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Sammanfattning 
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Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka vad generation y anser om algoritmers 

inflytande på det informationsflöde som når individer genom sociala medier och andra 

digitala kommunikationsplattformar.  

 

Metod: Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod, som grundar sig i 

ett abduktivt arbetssätt, vilket kan beskriver som ett växelspel mellan deduktiv och 

induktiv ansats. Studiens empiriska data utgörs av femton semistrukturerade intervjuer. 

 

Slutsatser: Resultatet visar att generation y upplever såväl fördelar- respektive nackdelar 

med algoritmer i det digitala samhället. Studien visar på en utbredd okunskap gällande 

algoritmbegreppet och hur företag arbetar med individanpassad marknadsföring i 

praktiken. Generation y har mestadels en positiv inställning till individanpassad 

marknadsföring, men det kan få motsatt effekt ifall marknadsföringen inte stämmer 

överens med konsumentens individuella preferenser och behov. Ytterligare en aspekt som 

framkommit är att det råder delade meningar gällande vad generation y anser om 

algoritmers betydelse för den personliga integriteten. För vissa individer har algoritmer 

ingen betydelse för den individuella integriteten medan hos andra kunde det upplevas som 

inskränkande och obehagligt.  

 

Nyckelord: Digital marnadsföring, individanpassad marknadsföring, varumärkesimage, 

algoritmer, integritet, generation y  
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Abstract 

 

Purpose: The aim of this thesis is to investigate and analyze what generation y considers 

about the influence of algorithms on the information flow that reaches individuals through 

social media and other digital communication platforms. 

 

Method: This thesis is  based on a qualitative research method and has an abductive 

approach. The empirical data comes from fifteen semi-structured interviews.  

 

Conclusion: The result of our study shows that generation y experience both advantages 

and disadvantages with algorithms in the digital society. Furthermore this study reveals 

that generation y doesn’t have a wide knowledge of the algorithm concept and how 

companies work with personalized marketing in practice. Generation y has mostly a 

positive attitude toward personalized marketing, but it may have the opposite effect if 

marketing is not consistent with the consumers individual preferences and needs. Another 

aspect is that there exist divided sentences about what generation y considers about the 

impact of algorithms for the individual integrity. For some individuals, algorithms have 

no significance for the individual integrity, while for other it could be perceived as 

restrictive and unpleasant. 

 

Keywords: Digital marketing, personalized marketing,brand image, algorithms, 

integrity, generation y  
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Förord 
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid och 

engagemang till att berika vår uppsats med empiriskt material. Sedan vill vi även rikta ett 

varmt tack till vår handledare Leif V Rytting som har kommit med intressanta synpunkter 

och framförallt god vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka vår examinator 

Kaisa Lund som har bidragit med värdefulla reflektioner. Avslutningsvis vill vi också 

passa på att tacka våra studiekamrater som vid seminarietillfällen har bidragit med 

värdefulla reflektioner och gett oss möjligheten att se arbetet utifrån andra synvinklar.   
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1 INTRODUKTION 

 

Uppsatsens första kapitel kommer att inledas med en introduktion av det valda 

forskningsområdet. Det kommer att ske en presentation av uppsatsens problembakgrund, 

problemdiskussion samt en redogörelse av syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Året är 2018, i mars månad avslöjas det att dataanalysföretaget Cambridge Analytica på 

falska premisser har samlat in personlig information om 50 miljoner Facebookanvändare 

(Lindhe, 2018). Innan vi fortsätter backar vi tillbaka tiden till år 2014, då en forskare vid 

namn Aleksandr Kogan skapar appen thisisyourdigitallife. Han har fått amerikanska 

Facebookanvändare att göra ett personlighetstest där allt från deras personliga 

information, till information om deras vänner samlas in och delas med Cambridge 

Analytica. Enligt statistik har det visat sig att 27.000 användare gjorde testet och att data 

från miljontals människor samlades in, allt från namn, ort, ålder, kön och vilka sidor de 

har gillat (Lindhe, 2018). Denna information har sedan använts i Trump-kampanjen under 

det amerikanska presidentvalet 2016 för att kommunicera marknadsföringsmaterial till 

användarna (Engzell-Larsson, 2018). Avslöjandet om att firman Cambridge Analytica 

samlat in information om miljontals människor har väckt starka reaktioner hos många, 

följden av denna skandal är att internetanvändare har börjat ifrågasätta företagens tillgång 

till användardata och algoritmers inflytande i det digitala samhället. 

 

Författaren och debattören Eli Pariser myntade år 2011 begreppet filterbubbla (Pariser, 

2011). Begreppet syftar till faran med att använda algoritmer och individanpassade 

metoder på digitala kommunikationskanaler. Användandet av algoritmer kan resultera i 

att konsumenterna endast får ta del av sådan information som de redan är intresserade av 

och som syftar till att bekräfta samt förstärka den redan befintliga världsuppfattningen 

hos individer (Grankvist, 2016). Detta kan åstadkomma stor skada i samhället då risken 

att konsumenterna får isolerande åsikter är stor (Sundberg, 2015). Harris och Harrigan 

(2015) framhåller att filterbubblor emellanåt även kallas för ekokammare, vilket syftar 

till slutna informationsbubblor. Inom amerikanska samhällsdebatter har begreppet 

används frekvent för att beskriva hur algoritmer riskerar att individer aldrig får ta del av 

ståndpunkter som riskerar deras egna världsbild (Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk & 
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Enjolras, 2017). På så vis minskar digitala kommunikationskanaler möjligheten att 

upptäcka nya åsikter, då allt som inte anses vara relevant för den enskilda individen 

automatiskt filtreras bort.   

 

Marknadsföringskommunikationen har genomgått dramatiska förändringar i samband 

med internets revolution (Key, 2017; Finne & Grönroos, 2017). Till följd av den digitala 

informations- och kommunikationsteknikens utveckling så har den traditionella 

massmarknadsföringen ersatts med reklam som är skräddarsydd på individnivå (Feurst, 

1999; Ashworth & Fee, 2006). I den traditionella marknadsföringen delas potentiella 

konsumenter in i stora målgrupper, men dagens informationsteknologi har gjort det 

möjligt att anpassa markandsföringsinnehållet till den enskilda individen (Miller, 2009). 

Desto mer medier och nätverksbaserad information blir en del av våra liv, desto större 

betydelse får algoritmer (Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, 2009). Att utveckla en 

förståelse av algoritmers funktion och konsekvenser i dagens digitala samhället blir därför 

väsentligt. 

 

Algoritmer är långt ifrån en ny företeelse. Det är ett begrepp som har funnits i 

århundraden och härstammar ursprungligen från matematiken (Haider & Sundin, 2016). 

I den här uppsatsen kommer vi dock enbart behandla algoritmer inom datavetenskapen, 

som sorterar och prioriterar information i sociala medier och andra digitala 

kommunikationsplattformar. Vad är då egentligen en algoritm?     

  

“Informally, an algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value, 

or set of values, as input and produces some values, or set of values, as output. An algorithm is 

thus a sequence of computational steps that transform the input into the output”  

(Cormen et al. 2009, 5). 

 

Algoritmer ingår i regel i programvaror och utgörs av instruktioner om vad som ska 

utföras, med vad och i vilken ordning (Cormen et al. 2009; Otero, 2014). Vidare menar 

författarna att algoritmer möjliggör att information visas på ett specifikt sätt för varje 

enskild individ, och det finns i princip för alla onlinetjänster. Deras uppgift är att kartlägga 

hur vi rör oss på webbplatser, vad vi klickar på och vad vi gillar för att sedan kunna 

tillgodose oss med mer intresseväckande och relevant nyhetsflöde (Pariser, 2011). Haider 

och Sundin (2016) framhåller att Google exempelvis har algoritmer för att kunna 
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rangordna sökresultaten och Facebook har som tidigare nämnt algoritmer som ligger till 

grund för vilken reklam som visas och  hur vårt nyhetsflöde är utformat.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är ingen hemlighet att företag använder sig av algoritmer, men det är vanligt 

förekommande att individer inte är medvetna om att det sker en insamling av deras 

personuppgifter (Miller & Weckert, 2000). Tidigare forskning visar på att många 

konsumenter är omedvetna om algoritmers inflytande på diverse digitala 

kommunikationsplattformar och hur företag arbetar med att samla in personuppgifter 

(Sarathy & Robertson, 2003). År 2016 genomfördes en studie i Storbritannien där 

teknikövervakningsföretaget TRUSTs undersökte i vilken grad brittiska medborgare var  

medvetna om hur deras personliga uppgifter hanteras på internet. Av studien framkom att 

31% av de tillfrågade var medvetna om att de har tillgång och kan läsa policys gällande 

integritet, men att endast 12% faktiskt gjorde det. Det framkom även att 25% av de 

tillfrågade förstod hur företag hanterar och delar vidare med sig av deras personuppgifter 

till andra aktörer (TRUSTe, 2016). Undersökningen visade också att 92% av brittiska 

internetanvändare oroar sig över sin personliga integritet på internet. 

 

Framväxten av teknologin och internet har genererat många möjligheter, men även lett 

till att den personliga integriteten har diskuterats flitigt i debatter under de senaste åren 

(Ashworth & Free, 2006). Den snabba digitala utvecklingen har lett till att insamlandet 

av personuppgifter i marknadsföringssyfte har ökat lavinartat i omfattning de senaste 

årtiondena. I en tidigare studie som genomfördes på uppdrag av Sveriges regering 

framkom det att den digitala utvecklingen har inneburit att personuppgifter används i allt 

högre grad, då spridningen och utbytet ökar över hela världen (Integritetskommittén, 

2016). Studien visade även på att den digitala utvecklingen har bidragit till att den 

personliga integriteten stegvis har försämrats utifrån den enskildes perspektiv 

(Integritetskommittén, 2016). 

