp ett uttalande från Tim Berners Lee, 

grundaren av World Wide Web: “Det är mitt – du kan inte få det. Om du vill använda det till 

något måste du förhandla med mig. Jag måste ge mitt godkännande, jag måste kunna förstå 

vad jag får i gengäld.”71 Vi diskuterar Berners Lees uttalande i samband med transparens, att 

ökad förståelse hos konsumenten för hur aktörer hanterar integritetsfrågan kan skapa nya 

förutsättningar för samspelet mellan aktör och konsument.  

 

                                                
68 Simon, Judith, forskare IT-universitetet i Köpenhamn, föreläsning Uppsala universitet,  
http://urplay.se/Produkter/188532-UR-Samtiden-Demokrati-i-en-digital-era-Sa-anvands-big-data, sändes 210615 på UR 
69 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet (2013), Falun, FORES, s.50 
70 Ibid, s.48 
71 Ibid, s.65 
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5.4 Företag och individ 

 

Förhållandet mellan företag och individ är viktigt för oss att undersöka närmare då det i 

högsta grad påverkar hur aktörerna hanterar kundinformation. Nicklas Lundblad nämner i 

boken Integritet i en digital värld hur relationen mellan företag och individ ter sig. Här tar 

han upp hur det förhållandet är ojämnt likt det mellan stat och medborgare, och även mer 

ojämnt i det avseende att ingen kan vara med och påverka beslut inom företag så som de kan 

rösta i statens demokrati.72 

 

The hidden persuaders, skriven av Vance Packard, är en tidig utgåva från år 1957 som lyfter 

fram marknadsföringens dolda agendor. Packard belyser den manipulativitet som råder inom 

marknadsföring, att de konstant söker nya metoder att på ett effektivt sätt nå ut till 

marknaden. Han är kritisk och menar att marknadsförare manipulerar och influerar oss med 

dolda agendor. 

 

Det blev tidigt viktigt för aktörerna att förstå sina kunders beteenden eftersom de förväntade 

beteendena, som enligt marknadsförare ansågs självklara, inte alltid infann sig. Då började 

marknadsförare tänka om i sitt sätt att producera reklam, de skapade behov och planterade 

tankar hos sina konsumenter. Strategier baserade på psykoanalys togs fram för att kunna 

förstå sin målgrupp på bästa sätt. Att studera sin målgrupp och ta reda på allt som kan tänkas 

vara relevant för att kunna nå ut till målgruppen blev en förutsättning som än idag är en av 

huvudingredienserna för att lyckas inom marknadsföring. Packard var missnöjd med att 

aktörerna tog sig friheten att nästla sig in i människors privata sfär för att komma åt dem. Han 

förespråkade rätten till att göra vad man vill utan att marknadsförare noterar detta i sin 

kunddatabas.73 

  

                                                
72 Lundblad, Nicklas, Integritet i en digital värld (2012), Sverige, Ivrig, kapitel 6: Kunskapens framtid och dataskyddets principer 
73 Packard, Vance, The Hidden Persuaders (1957), New York, Pocket Books, s.1 
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5.5 Etik 

 

Teori som rör frågor om etik är relevant för denna undersökning i det avseende att integritet 

är en fråga som på många sätt hamnar inom ramen för etik. Enligt Nationalencyklopedins 

definition av begreppet är följande: “Med etik avses den teoretiska reflexionen över moralen 

och dess grund.”74 

 

I undersökningen Ethics gap undersöker forskarna gapet som kan uppstå mellan 

marknadsförare och andra grupper i samhället i marknadsföringssammanhang då det handlar 

om att ta etiska beslut. De belyser den kontraproduktivitet som kan uppstå om 

marknadsförare inte förstår de etiska bristerna inom sin egen verksamhet. Således menar de 

att en marknadschef måste ha en grundlig förståelse för etiska skillnader mellan 

marknadsförare och konsumenter samt vad som utgör dessa skillnader. I studien jämförs 

främst två avgörande faktorer i den etiska beslutsprocessen mellan marknadsförare och 

konsumenter, personliga moraliska filosofier och etiska uppfattningar i 

marknadsföringssituationer. Undersökningen är baserat på en amerikansk undersökning vars 

resultat indikerar att det finns en skillnad i den etiska beslutsprocessen mellan konsumenter 

och marknadsförare. Idealism och relativism är enligt Donelson R. Forsyth (psykolog och 

specialist inom personlighets- och socialfrågor) två faktorer som påverkar hur människor tar 

etiska beslut i förhållande till vilken moralisk filosofi de lutar mer mot. Han definierar 

relativism som "den utsträckning i vilken en person avvisar universella moraliska regler", då 

en gör etiska bedömningar och relativister baserar en moralisk filosofi på skepticism. 

Relativister grundar många av sina beslut på hur situationen de befinner sig i ser ut samt vilka 

människor som är inblandade snarare än att hänga upp sig på etiska principer. Idealism 

definierar Forsyth som de individer som tror på att rätt typ av handlingar leder till rätt typ av 

resultat. Idealister grundar etiska beslut med hög moral och vill så gott det går minimera 

risken att andra kommer till skada.75  

 

I Ethics Gap, tas det upp att många undersökningar har gjorts som tyder på att den etiska 

beslutsprocessen ser annorlunda ut för aktörer i branschen och konsumenter. Faktorerna som 

                                                
74 Nationalencyklopedin, Etik, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etik, hämtad 060116 
75 Singhapakdi, Anusorn, J. Vitell, Scott, Rao, C. P., L. Kurtz, David, Ethics Gap: Comparing Marketers with Consumers on 
Important Determinants of Ethical Decision-Making (1999), Nederländerna, Kluwer Academic Publishers 
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påverkar den etiska synen i marknadsföringssituationer är olika.76 Vi kommer därför använda 

oss av denna etikteori för att diskutera delar av vårt material då konsumentens uppfattning av 

de etiska frågorna så som integritet är viktig för aktören att förstå. Gapet i hur etiska 

integritetsfrågor uppfattas mellan företag och konsument kan hjälpa oss analysera hur 

programmaticaktörerna hanterar dessa frågor. 

 

 

6 Metod 
 

Vi har främst använt oss av Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder77 när vi 

formulerat intervjufrågor samt valt intervjumetod. Som komplement har vi även använt oss 

av Sven Hartmans Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Utifrån Brymans och 

Hartmans riktlinjer har vi bedömt materialets tillförlitlighet och hur vi förhåller oss till 

intervjumaterial och frågor till problemformulering, teori och frågeställning.78  

 

Under insamlingen av vårt material, det vill säga intervjumaterialet, har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ metod vid intervjutillfällena.79 Vi valde denna metod då fokus för själva 

frågeställningen och vår studie ligger i vad aktörer inom branschen, som på olika vis stöter på 

programmatic i sitt arbete, har för perspektiv gällande kunddatainsamling och 

integritetsfrågor i förhållande till ämnet. Att välja ut stora aktörer för att sedan undersöka hur 

de förhåller sig till dessa frågor passade vår studie bäst då vi får svar på våra frågeställningar 

genom att ställa många, ingående frågor för att få en bra bild av just deras uppfattning. 

Utifrån de frågor som rörde vårt ämne gjorde vi en intervjuguide som vi utgick från i samtliga 

intervjuer, med vissa justeringar beroende på vilken typ av aktör som intervjuades. Vi valde 

bort deltagande observation som metod då det inte var ett effektivt sätt för oss att få svar som 

rör vår frågeställning. Programmatic och integritetsfrågan är en så pass diskret del i 

aktörernas arbete att vi behövde ställa frågor för att ringa in vårt intresseområde. 