                                           

Ett ökat fokus på integritetsskydd i samband med informations- och 

kommunikationsteknikens utveckling har även lett till att frågan har diskuterats på 

internationell nivå (Datainspektionen, 2017). Den 25 maj 2018 kommer EU:s nya 

dataskyddsförordning General data protection regulation (GDPR) att träda i kraft i 

samtliga av medlemsländerna (Justitiedepartementen, 2018). Anledningen är att skärpa 
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reglerna kring hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Det 

kommer även att bli betydligt mer kostsamt att bryta mot lagstiftningen 

(Datainspektionen, 2017). Lagförordningen innehåller bland annat regler om ökat 

integritetsskydd där företag och organisationer måste vara transparenta med att informera 

internetanvändarna om hur de hanterar deras personuppgifter (Tankard, 2016). Det ska 

även bli möjligt att under vissa omständigheter säga nej till att personuppgifterna 

används, exempelvis vid direktreklam. 

  

Digitaliseringen har även medförts förändringar i hur snabbt konsumentens bild av ett 

varumärke kan förändras (Grönroos, 2015). Varumärkesimage är ett begrepp som har 

diskuterats i samband med marknadsföring enda sedan 1950-talet (Cho, Fiore & Russel, 

2014). Enligt Spears och Singh (2004) syftar begreppet till det totala intrycket som en 

konsument har gentemot ett varumärke. Med andra ord kan konsumentens uppfattning av 

ett varumärke, alltså dess varumärkesimage, betraktas som grunden till konsumenternas 

attityder (Kapferer, 2012). Keller (1993) framhåller att en stor del av ett företags 

marknadsföring för ett varumärke handlar om att övertyga potentiella konsumenter. 

Därmed framhäver författaren att det för varumärken blir alltmer betydelsefullt att 

försöka skapa ett band med konsumenterna, särskilt i en tid av ständigt närvarande 

marknadsföring.  

  

Den enorma ökningen av kommersiella budskap de senaste årtiondena har resulterat i en 

hel generation med skeptisk inställning till marknadsföring och annonser (Kapner, 1997; 

Wolburg & Pokrywczynski, 2001). Generationen har kommit att kallas digitalisterna, 

egoisterna, digital natives, me-we-generationen och millennials, men i denna uppsats är 

det generation y som kommer att behandlas. Det finns många delade uppfattningar när 

det kommer till att fastställa vilka födelseår som generation y avser (Lancaster, 2004). I 

den här uppsatsen kommer vi att utgå från individer som är födda från år 1980 till 2000. 

Anledningen till varför vi har satt tidsspannet mellan dessa år beror på att Parment (2008) 

och Pihl (2014) som är två framstående forskare inom detta område har valt att definiera 

generation y med detta åldersspannet. 

  

Lancaster (2004) framhåller att generationer är homogena, vilket innebär att de präglas 

av diverse karaktäristiska drag. Vidare menar författaren att dessa homogena drag har 

framkommit på grund av att individer inom en generation oftast har upplevt samma 



 

5 

samhällsförändringar. Generation y har bevittnat den globala utvecklingen, ekonomiska 

expansionen samt präglats av teknikens framfart (Parment, 2008). Generation y är 

uppväxta under den digitala tidsålderns frammarsch och de blir därför inte påverkade av 

den traditionella masskommunikationen i lika hög utsträckning som tidigare generationer 

(Williams & Page, 2011). Internets utveckling har haft en stor påverkan på generation y 

(Tapscott, 1998). Att ha vuxit upp i en tidsålder där information finns överallt och där alla 

kan nå den, har lett till i att generation y är väldigt selektiva med vilka de väljer att lyssna 

på (Goldgehn, 2004). Vidare framhåller författaren att för att företag ska nå ut till 

generation y handlar det om att vara tydliga, ärliga och relevanta i kommunikationen. 

  

Ovannämnda diskussion indikerar på att det idag finns tidigare forskning kring algoritmer 

och individanpassad marknadsföring som belyser vikten av att arbeta med dessa ur ett 

företagsperspektiv, men vi saknar en djupare diskussion gällande om hur 

internetanvändare inom generation y medvetenhet och inställning gentemot algoritmer i 

det digitala samhället. Att få tillfället att studera detta ämne kommer att vara spännande 

och utvecklande på många plan för oss, men även utmanande. Vi vill tro att vår 

empiriinsamling och resultatdiskussion kan öka nyfikenhet till ytterligare fördjupning och 

vidareutveckling inom området. 

  

1.3 Problemformulering och Syfte 

Mot denna grund står algoritmer med koppling till generation y i centrum i denna uppsats. 

Det ligger en tro om att digitaliseringen i samband med algoritmers inflytande har 

förändrat individers syn kring den personliga integriteten på internet och sociala medier. 

Ju mer vi lever våra liv medialiserade, alltså hur medier och annan nätverksbaserad 

information spelar en större roll i våra liv, desto större behov finns det av forskning och 

utveckling inom detta område. På grund av det ökande användandet av algoritmer och 

individanpassad marknadsföring, anser vi att det är intressant att undersöka hur individer 

inom generation y ställer sig till denna form av marknadskommunikation. Utifrån 

problemformuleringen har följande syfte formulerats: 

  

Denna uppsats syftar till att undersöka vad generation y anser om algoritmers inflytande 

på det informationsflöde som når individer genom sociala medier och andra digitala 

kommunikationsplattformar. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Ff 1:Vad anser generation y om individanpassad marknadsföring och dess inflytande på 

varumärkesimage? 

  

Ff 2:Vad har generation y för bild av algoritmers funktion och betydelse? 

  

Ff 3:Vad anser generation y om algoritmers betydelse för den individuella integriteten? 

  

1.5 Avgränsningar 

Som ovan nämnt har uppsatsen avgränsats då den endast ämnar att undersöka det valda 

ämnet utifrån ett konsumentperspektiv. Studien har även begränsats till att endast omfatta 

individer som tillhör generation y, då en större målgrupp skulle kräva mer tid och resurser 

än vad vi ansåg vara genomförbart. Studien har även avgränsats till att enbart se till 

indvidanpassad marknadsföring via annonser på webbplaser, reklam via e-mail utskick 

samt genom sponsrade inlägg på sociala medier. Slutligen är studien även avgränsad till 

att enbart undersöka konsumenter inom Sverige.  
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2 METODIK 

I följande kapitel kommer det att ske en redogörelse för tillvägagångssättet beträffande 

vår undersökning, det vill säga metodval. Vidare redovisar vi för tillämpad ansats samt 

hur bearbetning av samtlig insamlad information har skett. Vi redogör sedan även för 

studiens tillförlitlighet och avslutar med ett kritiskt ställningstagande gentemot 

undersökningen. De olika delarna presenteras följt av motivering och argumentation.  

 

2.1 Val av kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2017) samt Alvesson och Sköldberg (2017) skiljs 

forskningsstrategier inom företagsekonomi mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, 

beroende på hur insamling och analys av information genomförs. För att få en enklare 

förståelse över metoderna och dess skillnad, stadgar Eliasson (2013) att den kvalitativa 

metoden går ut på att forskaren bearbetar data som skildras med ord och den kvantitativa 

metoden bearbetar data som skildras med siffror.  

 

Denna kandidatuppsats bygger på en kvalitativ undersökningsmetod där intervjuer med 

konsumenter kommer att vara det viktigaste och mest centrala verktyget för att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017). Valet av ett kvalitativt synsätt ger 

undersökningen en större flexibilitet eftersom att den tar avstånd från den 

naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt, och lägger istället tonvikt på hur 

individerna tolkar och uppfattar sin sociala verklighet (Patel & Davidsson, 2011). Vidare 

menar författarna Fejes och Thornberg (2015) att kvalitativ data oftast består utav 

språkliga uttalanden såsom inspelningar av intervjuer eller vardagligt prat, eller 

antecknade händelser och observationer som forskarna utfört. Resultaten av en kvalitativ 

undersökning baseras därmed på ett stort antal variabler och färre individer samt att 

forskarna oftast har en långvarig kontakt med individen (Yin, 2013). Vidare framhåller 

Olsson och Sörensen (2011) att det är genom den kvalitativa forskningsmetoden som 

forskarna kan karaktärisera ett fenomen, alltså undersöka hur ett fenomen har skapats där 

forskningens kvalitet står i centrum.  

 

Genom att vi i denna studie använder oss av en kvalitativ forskningsmetod finns en tro 

att vi kan bidra med något nytt inom forskningsområdet, då vi får möjligheten att 

kombinera egen empiri med redan existerande teorier (Alvehus, 2013). För att kunna 
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samla in data kring forskningsämnet kom vi fram till att en semistrukturerad 

intervjuteknik skulle ge oss den kvalitativa datainsamlingen som behövs för att fullfölja 

studien och få svar på våra forskningsfrågor. Valet beror främst på att ord istället för 

siffror är av större betydelse där detaljerad information från intervjuerna kommer att ge 

studien den kvalitet som önskas (Eliasson, 2013). Genom att vi använder oss av kvalitativ 

data innebär det att vi noggrant kan analysera den information som vi tidigare samlat in. 

Vidare kommer val av beskrivna arbetssätt och metodik att genomsyra hela arbetet efter 

en kvalitativ undersökningsmetodik. 

 

2.2 Forskningsansats 

Alvesson och Sköldberg (2017) menar att forskarens arbete består av att relatera teori och 

verklighet till varandra, vilket kan uttryckas i en deduktiv- , induktiv- eller abduktiv 

ansats. Den deduktiva forskningsansatsen utgår från en allmän regel eller sanning enligt 

Fejes och Thornberg (2015). Utgångspunkten är teoretiska modeller och koncept där 

forskarna skapar hypoteser och påstående för att sedan undersöka om det stämmer 

(Bryman & Bell, 2017). Den andra forskningsansatsen är induktiv ansats, vilket har en 

tendens att vara mer utforskande (Fejes & Thornberg, 2015). Forskaren följer 

upptäckandets väg utan att i förväg ha studerat någon specifik teori till studien (Patel & 

Davidsson, 2011). Genom att applicera ett induktivt förhållningssätt vid insamlandet av 

empiriskt material, anser Yin (2013) att forskarna i större utsträckning kan undvika att 

materialet påverkas av tidigare teoretiska påståenden. 

 

Ett flertal författaren har på senare tid börjat diskutera det faktum att en del forskare har 

börjat använda sig av båda den deduktiva och induktiva ansatsen under 

forskningsprocessen (Eriksson & Kovalainen, 2015). Båda ansatserna anses finna 

liknelser hos varandra och kan därför uppfattas som tendenser istället för enskilda 

begrepp (Bryman & Bell, 2017). Den primära anledningen till varför denna diskussion 

startat från första början, är att det finns författare som framfört de utmaningar som 

ansatserna kan bidra med. Den kritik som framförallt har riktats mot den deduktiva 

ansatsen är att forskaren enbart börjar leta efter en viss typ av information, vilket kan leda 

till att forskaren missar annat som kan bidra med någonting till studien (Patel & 

Davidsson, 2011). Kritik mot den induktiva ansatsen är att det alltid kommer att finnas 

en avgränsning av information, medvetet eller omedvetet. Människor har vissa fördomar 

och är upplärda på ett visst sätt, vilket kan komma att påverka induktion då det ses som 
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en svårighet att genomföra en studien med ett helt öppet sinne (Patel & Davidsson, 2011). 

Ansatserna ses därför som två ideal som kan vara svåra att leva upp till, utan att man som 

forskare stöter på olika typer av motstånd som ovan nämnt. Som ett resultat av detta 

dilemma har begreppet abduktion utvecklats.  

 

Denna studie grundar sig i ett abduktivt arbetssätt som enkelt kan beskrivas som ett 

växelspel mellan deduktiv och och induktiv ansats, vilket stämmer överens med vad 

Alvehus (2013) framhåller om att de två ansatserna i många fall har inslag av varandra. 

Det kan konstateras att vi använt oss av en deduktiv forskningsansats i början av vår 

forskningsprocess, där vi började med att utgå från teoretiska modeller och koncept. Efter 

en tid skiftade vi till det induktiva förhållningssättet under insamlandet av vårt empiriska 

material. Ett abduktivt arbetssätt har har därmed valts då forskningsarbetet inte skall 

riskera att låsa sig vid redan utarbetade teorier, vilket innebär att vi kan arbeta mer 

förutsättningslöst (Patel & Davidsson, 2011). Under den abduktiva processens gång 

utvecklas det empiriska användningsområdet successivt, samtidigt som teorin korrigeras 

och förfinas för att bättre passa det empiriska innehållet (Bryman & Bell, 2017). Dessa 

kommer under arbetets gång att omtolkas i skenet av varandra, vilket leder till att teori 

och empiri går hand i hand med varandra. 

 

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Primärdata - och sekundärdata 

Patel och Davidsson (2011) menar att det finns ett flertal sätt att samla in information för 

att forskarna ska kunna besvara sina frågeställningar på. Enligt Jacobsen (2002) kan 

datainsamling ske i form av primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådana 

upplysningar som forskaren får för allra första gången. Det kan exempelvis ske via 

intervjuer, observationer, fokusgrupper eller frågeformulär (Bryman & Bell, 2017). 

Vidare menar författarna att den andra typen av data benämns som sekundärdata, vilket 

är information och kunskap som nås genom tidigare publicerade data som böcker, artiklar 

och andra källor.  

 

I denna undersökning har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Sekundärdata 

har främst behandlats i introduktionskapitlet och i den teoretiska referensramen i denna 

uppsats, för att skapa en grundläggande kunskap samt förståelse av det valda 

forskningsområdet. Enligt Christensen (2010) finns det många fördelar med att använda 
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sig av sekundärdata. De främsta fördelarna är kostnaden och att det är tidseffektivt. Vår 

teoretiska referensram i denna uppsats har främst utgått från litteratur, vetenskapliga 

artiklar, rapporter samt webbsidor som berör vårt valda forskningsområde. För att hitta 

relevant litteratur har vi framförallt använt oss av databasen OneSearch som 

Linnéuniversitet tillhandahåller via universitetsbiblioteket. Med hjälp av OneSearch 

kunde vi få tillgång till angelägen litteratur effektivt och snabbt.   

 

Insamling av primärdata kan göras på flera olika sätt, men vid en kvalitativ studie är 

intervjuer eller observationer det som är vanligast förekommande, eftersom att kvalitativa 

studier syftar vanligtvis till att undersöka individers attityder gentemot ett specifikt ämne 

(Bryman & Bell, 2017). I denna uppsats har vi valt att samla in primärdata i form av 

semistrukturerade intervjuer med individer inom generation y. Anledningen är att vi vill 

undersöka vad generation y anser om algoritmers inflytande på digitala 

kommunikationsplattformar, och då anser vi att intervjuer lämpar sig bäst som 

undersökningsmetod.   

 

2.3.2 Urval av intervjupersoner  

Vid kvalitativa studier kan urvalet delas in i två olika urvalstyper, sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval (Christensen, 2010). Den förstnämnda innebär att varje 

intervjuperson väljs ut slumpmässigt och att hela populationen har samma chans att 

komma med i urvalet (Patton, 2002). Icke-sannolikhetsurval fungerar motsatsvis, alltså 

att respondenterna inte väljs ut slumpmässigt (Christensen, 2010). Enligt Jacobsen (2017) 

är urvalskriterier vid kvalitativa metoder ändamålsstyrda, vilket innebär att uppsatsens 

syfte har legat till grund för vilka som bör intervjuas. Patton (2002) framhåller risken med 

att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval och hävdar att resultatet kan bli snedvridet. 

Däremot menar författaren att den typen av urval lättare kan generaliseras till målgruppen, 

vilket inte är fallet med sannolikhetsurval. Eftersom det lättare går att generalisera är 

denna typ av urvalsmetod mer lämpad vid kvalitativ undersökningar menar författaren, 

då det i många fall är betydelsefullt att erhålla ett urval som besitter kunskap och 

förståelse om ämnet snarare än att erhålla siffror (Patton, 2002). I denna studie har vi 

därmed valt ett icke-sannolikhetsurval med anledning att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Enligt Yin (2013) att bekvämlighetsurval, snöbollsurval och 

slumpmässigt urval samtliga exempel på icke-sannolikhetsurval. 
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Vi valde att använda oss av det som Alvehus (2013) benämner som bekvämlighetsurval, 

det vill säga urval som baseras på vilka respondenter som finns tillgängliga. Patton (2002) 

menar att ett bekvämlighetsurval kan vara väldigt underlättande för forskaren då det 

sparar mängder med resurser vid sökandet av populationen. I vårt fall har kontakt tagits 

med individer i vår närhet som anses lämpliga inom den målgrupp som studien ämnar att 

undersöka, alltså individer tillhörande generation y.  Yin (2013) anser att 

bekvämlighetsurval bör undvikas i högsta möjliga mån eftersom att det finns en risk att 

intervjupersonerna har snäva åsikter och inte genererar så informativ kunskap. Vidare 

påpekar Trost (2010) att det även finns en risk att välja för säregna personer som kan göra 

att resultaten blir för skilda. Christensen (2010) hävdar däremot att bekvämlighetsurval 

är lämpligt att använda om de utvalda respondenterna är representativa för området i 

allmänhet. Våra respondenter: 

  

Tabell 1. Tabell över respondenterna. Källa: Egen tabell. 

 

Vi valde att genomföra totalt 15 stycken intervjuer tills dess att vi upplevde en empirisk 

mättnad, vilket innebär att forskaren fortsätter att samla in information tills dess att det 

inte längre framkommer någon ny kunskap om forskningsområdet (Jacobsen, 2017). 

Vidare poängterar författaren att en övre gräns på tjugo personer är vanligtvis mer än 

tillräckligt vid kvalitativa forskningsmetoder. Vidare menar Alvehus (2013) att det kan 

bli nödvändigt med en övre gräns eftersom att individuella intervjuer som 
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datainsamlingsmetod kräver mycket tid och det blir även ohanterbart att analysera alltför 

stora mängder data.  