 

                                                
76 Ibid, s.319 
77 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga Metoder (2002), upplaga 2:4, Spanien (2013), Liber AB. 
78 Hartman, Sven, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (2003), Falun, Sven Hartman och bokförlaget Natur och 
Kultur, ScandBook AB, s.32, 35, 36, 41 
79  Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga Metoder (2002), upplaga 2:4, Spanien (2013), Liber AB, s.340 
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Vi valde att hålla semistrukturerade intervjuer80 med alla de aktörer vi intervjuade. I vårt fall 

innebar detta att vi hade med oss en rad frågor som i stort rörde samma områden vid varje 

intervjutillfälle. Frågorna kunde dock ha en varierande ordningsföljd samt olika vinkel 

beroende på aktörens bakgrund. Frågorna var i regel allmänt formulerade och vi ställde 

följdfrågor på svar som vi upplevde var centrala för vår frågeställning. På detta sätt kunde vi 

komma åt en relativt fri intervjuform där intervjupersonerna hade utrymme att fritt prata om 

sin uppfattning. Metoden passade oss eftersom vi i första hand ville att aktörerna skulle prata 

om sina upplevelser utan att vi ledde in dem på ett visst spår. Själva syftet var att få en så bra 

bild som möjligt av hur de tycker att integritetsfrågan hanteras samt kunna se en röd tråd i 

intervjuernas diskussioner.  

 

Då det gäller intervjupersonernas olika intressen kan vi se att det råder delade meningar 

beroende på vilket företag eller myndighet det handlar om. Vi kunde tydligt se en skillnad i 

deras fokus i frågan och att det skiljer personerna åt beroende på yrkesroll och bransch. Det 

blev extra tydligt då vi jämförde IAB Sverige, MEC, Reklamombudsmannen och PTS. IAB 

och MEC talade starkt för programmatic och lyfte fram möjligheterna snarare än att se 

integritetsaspekten som problematisk, vilket blev en stark kontrast till Reklamombudsmannen 

och PTS som istället såg problematiken i det här sättet att distribuera reklam. En sak vi 

noterade och som är värd att poängtera är att vi ibland kunde se en konflikt mellan 

intervjupersonernas yrkesroll i förhållande till personens privata åsikter i frågan. Frågans 

omogenhet framstod i hur de började reflektera på ett personligt plan. Detta gjorde att vi blev 

medvetna om att vi behövde vara kritiska i analysen av deras svar då det framgår att de inte 

reflekterat kring frågan på ett djupare plan förens vi fick dem att fundera. Exempelvis var 

Daniel Collin från MEC för programmatic medans privata Daniel var något mer 

ifrågasättande gentemot vad programmatic och medföljande integritetsfrågor innebär. 

 

Vi valde att sålla bort vissa frågor och fokusera på de frågor som kom åt branschaktörs-

perspektivet då svaren på dessa frågor var mest relevanta för vår frågeställning. Detta gjorde 

att vi i vår analys istället fick arbeta kritiskt gentemot just det perspektivet och diskutera ”den 

andra sidan”. Upplägget kring dispositionen av våra teman passade studien eftersom vi 

hittade en röd tråd utifrån de teman som togs upp. Exempelvis inleder vi vår analys med en 

diskussion kring hur möjligheterna med programmatic väger tyngre än integritetsfrågan hos 

                                                
80  Ibid, s.202 
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aktörerna, vilket sammanfattar studiens resultat väl och ger oss en rad underfrågor som vi 

fortsätter analysera. Att börja diskutera det mest övergripande temat för att sedan gå igenom 

de aspekter som efterföljer ger en naturlig följd och hjälper även läsaren att hänga med i vårt 

resonemang. 

  
Vid analys av materialet hittade vi relevant teori som vi kunde applicera utifrån vad som bäst 

besvarade frågeställningen. Vid research och val av teori sökte vi utifrån en rad nyckelord81 i 

olika kanaler som bibliotek, webben och dokumentärfilm. 

  

6.1 Urval 

 

Vid val av intervjupersoner utförde vi noggrann research för att få en bild av vilken sorts 

relation intervjupersonerna har till programmatic. Vi var intresserade av flera olika perspektiv 

och ville därför utöver de mest självklara aktörerna, det vill säga företag som tillhandahåller 

programmatictekniken, också intervjua människor som på andra sätt kommer i kontakt med 

begreppet och på så sätt har en bild av hur integritetsfrågorna hanteras. Vi gjorde ett 

representativt urval82, det vill säga valde intervjupersoner som vi bedömde speglar branschen 

i stort. Vår bedömning baserades på att de aktörer vi kontaktade samtliga är relativt stora, 

etablerade företag eller organisationer och som vi på ett eller annat sätt stött på i vår research.  

 

Vi var intresserade av en intervju med Datainspektionen, eftersom de arbetar med just den 

enskilda individens rätt till integritet i samhället. Vi tvingades dock välja bort dem då de 

menade att de inte kunde ge mer än allmänna uttalanden och att de därför inte kan ta 

ställning, det tyder på att ämnet är nytt och därför komplicerat. Dock fick vi delvis denna 

vinkel genom Jeanette Kronwall från Post- och telestyrelsen då hon tidigare arbetat på 

Datainspektionen och därför har god insyn i hur de hanterar dessa frågor. Vi valde av den 

anledningen att nöja oss med den bilden Kronwall kunde ge oss.  

                                                
81 ”Övervakningssamhälle, marknadsföring, automatisering, annonsering, individualisering/personalisering, konsumentdata, 
integritetsfrågor, transparens, maktförhållanden, teknikutveckling, internet, programmatic” 
82 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga Metoder (2002), upplaga 2:4, Spanien (2013), Liber AB, Kapitel 7 
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6.2 Material 

 

Materialet består av intervjuer med nedanstående representanter från följande företag eller 

organisationer. 

 

Schibsted: Sarah Wass och Erik Otterberg 

Schibsted är en av Skandinaviens största mediekoncerner, verksamma inom bland annat 

multimedia, press och förlag. De är en av de större aktörerna inom kunddatainsamling, och 

vill bli ledande internationellt på automatiserad digital annonsering. Vi intervjuade Sarah 

Wass, jurist och Erik Otterberg, chef för Inventory & Ad Operations. Under samtliga 

intervjuer kom Schibsted på tal och vi hade även stött på dem i vår research om 

programmatic vilket var talande för att vi ville hålla en intervju med dem.  

 

MEC: Daniel Collin, Mikael Persson 

MEC är en mediebryå och presentation från deras hemsida lyder: “Företaget specialiserar sig 

på utveckling, koordinering och implementering av lokala, nationella och internationella 

mediestrategier. Våra tjänster omfattar strategisk rådgivning, medieplanering och inköp, 

digitala medier, mobil marknadsföring, sociala medier, analys och insikt”. Vi uppfattade att 

de håller sig a jour med de förändringar som sker i branschen så som programmatic, de har 

bland annat valt att utbilda sin personal inom programmatic. Vi träffade Daniel Collin, VD 

och Mikael Persson, Head of Analytics and Insight. 

 

IAB Sverige: Charlotte Thür 

IAB är en oberoende medlemsorganisation för aktörer inom digital marknadskommunikation 

som finns i fler länder. IAB Sverige arbetar bland annat med att ta fram de villkor och 

riktlinjer som aktörer i digital marknadsföring förhåller sig till. Vi intervjuade Charlotte Thür, 

VD, som syns i flera sammanhang då det talas om programmatic och annonsblockerare. 

 

Reklamombudsmannen: Gunilla Welander, Elisabeth Trotzig 

Agerar stöd åt konsumenter gällande frågor som rör reklam men ska även bistå marknadens 

aktörer beträffande det rådande klimatet inom branschen. Syftet med stiftelsen, bildad av 

näringslivet, är att reglera reklam och marknadskommunikation från aktörernas sida för att 

upprätthålla att bestämmelserna följs. De prövar anmäld reklam, vägleder inom 
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marknadsföringsetiska frågor, informerar och utbildar. Vi träffade Gunilla Welander, jurist, 

och Elisabeth Trotzig, reklamombudsman. 

 

Post- och telestyrelsen: Jeanette Kronwall 

Post- och telestyrelsen är en myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation 

och posthantering i Sverige. Vi träffade Jeanette Kronwall, jurist. Hon har även arbetat på 

Datainspektionen och kunde i viss mån även svara på frågor i deras ställe.   

 

Resumé: Andreas Rågsjö Thorell 

Resumé är en av Sveriges största branschtidningar med inriktningen nyheter som rör medie- 

och marknadskommunikationsbranschen. Vi intervjuade Andreas Rågsjö Thorell, som har 

jobbat som reporter på Resumé i ungefär 4 år och en av de som rapporterat om programmatic 

i störst utsträckning i dagsläget. När vi sökte på programmatic på Resumés hemsida fann vi 

att hans namn vara det mest förekommande och tog därför kontakt med honom för att få hans 

journalistiska perspektiv på hur integritetsfrågan diskuteras i programmatic-sammanhang.  

 

Vid de intervjuer då det fanns möjlighet träffade vi intervjupersonerna personligen, där ingick 

Resumé, IAB Sverige, MEC, Reklamombudsmannen. Vid ett par tillfällen utfördes 

intervjuerna via telefon, vilket var fallet med Post- och telestyrelsen och Schibsted. Vi 

prioriterade att träffa våra intervjupersoner personligen för att skapa en miljö som lättare 

kunde göra att vi kom dem närmare och på så sätt få svar som var mer djupgående. Dock höll 

vi intervjuer per telefon med Schibsted och Post- och telestyrelsen eftersom omständigheter 

gjorde att vi inte kunde anordna ett personligt möte. Dock hade vi samma upplägg för de 

intervjuerna som för de personliga mötena. Intervjulängden hamnade mellan 30 minuter och 

strax över en timma. Vid de intervjuer där två intervjupersoner var med blev intervjulängden 

naturligtvis också längre. Intervjuerna byggdes upp kring samma stomme av huvudfrågor, 

som sedan anpassades beroende på vilken aktörsroll intervjupersonen hade för att få bäst svar 

på våra huvudintressefrågor. De frågor som utgjorde vårt primärintresse var frågor som rörde 

aktörernas upplevelser kring hur de själva och/eller andra aktörer som hanterar programmatic 

prioriterar och hanterar frågor som rör integritet i förhållande till kunddatainsamling på 

internet i annonseringssyfte. Intervjumaterialet spelades in vid varje tillfälle och 

transkriberades därefter. 
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7 Resultat och analys 
 

En av de mest genomgående uppfattningarna vi kunde se hos aktörerna efter att ha genomfört 

intervjuerna är att programmatic i första hand ses som en stor möjlighet bland aktörerna. 

Detta har gjort att konsumentfrågor som integritet ofta kommer i andra hand hos många 

aktörer. Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, resonerar under intervjun kring hur 

automatiserad reklam blir allt mer enkelt att distribuera och att det finns stora möjligheter att 

via internet nå ut och rikta reklam till världsmarknaden – men hon tror däremot inte att 

programmatic kommer främja kvaliteten på reklamen. Det är därför många idag väljer bort 

och kommer vilja välja bort reklam i större utsträckning framöver, menar hon. Dock menar 

Trotzig att vi som konsumenter kanske missar intressanta erbjudanden om vi använder 

annonsblockering vilket är ytterst problematiskt för aktörerna inom branschen. Det här tycker 

vi tyder på att det finns ett slags gap mellan marknadsförare och konsument, det är en känslig 

balans mellan de olika sidorna. Som författarna till Ethics Gap kom fram till i sin 

undersökning uppfattas etiska problem för konsument och marknadsförare i följd av hur nära 

offerrollen de är. Det kan uppstå en krock i hur företagssidan ser på integritetsfrågan och hur 

konsumenten kan anse att den bör hanteras, enligt Ethics Gap kan då detta bero på just att 

synsätten skiljer sig. Det finns olika syner på hur beslutsprocessen går till, marknadsförare 

tenderar att vara mer relativistiska än konsumenter då det kommer till den etiska 

beslutsprocessen. I studien Ethics Gap påpekas att det är av yttersta vikt att marknadsförare 

fyller igen gapet som kan uppstå mellan aktörer och deras konsumenter. Utifrån detta blir det 

viktigt att ställa sig frågan: varför väljer många konsumenter bort reklam i större utsträckning 

idag?  

 

7.1 Fokus på möjligheterna och de förutsättningar web 2.0 

skapar 

 
Daniel Collin, VD på mediebyrån MEC, menar att annonsörer idag ska ha en bra förklaring 

ifall de inte använder sig av automatiserad annonsering idag. Detta påvisar den status 

programmatic börjar samla på sig – möjligheterna programmatic ger är många, och branschen 

börjar anpassa sina tjänster utifrån detta. Andreas Rågsjö Thorell, reporter på Resumé, har 
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genom sin branschbevakning också uppfattat att det talas mycket om just möjligheterna. 

Även Schibsteds Erik Otterberg, chef för Inventory & Ad Operations, har sett att aktörer både 

på köp- och säljsidan försöker lära sig förstå programmatic och hitta ny kompetens.  

 

I intervjun med Jeanette Kronwall, jurist från Post- och telestyrelsen, resonerar hon kring att 

integritetsfrågan inte har varit prioriterad hos aktörerna, men att det under de senaste tre åren 

har skett en markant förändring. Hennes upplevelse är att konsumentens integritet nu har 

börjat prioriteras och hamna på borden hos företagsledningar, vilket de inte gjort tidigare – de 

har legat långt ner i verksamheterna, möjligtvis hos någon IT-avdelning. Nu börjar aktörer 

däremot förstå vikten av att sätta sig in i de här frågorna i ett tidigt skede. Enligt de mest 

centrala riktlinjerna som tas upp i den nya dataskyddsförordningen ska skydd av integritet 

byggas in i ett system redan från början. Det är dyrt, komplicerat och i en del fall omöjligt att 

bygga in integritetsskydd i systemen i efterhand. Detta tror hon är ett problem idag eftersom 

programmatic blir allt mer etablerat och konsumenten samtidigt är mer medveten och 

involverad.  

 

Web 2.0 har enligt författarna till Marketing, A Critical Textbook ändrat förutsättningarna för 

marknadsförare. De har nu möjlighet att ta del av den information som konsumenten väljer 

att dela med sig av, vilket gör att gränsen för vad kommersiellt intrång är blir mer diffus. 

Engagerade konsumenter bidrar idag till den pågående tekniska utvecklingen genom sitt 

deltagande, vilket ger nya förutsättningar för såväl företag som för samhället. Kronwall 

menar att detta kan ha tvingat fram integritetsfrågan på aktörernas bord och tvingat dem till 

att försöka konkretisera frågan om integritet som varit svår att konkretisera. Då konsumenten 

är mer involverad på internet idag har förutsättningarna för att kunna skydda den egna 

integriteten också förändrats. I och med konsumentens ökade medvetenhet om 

kunddatainsamling har de kunnat “ta saken i egna händer” – reaktionen på automatiserad och 

individualiserad reklamannonsering blev utvecklandet av annonsblockerare för att undvika 

reklamen. Men som Kronwall nämner blir det viktigt att som aktör sätta sig in i frågan tidigt 

för att göra gapet som beskrivs i Ethics Gap mellan företag och konsument så litet som 

möjligt. Aktörer har idag bättre förutsättningar att kunna nå ut till sina konsumenter i och 

med programmatic. Indirekt kan en säga att detta gett aktörer inom branschen en makt över 

att kunna kartlägga exempelvis ovilliga konsumenter, som tidigare inte funnits i samma 

utsträckning inom marknadsföring. Att integritetsfrågan aktualiserats kan vara anledningen 
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till att de inser att en eventuell maktobalans behöver balanseras. Detta för att konsumenten 

inte ska uppleva att det råder en storebrorsmentalitet eller att det finns dolda agendor hos 

aktören när konsumenten upplever sig i underläge, som Vance Packard uttrycker det. 

 

Charlotte Thür, VD på IAB Sverige, är tydlig med att den personliga integriteten hos 

konsumenten är viktig för branschen då det är betydelsefullt att som aktör inom branschen 

sköta integritetsfrågan på ett bra sätt då det inger förtroende hos konsumenterna: Thür: “Vi 

brukar ju säga att den som lyckas knäcka det här med integritet på ett bra sätt det liksom 

kommer vara den bästa valutan i framtiden, att den som håller sig på rätt sida och gör bra 

saker, den är helt avgörande tror jag.”  