 

2.3.3 Semistrukturerade intervjuer 

För att ta reda på hur individer tänker och känner är intervjuer det bästa sättet att gå 

tillväga (Alvehus, 2013). Vidare påpekar författaren hur fördelaktigt intervjuer är för 

forskaren då integrationen med individer kan leda till att forskaren får en tydligare bild 

av hur respondenten ser på ett visst fenomen. I denna studie har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Alvehus (2013) är det vanligaste alternativet i 

en kvalitativ studie. Gray (2014) förklarar att forskaren ställer upp teman som kan beröras 

under intervjun, vilket kan benämnas som en intervjuguide. Eliasson (2013) poängterar 

att grundregeln för en intervjuguide är att den ska vara konstruerad på ett lättförståeligt 

sätt där den inte ska innehålla avancerat och akademiskt språk. Vidare menar författaren 

att det kan leda till en mer dynamisk situation där samtalet kan uppfattas som mer levande 

där mer korta frågor kan utvecklas till mer djupa och utvecklande svar.  

 

Inledningsvis valde vi att redan vid första mötet med våra respondenter att förklara vilka 

vi är samt vad syftet med studien är. Enligt Jacob och Furgeson (2012) är detta ett 

kriterium då respondenterna ska vara införstådda med detta redan innan intervjun sätter 

igång. Vi var tydliga med vad vi ville få ut av intervjun samt vad vi förväntade oss av 

våra respondenter. Vi redogjorde även för intervjuns tre olika teman där vi sedan 

avslutade med en kort information om intervjuns generella regler och riktlinjer. När 

intervjun var igång var vi noggranna med att inte utforma frågor som skulle kunna 

upplevas som ledande, vilket är någonting som Patel och Davidsson (2011) samt Bryman 

och Bell (2017) belyser. Intervjuguiden har utvecklats och förfinats under arbetets gång 

då nya tankar och idéer tillkommit. Vi valde att ställa frågorna i samma ordning som i 

den ursprungliga intervjuguiden till samtliga av intervjupersonerna. Det viktigaste var att 

intervjupersonerna skulle ha en stor frihet att kunna utforma sina svar på sitt eget sätt utan 

att vi skulle influera deras svar. 

 

I denna studie eftersträvade vi att i största mån utföra samtliga intervjuer genom 

personliga möten, vilket enligt Eriksson och Kovalanien (2015) är den vanligaste formen 

att utföra intervjuer på. Dessvärre var inte detta genomförbart med alla respondenter på 

grund av geografiska förhållanden. Gray (2014) menar att telefonintervjuer delvis kan 
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innebära fördelar, men även nackdelar. Totalt sett skedde det 3 intervjuer över Skype av 

totalt 15 intervjuer. Författaren menar att det kan innebära fördelar rent logistiskt sett, 

däremot förloras möjligheten att läsa av respondenten som vid ett fysiskt möte. Genom 

att tillfråga respondenten om intervjun kunde ske virtuellt genom Skype, kunde vi försöka 

minska den risk som Gray (2014) ovan framför. 

 

Inspelning av intervjuer  

Intervjuerna pågick i ungefär en halvtimme där samtliga spelades in med en telefon, detta 

för att fokus skulle ligga på själva samtalet utan att vi skulle behöva ta ytterligare 

anteckningar under tiden (Alvehus, 2013). Genom att vi spelade in intervjuerna 

försäkrade vi oss om att vi inte gjorde några egna tolkningar, vilket Bryman och Bell 

(2017) men även Patton (2015) ser som en fördel. En annan fördel med att spela in 

intervjuer är att personerna som utfört intervjuerna kan gå tillbaka och spela upp vad som 

sagts under samtalets gång ytterligare en gång, och därmed få tid att reflektera och dra 

slutsatser från svaren (Alvehus, 2002). Vid inspelning av intervjuer är det också viktigt 

att planera vart intervjun ska äger rum, då en del faktorer som bakgrundsljud kan störa 

kvaliteten på inspelningen och därav intervjun (Ahrne & Svensson, 2015). Därför 

föreslog vi i den mån som var möjlig, att samtliga intervjuer skulle äga rum på ostörda 

platser som ett grupprum på Universitetsbiblioteket i Kalmar. 

 

Trost (2010) påpekar en fördel med att vara två personer under intervjutillfället, vilket är 

att intervjupersonerna kan finna stöd hos varandra på olika sätt. Detta är en fördel som vi 

har dragit nytta av under genomförandet av våra intervjuer, då vi alltid utförde 

intervjuerna tillsammans, vilket ledde till en gemensam tolkning av respondenternas svar. 

Någonting som också framkommer som en fördel enligt Trost (2010) är att två personer 

oftast utför en bättre intervju samspelta i och med att de erhåller en större mängd 

information tillsammans än om en person skulle göra det på egen hand. Vi valde att utföra 

hela intervjun gemensamt, där vi turades om att ställa frågor utifrån våra tre olika teman. 

Vi utförde inga ytterligare anteckningar då vi ansåg att vårt inspelade material var 

tillräckligt, vilket i vårt fall visade sig vara ett lyckat koncept. Med hjälp av resultatet från 

inspelningarna kunde vi identifiera de mest återkommande nyckelorden och åsikter 

gällande vårt ämne.  
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Ytterligare en aspekt som framkommer av Alvehus (2013) är en möjlig nackdel som kan 

uppstå vid inspelning av intervjuer, han menar att respondenterna möjligtvis kan känna 

sig begränsade i hur öppna de vågar vara med sina svar. För att försöka förhindra detta så 

har vi redan vid intervjuns början varit extra tydliga och frågat respondenterna om 

tillåtelse att spela in materialet, enligt Patel och Davidsson (2011) så är en viktig aspekt i 

undersökningen att värna om deltagarnas integritet. Det har därför varit viktigt för oss att 

alla uppgifter som vi erhållit om intervjupersonerna behandlas konfidentiellt om så 

önskas av dem själva.  

 

2.3.4 Intervjuguide och operationalisering 

I denna studie valde vi att operationalisera vårt syfte genom att skapa en intervjuguide 

som är utformad på sådant sätt att svaren ska underlätta för oss att svara på studiens 

forskningsfråga och syfte (Bryman & Bell, 2017). I enlighet med semistrukturerade 

intervjuer menar Trost (2010) samt Jacob och Furgerson (2012) att flexibilitet är viktigt 

under intervjuns gång och att frågorna bör vara öppna och brett utformade för att tillåta 

respondenten att tala fritt kring ämnet. Till intervjuns stora frågor skapades även 

tillhörande underpunkter om sådant som ytterligare kan berika intervjun. Vidare menar 

Trost (2010) att underpunkter har visat sig vara ett lyckat tillvägagångssätt bland tidigare 

intervjuer, detta på grund av att respondenterna kan komma med nya tankar och 

reflektioner samtidigt som det går att försäkra sig om att den teoretiska kopplingen inte 

går förlorad.  

 

Enligt May (2013) handlar operationalisering om att man definierar, men även omvandlar 

teoretiska begrepp till mer operationella begrepp för att det enkelt ska kunna gå att mätas 

och identifieras. I denna studie utgörs våra främsta begrepp av individanpassad 

marknadsföring, algoritmer och integritet. Frågorna utformades främst efter teoretiska 

begrepp som vi fann i litteraturen och tidigare studier. Vår intervjuguide utformades sedan 

utefter dessa huvudteman som vi sedan omformulerade till faktiska frågor. Intervjuguiden 

med dess tre huvudteman återfinns i bilaga 1. Enligt Bryman & Bell (2017) ska även 

intervjuaren vara sensitiv och visa hänsyn under intervjuns gång, med detta menar 

författaren att man bland annat ska låta respondenten prata till punkt samtidigt som 

intervjuaren lyssnar uppmärksamt. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att det är 

intervjuarens uppgift att kontinuerligt tolka, klargöra och utveckla vad som sägs under 

intervjun utan att låta ledande. Någonting som också framkommer är att intervjuaren 
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varken ska säga för mycket eller för lite, utan istället ge respondenten utrymme samtidigt 

som en hjälpande hand sträcks ut när det finns behov, vilket vi har gjort i största möjliga 

mån.  

 

2.4 Forskningsprocessen 

Intresset för marknadsföring och den digitala världen växte fram tidigt under vår 

utbildning på Linnéuniversitetet där vi under tre år har läst programmet Detaljhandel och 

Service Management i Kalmar. Vi är båda fascinerade och intresserade av 

digitaliseringens snabba tillväxt och de förändringar som tillkommit. Vi har även under 

loppet av vår utbildning fått en ökad förståelse samt kunskap kring området, vilket har 

lett till en förstärkt nyfikenhet men även vilja att fördjupa oss ytterligare inom ämnet. När 

det sedan var dags att skriva denna kandidatuppsats såg vi en stor möjlighet att beröra 

algoritmers inflytande på den digitala marknadsföringen i och med den senaste händelsen 

gällande Cambridge Analytica och Facebooks medlemmar. Forskningsämnet har mer 

eller mindre baserats på dess aktualitet, vilket gör det naturligt för oss att fördjupa oss 

inom ämnet då det verkligen är rätt i tiden för både privatpersoner och företag i den 

digitala sfären.  

 

Tidigt i forskningsprocessen var vi deduktiva, vilket innebar att vi letade fram relevanta 

teorier rörande digital- och individanpassad marknadsföring, algoritmer och generation 

y. Alvehus (2013) påpekar att det är forskaren som sätter prägel på den kvalitativa studien 

vilket innebär att forskarens ambitioner och intressen framkommer tydligare i rapporten. 