 

7.2 Konsumentens egen roll 

 

Thür tar upp vilken roll konsumenten själv kan ha i integritetsfrågan. Exempelvis menar hon 

att Facebook idag vet mer om oss än vad ett gift par vet om varandra eftersom vi är villiga att 

dela med oss av information om oss själva på diverse plattformar. Thür tror det handlar om 

att vi upplever att vi får ett utbyte på dessa plattformar och att vi därför är villiga att dela 

personlig information i större utsträckning Hon drar en parallell till att det som kan upplevas 

som obehagligt med kartläggning av beteendemönster på internet inte skiljer sig avsevärt från 

hur informationsdelning går till på Facebook. På sociala medier känner konsumenten att 

delningen av personlig information sker på dennes egna premisser. Då vi själva delar med oss 

av personlig information på eget initiativ, vad innebär det för aktörernas ansvar gentemot 

konsumenternas integritet när de aktivt sprider delar av informationen? Kan det vara så att 

aktörer idag rättfärdigar att integritetsfrågan inte fått mer uppmärksamhet ur ett 

branschperspektiv, trots att den har hög prioritet på politisk nivå, eftersom konsumenter 

själva sprider personlig information? 

 

Trotzig berättar vid intervjutillfället att hon precis kommit från ett möte i Bryssel som 

Reklamombudsmannens paraplyorganisation för självreglering har hållit i tre dagar. Där 

diskuterades hur privacy-direktivet83 ska anpassas efter marknadens förutsättningar. Gunilla 

                                                
83 Elisabeth Trotzig beskriver direktivet i intervjun som en tvingande lag gällande digital integritetshantering som marknadens 
aktörer måste anpassa sig efter.  
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Welander, jurist på Reklamombudsmannen, förklarar att det har blivit mer omfattande än vad 

de förstod från början att se över privacy-direktivet. “Hela teknikutvecklingen har ställt 

privacyfrågan i fokus, och det är hela idén med programmatic kan man ju säga. Det är helt 

automatiserat, det är inte ens en mänsklig hjärna som är med och tänker utan det sköts bara 

genom information i datorerna.”  

 

Under intervjun med Sarah Wass, jurist på Schibsted, framgick det att hon delar 

uppfattningen om att det sker förändringar inom branschen som påverkar diskussionen om 

konsumentens integritet: “Man har ju märkt också, tycker jag, att det har ändrats på senaste 

tiden – det har ju blivit mer att konsumenterna och användarna har fått en större medvetenhet 

själva vilket har lett till att det har satt ganska mycket press, tycker jag, på branschen att 

fundera mer på de här frågorna och vara mer tillmötesgående och upplysa. Så jag tycker att 

det har blivit bättre.” Det Wass nämner kan vi också sätta i perspektiv till web 2.0 – det hon 

säger om konsumentens ökade medvetenhet stämmer överens med tanken om att 

konsumenten har mer att säga till om. Internetanvändare idag är involverade och vill delta i 

informationsflödet. När det rör integritetsfrågan har konsumenter blivit något uteslutna på 

grund av dess komplexitet, aktörerna har haft problem med att konkret göra något åt frågan. 

Därför har konsumenten haft svårt att få kunskap kring just detta område, och på grund av 

detta uteslutande har det uppstått en abstrakt obalans, en typ av konflikt.  

 

Det framgår tydligt att företag inom branschen värnar om den personliga integriteten, men 

som Rågsjö Thorell nämner framgår det inte lika tydligt hur den personliga integriteten ska 

värnas om. Judith Simon för en diskussion kring detta när hon talar om transparens, att 

problematiken inte är att företag samlar in data om oss, utan att det är hur företagen väljer att 

använda insamlad data som bör ses över. Diskussionen om integritetsfrågan ur ett 

branschperspektiv kommer dock ofta i andra hand, trots att samtliga intervjupersoner 

uppenbarligen tycker att det är en viktig fråga för branschen att ta sig an. Rågsjö Thorell 

diskuterar att detta kan ställa högre krav på konsumenten – när konsumenten tar del av ett 

företags tjänster godkänner de avtalet, vilket kräver att konsumenten läser villkoren noggrant. 

I avtalen står det vilka riktlinjer som gäller och hur företaget arbetar med personuppgifter. 

När en godkänner avtalen blir en som Rågsjö Thorell säger, en del av något större – ens 

uppgifter kommer i någon mån att användas av företaget, det som branschen menar är en del 

av en bättre kundupplevelse. Konsumenten ställer höga krav på marknadsföraren när det 
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gäller transparens. Aktörer vinner nödvändigtvis inte på att vara för tydliga, men inte heller 

för otydliga. Möjligen är det så att ett visst mått av ansvar hamnar hos konsumenten. 

Möjligheten finns att klaga på avtal som är för långa, men också se till att ta del av de avtal 

och riktlinjer som företagen ger ut och på så sätt utnyttja makten som web 2.0 ger. Däremot 

kan det vara svårt att som privatperson stå upp mot ett större företag. Markus Bylund, 

forskningsledare för informations- och kommunikationsteknik, nämner att villkor och annan 

väsentlig information för konsumenten är mer eller mindre medvetet svåra att ta sig igenom.  

 

7.3 Annonsblockering som svar på dåliga format 

 

De informanter som representerar aktörssidan i denna undersökning tror inte att konsumenter 

blir särskilt besvärade av automatiserad annonsering då den förhöjer kundupplevelsen. Det är 

snarare formatet på reklamen som kan ge konsumenten ett försämrat intryck84, enligt Rågsjö 

Thorell. Otterberg från Schibsted tar också upp att det är något med formatet som inte riktigt 

uppskattas av konsumenten.  

 

Trotzigs uppfattning är att automatiserad annonsering är lite av jungfrulig mark, men är 

förhållandevis effektivt – annonsören får ett bättre resultat än om en bara hade köpt en 

banner. Hennes uppfattning är att branschen lobbar för programmatic. Företagen kommer 

fortsätta testa gränserna ända till konsumenten reagerar och det börjar konsumenter 

uppenbarligen göra nu, menar hon. Om det är av integritetsskäl kan inte hon svara på, hon 

tror mer att det handlar om att konsumenten tycker att reklamen är tråkig och att formatet är 

störande. Konsumenten svarar genom att använda annonsblockerare. 

 

Rågsjö Thorell noterar att det är vanligt att aktörer hänvisar till egna undersökningar när de 

diskuterar konsumentens upplevelse, där de påvisar att det inte alls är någonting 

konsumenterna stör sig på. Detta menar han säger emot den reklamtrötthet han via sin 

branschbevakning tycker sig ha stött på, bland annat om att det gjorts undersökningar om att 

det råder reklamtrötthet, speciellt bland de yngre målgrupperna. Om det undersökningarna 

                                                
84 När det gäller annonsernas format kan vi passa på att poängtera att vi är medvetna om att det inte nödvändigtvis handlar om 
skydd av den personliga integriteten, utan att det är just det störande formatet som är anledningen. Däremot kan det även 
finnas en skara som upplever det som kommersiellt intrång.  
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pekar på stämmer bör aktörerna se över detta, säger han. Att formatet idag inte ligger på en 

bra nivå, och att detta långsiktigt är något som måste förändras då det är störande för 

internetanvändarens upplevelse. Detta är någonting han märkt av under sin tid på Resumé – 

tidningen har haft automatiserad annonsering med störande format på sin webbsida, och 

noterat att trafiken sjunkit. Dessa annonsformat kan på så sätt minska lojaliteten hos läsarna, 

särskilt om en tittar på Adobes rapport Adblocking goes mainstream där det konstateras att 

80% inte är beredda att betala för att undvika reklam. Användare av annonsblockerare 

upplever att vissa annonser är värre än andra, och en majoritet är villiga att se icke-störande 

annonsformat. Detta hänger ihop med vad huvuddelen av våra intervjupersoner hade att säga: 

samtliga nämnde en problematik med dagens annonsformat, att det är störande, icke estetiskt 

tilltalande och kan riskera förtroendet hos konsumenterna. 