Till en början hade vi svårt att hitta teorier gällande algoritmer och dess koppling till 

individanpassad marknadsföring, efter ett tag hittade vi det vi sökte efter i allt från digitala 

källor, artiklar och litteratur. I samma skede började vi även att höra av oss still eventuella 

respondenter som ansågs kunna bidra med relevant information till vårt uppsatsarbete. I 

början så upplevde vi sökandet efter respondenter som en utmanande uppgift, då vi hade 

svårigheter att hitta en tillräcklig bredd av individer inom generation y. Trots denna 

utmaning så lyckades vi slutligen komma i kontakt med olika respondenter som samtliga 

hade olika typer av erfarenheter och åsikter gällande vårt uppsatsämne. Genom hela 

processen var tolkningen central då vi under intervjuernas gång skiftade från att agera 

deduktivt till induktivt. När vi sedan samlade in all empirisk data fick vi återigen agera 

deduktivt då det var dags att anpassa teorin utifrån den data som framkom i empirin. I 

slutskedet skedde det en avslutande skiftning till det induktiva förhållningssätt för att låta 
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empirin styra, analysen av empirin kom naturligt i efterhand. Teorins roll har varit mycket 

viktig för att tydliggöra resultatet utifrån vår empiriska studie. I uppsatsens sist kapitel 

skrevs våra avslutande slutsatser. Härmed hänvisar vi till avsnitt 2.4.1. där vi skriver om 

tolkning. 

 

2.4.1 Tolkning av svar 

Alvehus (2013) förklarar att tolkning är ett centralt begrepp inom den kvalitativa metoden 

då kvalitativ forskning även står för tolkande forskning. Eftersom att vi har valt att samla 

in vår empiri genom kvalitativa intervjuer, vilar därmed vår studie på vår gemensamma 

tolkning och uppfattning av den insamlade empirin. Det är viktigt att påpeka att vi som 

personer har varit det mest viktiga och centrala verktyget då vi har utfört en kvalitativ 

studie. Intervjufrågorna formades på ett öppet sätt för att bjuda in till diskussion och 

detaljrikhet, vilket gjorde det möjligt för respondenterna att prägla sina svar utifrån egna 

erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen. Detta leder oss in på hermeneutiken, som 

vi inspirerats och använt oss av i vårt tolkningsarbete under hela forskningsprocessen. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att hermeneutik handlar om att förmedla, förstå och 

tolka. Hermeneutiken är lämpad att använda sig av när syftet med studien är att få tillgång 

till respondenternas personliga upplevelser samt att de får utrymme att styra samtalet i 

önskad riktning. En annan central del av hermeneutiken är den allmänna tolkningsläran. 

Alvesson och Sköldberg (2017) påpekar att huvudsyftet i hermeneutiken är att meningen 

hos en del individer endast kan förstås om den sätts i samband med helheten, vilket enligt 

författarna är ett arbetssätt som många forskare använder sig av när de tolkar information. 

En ytterligare viktig del inom hermeneutiken och tolkningsläran är att ha förståelse för 

personen bakom yttrandet och svar som utgör studiens empiriska del.  

 

Vi har under studiens gång tagit intryck av hermeneutiken då vi anser att 

tolkningsprocessen är en viktig del för ett trovärdigt resultat. För oss var det extra viktigt 

att ha i åtanke att våra respondenter har vuxit upp under olika årtal under generation y, 

och därmed besuttit olika erfarenheter. Vi är även väl medvetna om att analysen och 

slutsatsen bör skrivas med ödmjukhet då intervjuerna har skett under olika sammanhang, 

vilket kan ha försvårat tolkningen. Eriksson och kovalainen (2015) menar att de resultat 

som slutligen framkommer från studien inte alltid är neutrala utan att det då krävs en 

ytterligare reflektion bakom. Under tolkningsprocessen har vi, för att öka vår förståelse, 

ständigt breddat vår kunskap för att få en mer tydlig uppfattning av det som framkommer 
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i teorier och intervjuer. Vi har även haft en förståelse för att helheten av vår studie har 

skapats utifrån olika delar och att de är viktigt att de hänger samman i vår strävan att svara 

på syftet. 

 

2.5 Etik 

May (2013) berättar att intressen och värderingar omedvetet kan styra 

forskningsprocessen, vilket gör att etik får en central roll i strävan att behålla 

undersökningens legitimitet och integritet. I vår studie har vi arbetat för ett etiskt 

förhållningssätt, vilket enligt Boeije (2014) kan göras på flera olika sätt. Ett sätt att föra 

ett etiskt förhållningssätt är att eftersträva och upprätthålla ett informerat samtycke (Trost 

2010; May, 2013). Med andra ord innebär det att forskarna skall vara måna om 

respondenternas integritet samt vara tydlig att deras samtycke eftersträvas till det som 

behandlas och diskuteras i studien (Bryman & Bell, 2017). Vi har under arbetets gång 

varit måna om respondenternas integritet där samtliga blivit tillfrågade om de önskar vara 

anonyma. Dessutom har vi även varit tydliga före, under och efter våra intervjuer med 

hur vi exempelvis kommer att hantera inspelningen av intervjuerna. 

 

2.6 Kvalitetssäkring 

Bryman och Bell (2017) hänvisar till Lincoln och Guba (1985) som talar för ett modifierat 

sätt att kvalitetssäkra kvalitativa studier på. Forskarna menar att detta sätt är mer 

tillförlitligt i jämförelse med kriterierna reliabilitet och validitet som används i den 

kvantitativa forskningen. Istället förespråkar de för två grundläggande kriterier som som 

används vid bedömning av kvaliteten, dessa är trovärdighet och äkthet. Författarna talar 

för fyra delkriterier i trovärdighet som ska förstärka forskningens resultat; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt bekräftbarhet. Lincoln och Guba (1985) har infört dessa 

begrepp då de menar att det finns mer än en beskrivning av verkligheten. Vi har därmed  

valt att lägga ett större fokus på begreppen trovärdighet och äkthet, då vi anser att de är 

av mer relevans i förhållande till vår kvalitativa undersökning.  

 

2.6.1 Trovärdighet  

Studiens trovärdighet handlar om att det resultat som presenteras är äkta och naturligt, 

alltså att de inte har skett någon form av fusk eller felaktigheter (May, 2013). Gray (2014) 

menar att detta kan jämföras med begreppet intern validitet, som innebär att den metod 

som används verkligen undersöker det som var planerat att undersökas. Vidare berättar 
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Merriam och Tidsell (2016) att intern validitet också handlar om hur tillförlitligt studiens 

resultat är. Gällande vår undersökning har vi sett till att vår empiriinsamling är äkta och 

naturligt där vi inte har förvränga eller tolka svaren på ett felaktigt vis.  

 

Därefter diskuterar Lincoln och Guba (1985) det andra kriteriet hos kvalitativa studier,  

vilket är överförbarheten. Detta kriterium innebär att uppsatsens resultat skall kunna vara 

överförbart till samma kontext (Lincoln & Guba, 1985). Överförbarhet kan jämföras med 

begreppet extern validitet, som i det stora hela handlar om att se hur undersökningens 

resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer (Gray, 2013). Ett problem med detta 

kriterium är att kvalitativa studier oftast fokuserar på en begränsad grupp individer, med 

vissa gemensamma egenskaper, vilket visar på djup istället för bred (Bryman & Bell, 

2017). Överförbarheten av denna studie kan därmed ifrågasättas i och med att 

omständigheterna varit unika, allt från vår grupp av respondenter till intervjulokalerna. 

Problematiken ligger i att vår studie blir svårare att applicera vid ett annat tillfälle där 

utfallet genererar ett liknande resultat. För att i största mån undvika detta har vi varit extra 

noggranna med att beskriva den social verkligheten vi befinner oss i, med syfte att läsaren 

enkelt skall kunna ta till sig denna information. 

 

Det tredje kriteriet är som Lincoln och Guba (1985) använder är pålitlighet. Pålitlighet 

handlar i mångt och mycket om att studien är repeterbar, genom att vi under studiens gång 

har ett granskande synsätt kommer det i sin tur att stärka studiens trovärdighet (Lincoln 

& Guba, 1985). Ytterligare ett sätt att stärka pålitligheten i en studie är att det sker 

noggrann bearbetning av det empiriska materialet, samt att det har använts många 

empiriska källor (Gray, 2014). Utifrån ovan nämnda kriterier har vi kontinuerligt försökt 

nå högsta möjliga pålitlighet för vår undersökning. Vi har använt oss av  totalt 15 stycken 

empiriska källor där alla bidragit på olika sätt till vårt arbete. För att höja pålitligheten 

ytterligare i vårt arbete har vi gemensamt diskuterat hur det teoretiska och empiriska 

materialet ska tolkas.  

 

Det sista kriteriet som Lincoln och Guba (1985) tar upp är konfirmering, vilket handlar 

om att utvärdera undersökningens bekräftbarhet. När det talas om kvantitativ metod så 

kallas det för objektivitet, vilket innebär att uppsatsskribenterna skall agera i god tro och 

inte låta personliga värderingar styra studiens utförande och resultat. För att uppnå 

konfirmering har vi  personligen utfört studien och forskningen, vi har även i så stor 
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utsträckning som möjlig försökt skapa en uppsats fri från personliga och subjektiva 

åsikter. Sluligen pekar May (2014) även på det faktum att det kan bli svårt att att inte bli 

påverkad av sina personliga värderingar och trosuppfattningar när ett ämne ska tolkas. 

Detta ger i sin tur inte ett fullständigt objektivt resultat vilket vi har haft i åtanke.  

 

2.6.2 Äkthet 

Lincoln och Guba (1985) har förutom de fyra trovärdighetskriterierna inkluderat äkthet 

som ett ytterligare bedömningskriterium. De fem äkthetskriterier som används vid 

bedömning är rättvis bild, ontologisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. Kriteriernas syfte är att ge en rättvis bild av den grupp eller individ som 

undersöks samt hjälpa individerna att få en förståelse för hur de och andra personer 

upplever den sociala miljön och verklighet som de befinner sig i. Vidare så beskriver 

kriterierna huruvida undersökningen har bidragit till att hjälpa individerna med att 

förändra sin situation samt hur de kan gå tillväga för att ändra den (Lincoln & Guba, 

1985). Vi eftersträvar att ge en rättvis bild av vårt sociala fenomen  genom att göra 

intervjuer med individer som har olika typer av perspektiv och reflektioner kring det 

undersökta ämnet. Dels kan individernas deltagande i intervjun bidra till att de reflekterar 

över hur de agerar på internet idag samt va de ska tänka på i framtiden. Dessa synvinklar 

anser vi återger en rättvis bild och därmed stärks även studiens äkthet.  

 

2.7 Kritisk reflektion av metoden 

Den kvalitativa forskningsmetoden kritiseras framförallt för att vara alltför subjektiv och 

impressionistisk samt att resultaten i stort sett bygger på forskarens uppfattning kring vad 

som är viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell, 2017). Detta kan kopplas till 

tolkningsprocessen där forskarna styr vad som anses vara relevant. Därmed finns det en 

risk att uppsatsens innehåll kan vinklas och färgas av våra personliga tolkningar, vilket är 

någonting som vi kontinuerligt haft i åtanke för att undvika. Subjektiviteten leder också 

till den svårighet som Bryman och Bell (2017) tar upp gällande kvalitativa 

undersökningar, nämligen att studien blir svårare att replikera. Detta för att andra forskare 

troligtvis inte kommer att intervjua samma personer under samma förutsättningar, där de 

troligtvis inte kommer att tolka och uppfatta svaren likadant som vi gjorde. Kritik kan 

även riktas mot det faktum att vi använt oss av bekvämlighetsurval, vilket enligt Yin 

(2013) bör undvikas i högsta möjliga mån. Däremot påpekar Christensen (2010) att 

bekvämlighetsurval är lämplig att använda om de utvalda respondenterna är 
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representativa för området i allmänhet. Vi anser att våra respondenter har givit oss 

värdefull information för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Den kritik som kan riktas mot oss är det faktum att storleken på vårt urval begränsades 

av tid, både från vår och respondenternas sida, samt pengar. Kompromissen mellan tid, 

pengar och andra faktorer är något som Bryman och Bell (2017) påpekar kan påverka 

urvalet. Viss kritik kan även riktas mot att vi genomförde tre av intervjuerna via skype. 

Gray (2014) menar att nackdelen med en telefonintervju är att det kan bli svårt att läsa av 

kroppsspråk och att det också blir svårt att få att få mer detaljerade svar. Vi ville dock 

inte gå miste om värdefull data som kunde gått förlorad om vi endast var inställda på 

personliga möten.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Följande kapitel syftar till att presentera utvalda teorier och väsentliga begrepp som vi 

finner relevanta för vårt forskningsområde. Kapitlet är uppbyggt utifrån tre olika 

huvuddelar som alla är av intresse för studiens syfte. Inledningsvis kommer vi att belysa 

marknadsföring i den digitala åldern vars underrubriker kommer att ge en klarare bild 

av studien. Vidare går vi in på algoritmer i det digitala samhället, fortsättningsvis 

presenteras innebörden av generation y.  

 

3.1 Marknadsföring i den digitala tidsåldern  

3.1.1 Digital marknadsföring 

“Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras!”. Så skrev Nicholas Negroponte i 

sin bok Being Digital från början av 1990-talet då den digitala marknadsföringen hade 

sitt stora genombrott. Precis som författaren förutspådde är vårt samhälle idag starkt 

präglat av digitalisering, då den utgör en av samtidens mest omfattande och betydande 

transformationer som påverkar både företag och konsumenter (Hagberg, Sundstrom, 

Egels- Zandén, 2016). I och med den digitala förändringen, så är det gamla sättet för 

marknadsförare att sprida sina budskap på ohållbart (Christodoulides, 2009). Den digitala 

tidsåldern har framförallt förändrat förutsättningarna för hur företag kan marknadsföra 

sig mer effektivt (Jonsson, Stoopendahl & Sundström, 2015). Företag kan nu anpassa sin 

marknadsföring på individnivå, vilket är revolutionerande då det tidigare endast var 

möjligt att marknadsföra sig till den stora massan (Hemann & Burbary, 2013). Författarna 

poängterar att att den nya miljön, som har växt fram genom framsteg i datorer, 

kommunikation, information och andra digitala tekniker, möjliggör för 

informationsspridning och fungerar som en länk för samarbete och samverkan mellan 

individer och deras teknologi.  

 

Digitaliseringen och den nya informationsteknologin har inneburit att sättet företag 

kommunicerar på har förändrats (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; Patrutiu- Baltes, 

2016).  Fill (2013) framhåller att digitaliseringen har tillåtit marknadsförare och 

konsumenter att kommunicera med varandra på ett nytt sätt. Däremot har traditionella 

marknadsföringskanaler stött på nya utmaningar eftersom att interaktioner med kunder 

numera äger rum via hemsidor på internet (Scott, 2017). Förändringarna är många och 

påtagliga i den nya digitala marknadsplanen (Hagberg et al. 2016). Den digitala 



 

22 

marknadsföringen möjliggör för företag att samla in information om sina konsumenter, 

det tillåter företag att gå från monolog till dialog och de får en plattform som de själva 

kan kontrollera (Weber, 2007). Vidare menar författaren att det i en digital miljö blir 

enklare för företagen att få kunskap om sina kunder, och på så vis skapa olika typer av 

skräddarsydda erbjudanden för individuella kundbehov. Vidare kommer vi att titta 

närmare på de möjligheter som den teknologiska utvecklingen har fört med sig i detta 

kapitel.  

 

3.1.2 Individanpassad marknadsföring 

“How do you say the right message to the right customer at the right time to enhance 

their, resulting in more frequent and higher value purchases? That’s called tailored 

marketing, and it is made possible by big data—all the digital footprints collected about 

users as they move through the Web” 

(Von Wallenstein, 2015, 45) 

  

Von Wallenstein (2015) framhåller att individanpassad marknadsföring handlar om att 

få ut riktade meddelanden till rätt personer vid rätt tidpunkt, för att på så sätt öka 

kundtillfredsställelsen och därefter öka köpfrekevesen. Fördelen med att använda sig av 

individanpassad marknadsföring är att företag kan skräddarsy sin marknadsföring utifrån 

kundens personliga behov (Miller & Washington, 2009). Detta innebär bland annat ökade 

chanser till att konsumenterna köper den tjänst eller produkt som företaget erbjuder 

(Shuk- Ying & Bodoff, 2014). Miller och Washington (2009) samt Chaffey och Ellis-

Chadwick (2016) framhåller att individanpassad marknadsföring även på många sätt 

stärker ett varumärkes identitet, vilket ökar chanserna till förbättrad kundvärde då det 

skapas en närmare relation mellan företag och konsument.  

 

Inom litteraturen benämns begreppet individanpassad marknadsföring även som 

personalization och customization (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Personalization 

beskriver processen där kundens rörelsemönster  och tidigare preferenser identifieras, 

samtidigt som deras köphistorik granskas så att marknadsföraren lättare ska kunna 

skräddarsy sin reklam till den enskilda individen (Shuk-Ying & Bodoff, 2014). Vidare 

menar författarna att reklam och budskap måste skräddarsys för att vara relevant för 

konsumenten. Miller och Washington (2009) menar att företag använder sig av 

individanpassad marknadsföring genom att individanpassa sina hemsidor, e-mail utskick, 
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nyhetsblad och annonsering på sociala medier så att det ska stämma överens  med 

konsumentens individuella preferenser och behov. 

 

Det andra begreppet är customization, och är till skillnad från personalization mer 

personligt då internetanvändaren personligen kan skräddarsy vilken typ av reklam de 

önskar få och vad den ska innehålla (Shuk-Ying & Bodoff, 2014). Genom att företag 

erbjuder customization i sin verksamhet kan de öka värdeskapandet för deras kunder 

genom att de får en bättre förståelse för deras kunder, samtidigt som de kontinuerligt kan 

övervaka deras förändrade behov och preferenser (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). 

Således skapas det en aktiv kommunikation mellan företag och kund, där företag får 

möjligheten att ta del av kundens åsikter (Dantas & Carillat, 2013). Safko (2010) ger 

kommunikationsplattformen Facebook som ett exempel på customization. Författaren 

menar att det är en sådan plattform där medlemmarna själva kan publicera inlägg 

samtidigt som det går att dela och gilla andra medlemmars inlägg som de anser vara 

relevant.  