 

Uppenbarligen har annonsblockering även blivit en reaktion på datainsamlingen, en digital 

motsvarighet till den vanligt förekommande “ej reklam”-skylten. Däremot skiljer sig 

internetannonsering från reklam via post eftersom den oftast väljs bort på grund av att det i 

många fall är formatet som upplevs som störande då en surfar. I intervjun med Thür berättar 

hon att de ska starta en taskforce på högsta nivå som ska se över annonsblockering och då ska 

bland annat publicister och kreatörer ingå, vilket tyder på att formatet är relevant att titta på. 

Enligt Thür är annonsblockering en fråga som är rent akut att hitta en lösning på.  

 

Det finns en intressant koppling i förhållandet mellan automatisering av annonsinnehåll, 

personaliserad annonsering, programmatic och kundefterfrågan samt kundens förhållande till 

aktören som annonserar. Huruvida konsumenten gillar en reklamannons eller inte påverkas av 

en rad olika faktorer. Det kan vara en orsak till att branschen förespråkar individanpassad 

reklam – det är ett bra sätt att nå fram i en värld med ett oändligt utbud av innehåll och ett 

ständigt flöde av information. Det är också en fråga om utförande: störande format så som 

banners användaren aktivt måste klicka bort, videoklipp som går igång och dylikt orsakar i 

många fall sämre trafik på sidan, och till följd även sämre förtroende för både sidan och 

annonsören. Även här blir det tydligt att annonsblockerare används för att i första hand ta sig 

rätten att få bli lämnad i fred. Som en majoritet av våra intervjupersoner tog upp verkar det 

störande annonsformatet vara ett återkommande problem, det kan var ett av de gapen som 

marknadsförare idag måste ta itu med för att öka förtroendet hos sina konsumenter. I vissa 
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fall kan det störande formatet väga tyngre än transparens, förtroendet är vid första anblick av 

en undermålig annons försakat.  

 

Programmatic och annonsblockering blir svårt att inte diskutera i förhållande till varandra, 

vilket vi fick insikt i under undersökningens process. Trotzig diskuterade att branschens 

största utmaning är annonsblockering, då 25% av Europas invånare år 2015 hade en 

annonsblockerare installerad. Hennes tanke är att detta kan vara direkt knutet till 

programmatic, det handlar om att konsumenter är rätt trötta på reklamen som visas för oss på 

nätet. Den generella uppfattningen bland våra informanter är att den är andefattig, störande 

och bryter av. Blockering av annonser blir ett uttryck för att konsumenten är rejält 

reklamtrött, tror Trotzig. Rågsjö Thorell uttrycker sig såhär angående ämnet: “Adblock är ju 

kanske ett av de mest omdiskuterade ämnena just nu, mer än programmatic skulle jag säga. 

Det finns ju en annan konflikt där också, som gör att det diskuteras. Det är ett hot.” 

 

Trotzig kan se en skillnad genom sin tidigare anställning på ett medieföretag där hon arbetade 

med magasin. Där gjordes mätningar ofta gällande huruvida konsumenten ville ha reklam 

eller ej, och det ville de: konsumenten upplevde att det blev tråkigt då det inte fanns någon 

reklam överhuvudtaget. Enligt deras undersökningar behöver alltså inte all reklam vara lika 

med jobbig. Däremot menar Trotzig att den reklam som har gått över nätet tenderar att bli 

störande för konsumenten just på grund av det dåliga formatet, och ju mer automatiserad den 

blir desto mindre sofistikerad blir den. Detta gagnar varken konsumenten eller annonsörerna. 

Genom detta skulle en kunna se att de nya förutsättningarna web 2.0 fört med sig ställer 

högre krav på det innehåll konsumenten får ta del av. 

 

7.4 Branschperspektivet i fokus 

 

Under intervjun med MEC och IAB Sverige blir det tydligt att branschaktörerna diskuterar 

aktuella frågor som påverkar branschen mer än vad som händer med konsumenten. Thür för 

diskussioner med politiker och representerar branschen, de tycker att EU måste ta hänsyn till 

att branschen utvecklas. Hon menar att det inte är tillräckligt att enbart ha konsumenten i 

fokus, politikerna måste bredda sitt perspektiv för att få en helhetsbild av konsekvenserna för 

integritetsfrågans regleringar. Hon menar att eftersom den digitala utvecklingen sakta men 
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säkert slår ut tryckbranschen krävs det att marknaden får förutsättningar att växa. Journalistik 

på internet är i dagsläget ofta gratis då användandet av annonsblockering ökat. Thür menar att 

detta kan komma att bli en demokratifråga då bara vissa aktörer inom branschen har råd och 

förutsättningar att kunna rätta sig efter de lagar och regler som upprättas. Digital 

kommunikation måste få dra in pengar för att fortsatt kunna erbjuda bra journalistik. I och 

med det enorma informationsflödet som internet erbjuder har vi blivit bortskämda med 

tillgången till gratis information och vi utgår från att innehållet är gratis. Som Trotzig 

nämner, “Affärsmodellerna ställs på huvudet, idag är modellen att man får innehållet i princip 

gratis, om en kan acceptera reklam. Och gör vi inte det längre, då kommer innehållet att 

kosta.” En aspekt som kan diskuteras är att politikerna vill skydda konsumenten och försöker 

motverka eventuell rädsla för ett övervakningssamhälle. Skulle aktörer inom branschen 

arbeta mer transparent är det möjligt att regleringen inte blir lika hård från politikernas håll 

eftersom risken då minskar för konsumenten att känna sig övervakad. 

 

Enligt Kronwall är det genomgående att branschen tycker att all reglering är dyr, men hon 

menar att integritet och driftsäkerhet måste få kosta. Något som tyder på hur viktig 

säkerhetsaspekten är i förhållande till kunddatainsamling är det Kevin Mitnick tar upp i och 

med sin erfarenhet som cyberbrottsling: att det inte går att skydda all känslig information. 

Fram tills idag har företag fått hantera vår personliga information, som har fått ett stort 

marknadsvärde, utan att riktigt ha behövt betala för den. Kronwall hävdar dock att aktörer 

förmodligen kommer behöva göra det i framtiden. 

 

Collin menar liksom Thür att det är viktigt att trycka på att om vi fortsättningsvis vill behålla 

vår granskande journalistik, som generellt ses som kvalitativ, är annonsintäkter en bärande 

stomme. Annonsblockerare säger Collin blir ett hot mot detta och att det bara gynnar de 

kommersiella och stora företagen, exempelvis Google och Facebook, men även public 

service. Han skulle gärna se att diskussionen kom upp på den nivån, än så länge upplever han 

inte att det har skett.  
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7.5 Integritetsfrågan – komplex att reglera 

 

Collin trodde att integritetsfrågan skulle bli större än vad den blivit, att han för några år sedan 

förmodade att frågan skulle blåsas liv i, men att han inte tycker sig se detta. Trotzig tror 

tvärtom att denna diskussion kommer att få fart när aktörer inom branschen blir varse om de 

nya stramare regleringarna som planeras inom EU. Både Mikael Persson och Daniel Collin 

tror dock att integritetsproblematiken diskuteras i högre grad hos aktörer som Schibsted 

eftersom de står för kunddatainsamlingen. MEC fungerar som en mellanpart och tar del av 

den redan insamlade kunddatan. I intervjun med Schibsted framkommer det att denna typ av 

frågor diskuteras mer hos dem, som MEC tror. För dem är det viktigt att sköta 

integritetsfrågan på ett bra sätt, eftersom det är de som tillhandahåller kunddatan. Otterberg 

menar också att de som är på publicistsidan och har en journalistisk bakgrund har för vana att 

lägga extra vikt i frågor som rör den personliga integriteten. Om andra delar av branschen 

säger han: “teknikleverantörer och mindre aktörer i det här kanske inte funderar lika mycket 

på sådana frågor för att de vill skapa en massa möjligheter och de kanske inte funderar varje 

gång på att det är lite snårigt för användarnas integritet. Så jag tror att vi håller nog högre 

nivå på den typen av frågor.” I och med att marknaden växer blir risken större att företag med 

sämre agendor dyker upp. Det är snarare detta som är ett hot mot konsumenters integritet: att 

fokus flyttas från god hantering av känslig information, så som kunddata, till lönsamhet.  