 

3.1.3 Digitala kommunikationsplattformar  

För att lyckas med individanpassad marknadsföring krävs det att företag använder en eller 

flera plattformar med redskap som behövs för att kunna tillmötesgå kundernas behov och 

låta produkter, tjänster och meddelanden individanpassas på en daglig basis (Kotler & 

Keller, 2012). Bright och Daugherty (2012) menar att skräddarsydd kommunikationen 

kan utvecklas om marknadsförare lär sig att använda sina digitala plattformar på rätt sätt, 

samtidigt som de får chansen att exponera sina varumärken för konsumenterna. Vidare 

beskriver Patrutius-Baltes (2016) och Weber (2009) att digitaliseringen har inneburit 

stora förändringar gällande hur företag kommunicerar med sina konsumenter. Till följd 

av digitaliseringen har det vuxit fram ofantligt många marknadsföringskanaler, 

exempelvis internet och dess sociala medier (Weber, 2009). Nedan följer en presentation 

av de digitala kommunikationsplattformar som vi avser att undersöka i denna uppsats.  

 

Sociala medier 

Safko (2010) delar upp begreppet sociala medier i två delar. Ordet social syftar till 

individers mänskliga behov av att interagera med andra människor. Vidare förklarar 

författaren att ordet media refererar till teknologin som möjliggör att användarna tillåts 

att kommunicera och få kontakt med varandra. Enligt Hanna, Rohm och Crittenden 
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(2011) så är det den tekniska utvecklingen av internet och fenomenet web 2.0 som 

ständigt möjliggör och öppnar upp för nya möjligheter för sociala nätverk att etableras. 

Författarna menar att internet har sedan en tid tillbaka fungerat som ett socialt verktyg 

som präglas av de sociala kommunikationsplattformar. Enligt De Vries, Gensler och 

Leeflang (2012) använder företag sig av sociala mediekanaler för att kommunicera med 

såväl potentiella- som nuvarande kunder. Vidare menar författarna att företag kan skapa 

sina egna användarkonton där de kan publicera aktuella uppdateringar gällande deras 

verksamhet, samt skapa tillfällen att marknadsföra sitt varumärke genom sponsrade 

inlägg. Holmström och Wikberg (2010) framhåller att sociala medier möjliggör att 

informationen blir tillgängligt för fler, till skillnad från den traditionella 

marknadsföringen. Vidare poängterar författarna att det är av högsta vikt att företag 

lyssnar på konsumenterna för att skapa en förståelse för hur de kommunicerar i olika 

kanaler. 

 

E-mail 

E-mail är ett kommunikationsmedel som kan användas för att utforma personliga 

marknadsföringsmeddelanden för att möta människors individuella behov (Chaffey & 

Smith, 2013). Vidare framhåller Newell (2000) att e-mail är ett mycket användbart 

verktyg för företag att använda sig av för att skräddarsy marknadskommunikation. E-

mailkommunikation möjliggörs genom att företag tillhandahåller kunddatabaser som 

konsumenter har gett sitt medgivande till att tillhöra, och företag skickar därefter 

reklamutskick till deras e-mailadress (Newell, 2000). Enligt Fill (2013) har e-

mailkommunikation många funktioner då det kan användas till att skicka individanpassad 

marknadsföring, skicka varumärkets nyhetsbrev samt för att regelbundet kommunicera 

med konsumenterna (Fill, 2013). Chaffey och Smith (2013) menar att e-mail även kan 

användas för att interagera med andra digitala medier, exempelvis genom att ett företags 

webbsida länkas i e-mailet. 

 

Banners 

Huang och Ling (2006) framhåller att banners har kommit att bli ett av de populäraste 

sätten att kommunicera inom digital marknadsföring. En banner är en annons som finns 

runtomkring det huvudsakliga innehållet på webbplatser (Köster, Rüth, Hamborg & 

Kaspar, 2015). Enligt Huang och Ling (2006) består banners i regel av personliga 

meddelanden och annonser som är riktade till den enskilda individen för att fånga dennes 
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uppmärksamhet, vilket i sin tur ska få webbplatsbesökaren att klicka sig vidare till 

annonsörens webbsida där det finns tillgång till mer information. Köster et al. (2015) 

framhåller att ifall konsumenten känner igen det innehåll som de exponeras för, kan det i 

sin tur motivera användaren att klicka sig vidare på annonsen.  

 

3.1.4 AIDA-modellen 

För att få en djupare förståelse för hur internetanvändare reagerar då de mottagit ett 

individanpassat meddelande presenteras här nedan kommunikationsmodellen AIDA 

(Lea-Greenwood, 2013). AIDA-modellen används av företag vid utformande av 

marknadsföringsaktiviteter, både vid traditionell- och digital marknadsföring (Hackley, 

2005). Modellen skapades av Elias. St. Elmo Lewis år 1898 och infördes i den 

traditionella marknadsföringskommunikationen år 1925 som ett slags praxis (Agndal & 

Axelsson, 2011). AIDA- modellen beskriver fyra olika steg som en potentiell konsument 

går igenom från att denne mottagit ett marknadsföringsmeddelande till ett eventuellt 

köpbeslut (Smith & Taylor, 2004). För att modellen ska kunna uppnå  maximal effekt, är 

det väsentligt att alla de budskap som kommuniceras i de fyra olika stegen kommuniceras 

effektivt (Hackley, 2005). Agndal och Axelsson (2011) belyser att AIDA-modellen inte 

är helt tillförlitlig då den inte tar hänsyn till de individuella skillnaderna som kan 

förekomma. Alla individer går exempelvis inte igenom samtliga steg och faserna behöver 

inte heller vara lika långvariga för varje individ.  

AIDA-modellen fyra faser är attention, interest, desire och action (Lea-Greenwood, 

2013; Smith & Taylor, 2004). Attention, det första steget syftar till att väcka en nyfikenhet 

hos potentiella kunder med hjälp av marknadsföringsaktiviteter (Hackley, 2005). Detta 

kan ett företag göra genom att få någonting att stå ut extra mycket från omgivningen 

visuellt sett, vilket exempelvis kan vara text i annorlunda färger och versaler, eller en 

speciellt display (Ferell & Hartline, 2002). Efter att företaget har lyckats fånga 

konsumentens uppmärksamhet genom marknadsföring, handlar det om att skapa ett 

intresse för den specifika varan eller produkten, därav benämns det andra steget interest. 

Detta är något som oftast görs genom att företaget framhäver en produkts positiva 

egenskaper, det kan exempelvis vara ett billigt pris eller ett specialerbjudande (Smith & 

Taylor, 2004). Desire är det tredje steget i AIDA-modellen, och  innebär att företag måste 

skapa en önskan av att vilja ha produkten hos den potentiella konsumenten (Ferrell & 

Hartline, 2002). Enligt författarna kommer attraktiva marknadsföringsaktiviteter att 

stimulera till en önskan och behov hos konsumenterna till att vilja ha produkten i sina 
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ägor. När företag har lyckats med att övertygat konsumenten om att denne är i behov av 

produkten, handlar det om i sista fasen av AIDA-modellen, action, att kunden kommer 

till handling och faktiskt köper varan (Hackley, 2005).    

3.1.5 Varumärkesimage 

Att göra konsumenten medveten gällande varumärkets existens kan uppfattas som en 

enkel uppgift, men den svåra biten är att göra konsumenten medveten på rätt sätt; att 

skapa en god image (Keller, 1993). Enligt Marguiles (1997) är varumärkesimage  

konsumenternas åsikt och uppfattning av ett företag. Kapferer (2012) framhäver att 

varumärkesimage beskriver hur väl ett företag eller en organisation profilerar sig och i 

vilken mån det återspeglar det värde som en konsument associerar med det företaget. 

Ditcher (1985) beskriver varumärkesimage som samtliga intryck av produktattribut, dess 

funktioner och vilken betydelse som konsumenterna förknippar med varumärken.Vidare 

menar författaren att varumärkesimage även är ett intryck av varumärkets 

marknadsföring. Keller (1993) och Hung (2008) beskriver varumärkesimage som 

uppfattningar om företagens varumärken, vilket återspeglas av varumärkesassociationer 

som finns i konsumentens minne.  

 

Kapferer (2012) och Keller (1993) skildrar varumärken som namn och makt. Författarna 

förklarar att varumärkesimage fastställs av associationer som konsumenten gör när denne 

ser eller hör ett varumärkes namn. Vidare menar Kapferer (2012) att varumärken som är 

okända för konsumenterna kan leda till att de enbart förlitar sig på självaste namnet av 

varumärket, då de har en viss makt att påverka människor genom att utlösa känslor i deras 

sinnen. Enligt Keller (1993) måste varumärken hitta sätt att skapa band med 

konsumenterna som i sin tur kan leda till lojalitet. Författaren lyfter fram att i strävan efter 

att hantera utvecklingsprocessen för varumärkesimage gäller det att varumärken bygger 

olika typer av personligheten eller försöker visualisera det för potentiella kunder. 

   

Det finns idag en mängd liknande produkter och tjänster för konsumenten att välja mellan 

(Kotler, 2011). För att varumärken ska få chansen att differentiera sina produkter och 

tjänster från konkurrenterna förklarar Kapferer (2012) och Aaker (1996) att 

varumärkesimage är en viktig del när det kommer till att stärka varumärket och på så sätt 

göra differentieringen genomförbar. Vidare belyser författarna att en varumärkesimage 

byggs över tiden och kan därför betraktas som en process. Erden, Keller, Kuksov och 

Dimitri (2016) framhåller att i och med konsumenternas ökade förmågor, blir 
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marknadsförare konfunderade gällande hur värdefulla varumärken egentligen är i dagens 

digitala marknadsföring.  