 

Kronwall poängterar att säkerheten på dessa tjänster idag inte är som den borde. Hon påpekar 

att vi idag är i hög grad beroende av elektronisk kommunikation som våra mobiltelefoner och 

e-post. Det finns inga riktigt säkra sätt att skydda integriteten – för att gå helt säker är det 

enda du kan göra att sluta använda internet – och då måste fokus ligga på att göra de här 

tjänsterna så säkra som möjligt. För att ett företag ska kunna skaffa sig en bild av sina kunder 

på nätet används cookies, och enligt lag måste företaget få användarens eller kundens 

godkännande för att få lagra cookies hos användaren. Kronwall menar att det faktiskt 

förekommer fall där cookies installeras hos användare trots att de inte godkänt detta. Hon 

menar att detta blir en olaglig behandling enligt PUL-lagstiftningen. Däremot har de inte fått 

in en enda anmälning om detta. Kronwall kan inte säga om det beror på att konsumenterna 

inte är medvetna om att de kan anmäla, att konsumenterna inte bryr sig om detta eller att de 

helt enkelt inte vet om att filerna kan lagras hos dem ändå. Om en diskuterar detta utifrån web 
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2.0 upplever vi det konstigt om det skulle vara så att konsumenter idag inte är medvetna om 

att det går att anmäla aktörer. Detta eftersom deltagande och kommunikation via internet idag 

är så pass vanligt. Även Kronwall nämner denna diskussion, likt det Bylund hävdar, att 

villkoren idag är svårlästa och för långa för att konsumenten ska orka anmäla om de så skulle 

vilja.  

 

7.6 Ny teknik kräver ny kunskap 

 

Diskussionen om en rådande kunskapsbrist kring programmatic återkom i en majoritet av 

intervjuerna. En anledning till att integritetsfrågan inte diskuteras i första hand menar flera av 

våra informanter kan ha att göra med att det ännu finns en kunskapsbrist inom branschen. 

Kronwall menar att det svårt att sätta fingret på varför integritetsfrågor inte kommer i första 

hand men att det kan bero på en brist på kunskap. Hennes uppfattning är att aktörer fokuserar 

på möjligheterna och inte reflekterat kring konsekvenserna och de risker som uppkommer 

gällande felhantering av persondata. Att aktörerna intresserar sig mycket för möjligheterna är 

något som Rågsjö Thorell håller med om. Han säger att Resumé som branschtidning 

fokuserar på det som är intressant för branschen, och det är därför ovanligt att de ens har 

konsumentsidan i åtanke, eftersom det inte är lika intressant för aktörerna.  

 

Wass spekulerar kring hur kunskapsnivån halkat efter på grund av teknikutvecklingens 

framfart, vilket har gjort att integritetsfrågor inte prioriterats i någon större utsträckning, men 

hon påpekar att detta enbart är spekulation. På liknande sätt uttrycker sig Collin, han menar 

att branschen är väldigt föränderlig och att en hela tiden måste hålla sig uppdaterad då en 

ställs inför nya kunskapsområden att specialisera sig inom. Det var inte så i samma 

utsträckning för kanske 10 år sedan, menar han. Nu är det tekniken som allt mer styr hur 

marknadskommunikationen ter sig. Att det även råder en kunskapsbrist på konsumentsidan 

tas också upp i samtliga intervjuer. Som nämnt tidigare har PTS inte fått in några 

anmälningar gällande insamling av kunddata och samma tendenser kan en se hos 

Reklamombudsmannen. Enligt Elisabeth Trotzig och Gunilla Welander har det inte heller 

kommit in några anmälningar gällande programmatic-annonsering till dem. Om detta beror 

på kunskapsbrist hos konsumenten eller inte kan de liksom Kronwall inte svara på, men 

Trotzig uttrycker att hon tror att okunskap sannolikt kan vara en orsak. 
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7.7 Transparens  

 

Kronwall resonerar kring att om aktörer visar användaren eller konsumenten god transparens 

har konsumenten möjlighet att göra en egen bedömning om hur denne på bästa sätt skyddar 

sin integritet. Får du veta vem som hanterar din personliga information – för vilka ändamål, 

hur, på vilket sätt – så har du möjlighet att ta vara på dina rättigheter, att kunna säga nej till 

tredjepartscookies och använda annonsblockering. Det är denna förhandling som grundaren 

av WWW, Tim Berners-Lee, tar upp gällande kunddatainsamling, konsumenten vill ha något 

tillbaka – exempelvis att bli tilldelad en tydligare kontroll över den information en lämnar 

ifrån sig. Kronwall upplever att hos dagens internetanvändare är digitaliserad och uppkopplad 

i hög grad, men att det däremot finns en kunskapslucka när det gäller den bakomliggande 

tekniken. Fokus ligger på hur bra det är med en individanpassad reklam, men ingen pratar om 

vad du faktiskt får betala med, för du betalar med din integritet, hävdar Kronwall. 

 

Otterberg säger att det är något som Schibsted vill vara tydliga med: Han upplever att de 

internt gör det de kan för att upplysa sina användare. Han menar att användaren kan missa 

information eller inte veta var informationen finns, men tror att om användare skulle veta hur 

Schibsted hanterar data skulle de inte vara särskilt kritiska. Än en gång tycker vi det tyder på 

att transparens är centralt för att kunna lösa den konflikt som kan uppstå mellan konsument 

och marknadsförare. Det är av yttersta vikt att konsumenten ska känna sig trygg med att den 

persondata som samlas in hanteras på rätt sätt.   

 

Thür tror inte att det är själva annonserna som konsumenten upplever som obehagliga, utan 

att en inte vet hur processen för den individanpassade annonseringen gått till. “Vi gjorde 

undersökningarna “delade meningar” i januari, en undersökning som ligger på vår hemsida. 

(Där kunde vi komma fram till) att så fort man ser en nytta så tycker ju oftast konsumenterna 

att det här faktiskt är till en fördel för mig, då är man ganska villig att dela med sig av data.” 

Trotzig har samma uppfattning som Thür och Collin, att är det relevant riktad reklam ses det 

snarare som en service från konsumentens perspektiv, men hon påpekar att det förstås ter sig 

olika beroende på vem konsumenten är.  
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På Schibsted har de arbetat med programmatic i ett par år, men användardata har de arbetat 

med i 7 år, och Otterberg anser att programmatic och integritet inte nödvändigtvis relaterar 

till varandra på ett så självklart sätt. Han säger även att annonsbranschen har samma 

integritetsfrågor oavsett om det har att göra med programmatic eller inte. Wass håller med 

och menar att det i alla fall inte går att koppla ihop mer än någon annan lösning. Otterberg 

resonerar kring att det snarare är datahanteringen som angränsar till integritetsfrågor än 

specifikt programmatic. Han tror inte att programmatic kommer göra varken från eller till i 

integritetsfrågan, den kommer lyftas fram om andra aktörer missköter hanteringen av 

användardata. Även Persson delar Otterbergs resonemang om att det inte finns några större 

skillnader med programmatic och integritet jämfört med traditionell reklam. Han menar att är 

annonseringen med programmatic relevant och inte överexponerad skiljer sig inte 

diskussionen om integritetsfrågan jämfört med traditionell reklam. 

 

Att integritetsfrågan kommer i andra hand, speciellt hos många mindre företag, tror Otterberg 

har att göra med att de företagen är mer intresserade av tekniken och annonseringen snarare 

än integritetsfrågan, eftersom att det är deras inriktning. Han säger att mindre företag driver 

igång sin verksamhet i en snabbrörlig bransch, prioriteringen blir att etablera sig på 

marknaden. Wass påpekar att det kan ha att göra med den låga kunskapsnivån, men 

förtydligar också att detta främst är deras egna tankar och spekulationer. Här kan vi dock 

poängtera att vi ser att det kan ligga i Schibsteds intresse att som stor aktör lyfta fokus från 

dem till mindre etablerade aktörer. På så sätt förmildras eventuell kritik gällande dessa frågor. 

Som de båda nämner är det endast spekulation att det skulle se ut på det här sättet. Vi märker 

även av att de vill försvara sig då Otterberg samtidigt nämner att han inte ser en klar koppling 

mellan programmatic och integritetsfrågor. Därför finns det en anledning för oss att förhålla 

oss kritisk till att nyetablerade aktörer skulle missköta hanteringen av integritet i högre grad 

än stora, etablerade aktörer. 

 

Elisabeth Trotzig tror i motsats till Otterberg och Persson att integritetsfrågan kommer att 

diskuteras vidare i och med programmatic-utvecklingen: “Det är jag helt övertygad om. Det 

kommer vara ett uppvaknade för många tror jag. Jag tror faktiskt inte att man förstått vilken 

enorm mängd data som snurrar där, om oss som personer.“ Det motiverar varför frågan är 

viktig för oss – för vår studie är det intressant att undersöka datainsamling i samband med 
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programmatic då det rör just individanpassade annonser som når oss på våra mest privata 

plattformar, så som i våra Facebook- eller Instagramflöden.  

 

7.8 Övervakningsaspekten 

 

Rågsjö Thorell diskuterar kopplingen mellan kunddatainsamling, automatisering och rädsla 

för övervakning. Han tror det idag finns en rädsla för övervakning via internet, och att det kan 

väcka obehag hos konsumenter då de varit inne på webbsidor och i efterhand exponerats för 

annonser och erbjudanden från de sidorna. Tanken på att någon annan ser vad en sökt på kan 

upplevas som privat eller känsligt, och kan kännas som en kränkning av integriteten. Detta 

tror han inte är något som alla konsumenter uppskattar, vilket väcker frågan kring hur aktörer 

inom programmatic arbetar för att inte ge konsumenten en känsla av övervakning.  

 

Här blir det relevant för oss att diskutera Bylunds resonemang kring att de få verktyg som 

finns för internetanvändare, till exempel användarvillkor, är för komplexa för att upprätthålla 

en god transparens. Han menar att de är svåra för konsumenten att ta till sig och ändras allt 

för ofta. Detta orsakar en oförståelse för vad aktörerna gör av den personliga informationen 

de samlar in vilket i sin tur kan utmynna i rädsla för övervakning, då en inte vet om aktörerna 

har dolda agendor. Här blir det möjligt att diskutera en parallell mellan 

övervakningssamhället och transparens: brist på transparens, oavsett om det finns 

bakomliggande agendor eller inte, kan skapa misstänksamhet mot kunddatainsamling. 

 

Även MEC diskuterar hur avgörande transparens är – de nämner att det är stora summor 

pengar i omlopp i mediebranschen. Collin menar därför att det är av yttersta vikt att aktörer 

visar transparens för att vara tydliga med hur kartläggningen av konsumenten går till. Collin 

nämner också att vi i Sverige har en stark branschorganisation för alla annonsörer, som 

säkerställer att riktlinjerna följs. Vikten av transparens för att motverka misstänksamhet mot 

datainsamling är också någonting som berörs i vår intervju med Post- och telestyrelsen. 

Kronwall tror att transparens behöver öka inom branschen, det vill säga informationen kring 

hur persondata används av aktörer, idag är alldeles för dålig. Genom dessa diskussioner med 

aktörerna framkommer det en klar bild av att de upplever det som viktigt att de inte framstår 

som icke transparenta inför konsumenterna. Det påvisar också en generell åsikt bland 
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branschaktörerna att transparens gentemot konsumenterna idag inte är optimal utan att det 

finns utrymme för förbättring i hur kartläggningen av konsumentens beteende går till. På så 

sätt kan upplevelsen av övervakning minska, om aktörer är tydliga med att de inte utsätter 

sina konsumenter för fel typ av övervakning. 

 

 

8 Slutdiskussion 
 

Vi har under studien kunnat se att integritetsfrågan är något programmaticaktörer gärna 

diskuterar, men att den samtidigt är komplicerad. Detta kunde vi märka av dels i den respons 

vi fick då vi tog kontakt med samtliga intervjupersoner: gensvaret var stort, aktörerna visade 

tydligt att de tyckte att det var en viktig fråga och att de gärna var med och diskuterade den. 

Däremot kunde vi också notera svårigheterna hos en del aktörer att komma fram till något 

konkret vad gäller frågan. Genom de svar vi fick kunde vi dra en övergripande slutsats: 

integritetsfrågan kommer generellt sett i andra hand hos aktörer, men inte nödvändigtvis på 

grund av bristande engagemang eller ointresse – utan i första hand på grund av frågans 

komplexitet och den rådande kunskapsbristen. Detta är något vi kan se orsakas av själva 

svårigheterna kring begreppet integritet: det råder delade uppfattningar av vad det innefattar, 

inte bara inom marknadsföring utan i alla delar av samhället vilket påvisar frågans 

komplexitet och motiverar aktörernas svårigheter i att hantera den. Vi kunde se detta i 

åsikterna hos våra intervjupersoner: Otterberg och Persson diskuterade hur de inte såg att 

programmatic hade en självklar koppling till just integritet, medan Trotzig, Welander, Thür, 

Kronwall och Rågsjö Thorell tyckte sig se självklara samband mellan de två. Att aktörer ser 

frågan på olika sätt påverkar således hur den hanteras hos varje enskild aktör. Att som 

Otterberg anse att programmatic och integritet inte har ett speciellt samband innebär å andra 

sidan inte heller att Schibsted bortser från integritetsfrågan: det påverkar snarare hur 

diskussionen kring frågan förs. Det blir samtidigt viktigt för oss att ställa frågan: är det 

verkligen så det ser ut, eller är det snarare en strategi informanterna använder sig av under 

intervjuerna för att rättfärdiga att integritetsfrågan inte är mer prioriterad än vad den är idag? 

Enligt de svar vi har fått kan vi se att det sannolikt är så att det till viss del är i 

intervjupersonernas intresse att rättfärdiga bortprioriteringen av frågan, för annat vore att 
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missgynna dem. Alla företag har sin agenda, och det är detta vi kan se speglas i deras svar då 

de pratar mer om okunskap snarare än ointresse.  

 

Med att integritetsfrågan kommer i andra hand menar vi att frågan, när den togs upp hos 

intervjupersonerna, omnämndes som väldigt viktig, men samtidigt rådde delade meningar hos 

dem att frågan inte diskuteras i den grad den borde. Enligt de svar vi fått kan vi se att 

konsumenter i programmatic-sammanhang i första hand inte tycks vara särskilt oroliga över 

övervakningsaspekten eller datainsamlingen, utan att det snarare är det störande formatet som 

kränker deras integritet – jobbig reklam som kommer åt dem i deras privata flöden. Här 

uppstår en diskussion kring integritetsfrågan: hur viktig är den egentligen i programmatic-

sammanhang? Det framkom inte åsikter som i undersökningens sammanhang visar att 

integritetsfrågan är gravt misskött, detta kan vi exempelvis se i intervjun med 

Reklamombudsmannen där de inte fått in anmälningar om automatiserad online-annonsering 

av anledning att den skulle ha kränkt någons integritet. Det som däremot framkommer är en 

genomgående reklamtrötthet hos mottagarna, som uppstått på grund av annonsernas dåliga 

format. Det finns däremot inga tecken på att konsumenter känner att den personliga 

integriteten kränkts. Som Rågsjö Thorell nämner i sitt resonemang gällande formatet – det 

verkar inte hållbart att långsiktigt ha dessa format, det stör förtroendet mellan konsument och 

aktör.  

 

Är integritetsfrågan ett missförstånd, pratar vi om integritet där vi egentligen borde prata om 

irritationsmoment som stör internetupplevelsen? Att vissa tolkar dessa störningar som en 

kränkning av dennes integritet? Utifrån de svar som framkommit under våra intervjuer finns 

en tänkbar slutsats – aktörerna inom programmatic hanterar integritetsfrågan utifrån den 

respons de får: inga anmälningar gällande datainsamling för automatiserad annonsering 

förekommer i samband med integritetskränkning, och alltså kan de fortsätta att annonsera via 

programmatic med gott samvete i det avseendet. Det programmaticaktörer i första hand bör 

oroa sig över utifrån de svar som framkommit är att se till att formatet på de annonser som 

visas inte ska vara störande (upprepande, varor användaren inte är intresserad av) och 

besvärande (i vägen, fula). Integritetsfrågan i förhållande till kunddatainsamling kommer 

generellt på tals i större grad då det gäller enskilda fall och ofta större sammanhang, som just 

statlig övervakning – inte enskilda företag eller annonsörer.  
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Även om bristande engagemang inte är en huvudorsak till åsidosättandet av integritetsfrågan 

framkom det som en möjlig anledning i vissa fall. En handfull aktörer är i huvudsak 

intresserade av de möjligheter programmatic för med sig och reflekterar inte i tillräckligt stor 

utsträckning kring integritetsfrågor. Här rör det sig om att tekniken och dess medföljande 

möjligheter utvecklas väldigt snabbt, vilket gör att kunskapen kring programmatic halkar 

efter. Som Otterberg också diskuterar skiljer sig programmatic inte sig nödvändigtvis från 

övrig kunddatainsamling, det är samma data som samlas in. Men det vi då kan se är, med 

tanke på att samtliga intervjupersonerna nämnde det, att formatet på 

programmaticannonserna är det som är det verkliga störningsmomentet som aktörerna bör se 

över. Än så länge är aktörerna kvar i det traditionella tänket i förhållande till programmatic, 

de låter samma format ligga kvar. Detta kan tänkas hänga ihop med just transparens, som i 

förlängning påverkar trovärdigheten hos aktörerna. Konsumentens upplevelse kan vara att 

formatet ser oseriöst ut, och bedömer det som något de inte vill se. Vilket blir missvisande, en 

dåligt utformad annons behöver inte innebära att det är en oseriös aktör som ligger bakom 

den. 

 

Konsumentmedvetenheten ökar hela tiden, vilket är positivt enligt bland annat 

Reklamombudsmannen, men sätter en hög press på branschens aktörer vilket Wass tar upp. 

Aktörerna måste, på grund av de nya förutsättningar som web 2.0 medför, sätta sig in i dessa 

frågor och arbeta aktivt med dem, annars riskerar de att förlorar tilliten hos konsumenterna. 

Möjligen är det så som Persson, Collin och Trotzig säger: att utvecklingens framfart har gjort 

att klivet från traditionell reklam till automatiserad handel gått konsumenten förbi. 

Marknadens aktörer måste hålla sig a jour, men konsumenten är inte med i den diskussion 

som förs om och inom branschen gällande detta sätt att distribuera reklam. Är aktörerna varse 

om att de i och med detta sitter på en makt gentemot konsumenten? Det råder ju trots allt en 

kunskapsbrist i branschen, det vore underligt om konsumenten då satt på en ännu större 

kunskap om frågans komplexitet. Den mänskliga faktorn kan vara en nackdel i det här fallet, 

det är ofta som en kan anta att motparten är med på noterna för att en själv är insatt i ämnet. 

Men det är då det gäller för den insatta i ämnet att förmedla denna kunskap så att båda parter 

spelar efter samma regler, vilket författarna av Ethics Gap påpekar. Denna tanke går även att 

applicera på diskussionen om annonsblockering. Vet konsumenten om för- och nackdelarna 

med annonsblockerare? Det är inte omöjligt att konsumenten inte är medveten om vilka 



48 

konsekvenser som uppstår när de väl installerar en annonsblockerare, exempelvis att innehåll 

kan komma att börja kosta.  

 

I dessa tider diskuteras det och tas beslut internationellt, på politisk nivå, om hur 

datahantering inom annonsbranschen ska regleras, vilket kommer vara betydande för 

branschen. Detta kommer påverka samhället i stor skala tror vi, eftersom aktörer inom 

marknadsföring och reklam är en relativt stor funktion i samhället. Som Kronwall nämner är 

det en fråga vars komplexitet orsakas av att den är så pass gränsöverskridande och en kan 

diskutera svårigheten i att på grund av detta komma fram till konkreta 

integritetsbestämmelser som fungerar i samtliga avseenden. 

 

Störande annonsformat är något som tas upp i alla intervjuer. Dessa faktorer är en 

förutsättning för de som tillhandahåller annonsblockerarna. När konsumenten avslutat ett köp 

är det inte längre intressant för hen att, i de flesta fall, ha annonser som är kopplade till det 

köpet, eftersom köpet redan är gjort. Ett exempel på ett scenario är om en person köper en 

hårtork, varför skulle denne uppskatta att få fler annonser om hårtorkar efter avslutat köp? 

Det är denna omognad inom branschen kring programmatic som måste lösas. Argumentet för 

att programmatic inte kränker konsumenten är för att tekniken erbjuder relevant och 

serviceinriktad reklam till konsumenten. Detta tycker vi inte stämmer, inte utifrån vad vi kan 

se såhär långt. Problemet med big data är just att sammanhanget faller bort. En domstol kan 

inte döma en misstänkt brottsling utan klara bevis som påvisar ett sammanhang i 

brottsförloppet. Däremot kan företag dra slutsatser om konsumenter på internet och 

bestämma vad som ska dyka upp på skärmen. Det är inte tydligt nog att det går att dölja 

annonser, då skulle inte annonsblockerare vara ett så pass stort problem som det är idag. På så 

sätt blir integritetsfrågan annorlunda i relation till programmatic än till traditionell 

annonsering. Som Trotzig nämner, många upplever avsaknad av annonser som tråkigt, all 

reklam är inte störande. Det är de undermåliga formaten som vattnar reklamtröttheten och ju 

mer automatiserad den blir desto större chans att annonsen kan upplevas som påträngande. 

Fenomenet att känna sig övervakad på internet har blivit ett problem på senare år när den 

individanpassade reklamen på ett sätt blivit provocerande då annonserna överexponeras samt 

att annonser ibland saknar ett sammanhang. Exempelvis om du skriver en bok, och gör 

sökningar i din huvudkaraktärs ställe, då kommer du automatiskt få annonser baserade på din 

karaktärs beteendemönster. Hur kan det vara en lyckad affär för annonsören? 



49 

 

Att förlita sig på statistik kan bli ett problem om en bortser från sammanhanget, exempelvis 

tycker inte alla kvinnor i 60-årsåldern bosatta i Stockholm om samma saker. Det vi möts av i 

vår vardag formar oss som individer. Som Bylund resonerar kan web 2.0 vara med och 

främja den personliga integriteten, men buntas vi ihop och nås av samma annonser dagarna i 

ända så kan vi komma att bli mer tråkiga och förutsägbara som individer. Skulle det inte 

snabbt bli tråkigt om all reklam vi möts av bara är en deja vú av saker vi köpt? 

Annonsblockering har blivit en akut konsekvens för branschen idag, utvecklingen har skett 

parallellt i förhållande till programmatic. Som sagt – det kan ses som en tydlig vink från 

konsumenten, traditionell reklam gick inte över gränsen på det sättet. Idag är balansen rubbad 

på grund av aktörernas kunskapsbrist inom programmatic. Bevisligen är det många 

konsumenter idag som inte tycker att de digitala annonser som möter dem idag är relevanta, 

för något som är relevant skulle antagligen inte väljas bort från början. 

 

Med tanke på de slutsatser vi kunnat dra utifrån vår undersökning kan vi tänka oss att det är 

rimligt att se över integritetsbegreppet i förhållande till digital marknadsföring och annan 

teknik som kopplas med kunddatainsamling. Alla gör sina egna regleringar efter den 

abstrakta lag som finns nu. Integritetsfrågan ställs på sin spets: det framkom tydligt att det 

finns delade meningar och perspektiven är många när det handlar om automatiserad 

annonsering i förhållande till personlig integritet. Informanternas motsatta tankar kring 

frågans aktualitet speglar dessa delade meningar. Vi kan tänka oss att det bara är en tidsfråga 

innan konsumenten blir än mer uppmärksam på den diskussion och hantering som pågår 

gällande integritetsfrågan. Det har genom vår undersökning uppstått en klar bild av att frågan 

återigen hamnat på aktörernas bord i och med annonsblockeringen, som uppstått i protest mot 

de störande formaten programmticannonsering medför.  
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