 

Cho och Fiore (2015) framhåller att varumärkesimage som begrepp har genomgått en 

markant utveckling. I en allt mer globaliserad ekonomi, demografiska utvecklingen och 

snabbare kommunikation har det blivit allt viktigare för företagen att fokusera på att 

utveckla starka varumärken (Keller, 1993). Digitaliseringens framväxt har bland annat 

ökat kundernas inflytande på varumärken. Idag går det att lägga upp både positiva och 

negativa kommentarer om ett företag på företagets webbplats, sociala medier eller 

webbplatser (Grönroos, 2015).  Keller (1993) anser att konsumenter tenderar att göra egna 

antaganden och dra egna slutsatser gällande varumärket, vilket både kan ha en positiv och 

negativ påverkan på ett företags varumärkesimage. Vidare menar författaren att i den nya 

digitala tidsålder är det inte längre företagen som har kontroll över sin varumärkesimage, 

utan det är istället konsumenterna själva som skapar värde genom att vara involverade i 

reklam, produktutvecklingsprocessen och genom sociala interaktioner (Fromm & Garton, 

2013). Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) påverkas unga människor idag  mer 

av starka varumärken än äldre generationer, vilket innebär att det i framtiden kommer att 

vara mycket viktigare för företagen att att bygga upp och upprätthålla sina varumärken. 

 

3.2 Algoritmer i det digitala samhället  

Vad är det som möjliggör en sortering när sociala medier och andra digitala 

kommunikationskanaler skapar ett flöde av innehållet, när sökmotorer rangordnar 

webbsidor och när olika webbsidor rekommenderar specifika klädesplagg till 

middagsrecept för den enskilda användaren? Svaret är algoritmer (Cormen et al. 2009). 

Algoritmer är ett centralt begrepp i dagens digitala samhälle i och med att det produceras 

så ofantligt stora mängder data, behövs algoritmer för att sortera informationen (Otero, 

2014).  

 

Algoritmer är en del utav programvaror som bestämmer vad som ska utföras, med vad 

och i vilken ordning (Haider & Sundin, 2016). Den klassiska definitionen av  

algoritmbegreppet är att det är en uppsättning instruktioner som bestämmer en följd av 

operationer för att lyckas lösa en specifik uppgift (Knuth, 1997). Enligt Janlert och 

Wiberg (2000) har en algoritm fem karaktäristiska drag, nämligen ändlighet, bestämdhet, 

indata, utdata och effektivitet. Med ändlighet menas att en algoritm måste kunna bevisas 
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matematiskt och den andra punkten - bestämdhet - innebär att varje steg i algoritmen 

måste vara precist definierat. Vidare har en algoritm noll eller ett flertal indata, vilket 

betyder vilka värden som algoritmen har innan den sätter igång. Insamling av data ligger 

till grund för att en algoritm ska kunna fatta beslut om vilket informationsinnehåll som 

ska visas för internetanvändaren. Utdata är de värden som en algoritm beräknar ut 

tillsammans med indata.  Det sista kännetecknet - effektivitet - innebär att varje steg i en 

algoritm ska kunna genomföras elementärt, alltså att den i stort sätt kan utföras med en 

exakthet (Janlert & Wiberg, 2000). Anledningen till att algoritmer har fått ett sådant stort 

inflytande i den teknologiska världen beror på att vi behöver hjälp med att hantera de 

tusentals träffar som sökningar på internet ger oss (Haider & Sundin, 2016). Vi möts 

ständigt av sådana ofantligt stora mängder av information att en begränsning är 

ofrånkomligt.  

 

Datainsamling utgör grunden för vad algoritmer arbetar med och som följd av 

digitaliseringen har begreppet big data framkommit (Manovich, 2011). Digitaliseringens 

explosion har lett till att företag besitter mängder av information, men det är av högsta 

vikt att förstå hur den informationsrika miljön ska navigeras och användas i praktiken 

(Miller & Washington, 2009).  Big data analytics (BDA) är en övergripande term som 

används för att förklara all datadriven analytisk teknologi som kan omvandlas en stor 

mängd data till insikt och kunskap (Caesarius & Hohenthal, 2016). Vidare är syftet att 

denna kunskap ska ligga som beslutsunderlag vid marknadsföringsaktiviteter. Det finns 

idag tillgång till en ofantlig mängd data och därför är förmågan att hantera stora 

informationsmängder till kunskap en väsentligt del för dagens marknadsförare (Miller & 

Washington, 2009). Vidare är författaren Manovich (2012) övertygande om att big data 

kommer att ha en viktig roll inom marknadsföring även i framtiden. Otero (2014) anser 

att en stor utmaning i framtiden grundar sig i att företag måste lära sig att hantera och 

förstå all datamängd, så att det sedan kan användas till att anpassa exempelvis produkt, 

pris och format till olika individer. 

 

Ett sätt för webbplatser att samla in information om besökarna är genom att använda sig 

av så kallade cookies (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Cookies är små program som 

fungerar på så vis att de skickar information om vad en webbläsare används till (Altaweel, 

Good & Hoofnagel, 2015). Det är vanligt förekommande med third-party cookies, vilket 

innebär att det inte är webbsideägarna själva som arbetar med att samla in information 
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om användarna för att sedan skräddarsy reklamplacering för användarna, utan en tredje 

part (Haider & Sundin, 2016; Altaweel et al. 2015). Jonsson et al. (2015) menar att när 

företag har tillgång till denna ofantliga mängd av användardata är det enkelt att dela in 

potentiella kunder i diverse segment såsom ensamstående män, gravida kvinnor och 

storstadsbor, för att sedan kunna personifiera den digitala marknadsföringen. 

 

Facebook är idag ett välkänt företag som använder sig av algoritmer och är ett av världens 

mest inflytelserika företag med över 2 miljarder användare (Haider & Sundin, 2016). På 

Facebook möts användarna dagligen av en ström av information på sitt nyhetsflöde 

(Butcher, 2012). För att bestämma vilka uppdateringar som ska synas och vilket innehåll 

som ska komma överst på Facebookanvändarnas nyhetsflöde använder sig företaget av 

algoritmer (Cormen et al. 2012). Till en början använde sig Facebook av en enkel algoritm 

vid namn EdgeRank som använde sig av tre faktorer; närhet, vikt och aktualitet (Bucher, 

2012). Denna algoritm byttes däremot ut år 2013 till en mer avancerad som utöver de tre 

tidigare faktorerna använder sig av ytterligare tusentals andra faktorer. Haider & Sundin 

(2016) menar att denna nya algoritm har gjort det möjligt att individanpassa nyhetsflödet 

genom att bland annat analysera vad en användare brukar klicka på eller gilla, vilka sidor 

man gillar och vilken reklam man valt bort.  

  

Google är ytterligare ett bra exempel för att illustrera algoritmers funktionalitet. Företaget 

är idag dominerande på den digitala marknadsplatsen inom sökmotor (Butcher, 2012). 

Ifall vi vill söka upp specifik information på internet är det många som tänker på Google 

Sök som det självklara valet (Altaweel et al. 2015). Google Sök använder sig främst av 

algoritmer för att matcha sökord med ord som finns på en webbsida (Haider & Sundin, 

2016). Sedan möjliggör algoritmerna att de mest relevanta webbplatserna hamnar överst 

för användaren. Google arbetade med algoritmer redan i slutet på 1990-talet, då grundaren 

utvecklade den så kallade PageRank-algoritmen (Page, Brin, Motwani & Winograd, 

1999). Enligt många är PageRank-algoritmen en av huvudfaktorerna till Googles 

framgångssaga. Vidare menar författarna att idag är PageRank endast en faktor av många 

som påverkar sökresultaten och dess ordning i Google Sök då det sker hundratals 

uppdateringar av dess algoritmer årligen.  

  

Både Facebook och Google använder sig även av så kallad kollaborativ filtrering 

(Hallinan & Striphas, 2014).  Kollaborativ filtrering är en algoritm som försöker förutse 
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vad en användare kan tänka sig att vilja se genom att förse användaren med 

rekommendationer, vilket baseras på egna och andra användares preferenser (Janlert & 

Wiberg, 2000). På Facebook och Google förekommer kollaborativ filtrering bland annat 

vid riktad reklamplacering då användarna får marknadsföringsbudskap med texter såsom 

”andra som köpte NN, köpte även XX”. 

 

3.2.1 Integritet och personlig information på internet 

Personlig integritet är ett svårdefinierat begrepp då det är svårt att avgöra vad som 

upplevs som kränkande för varje enskild individ (Kirollos, Snickars & Strömbäck, 2012). 

Om olika personer skulle tillfrågas vad integritet innebär, skulle svaren troligtvis skilja 

sig åt då det oftas betraktas som ett känsligt ämne som alla lägger in olika värderingar i 

(Brodie, Karat, Karat & Feng, 2005). Då det inte finns någon vedertagen definition av 

begreppet, kan det uppstå problem för både organisationer och individer beroende på vart 

gränsen går innan det blir ett övertramp på individens integritet (Carlsson & Jacobsson, 

2012). Vidare menar författarna att följden av en otydlig definition av begreppet kan leda 

till att den enskilde individen upplever att den inte har fullständig kontroll över sin 

personliga information på internet.   

 

Den ökade digitaliseringen i samband med den tekniska utvecklingen har minst sagt lett 

till en ökning av utmaningar för individer på internet (Trepte, 2011). Detta har i sin tur 

lett till att integritetsaspekten på sociala medier har börjat fånga allt fler människors 

intresse och uppmärksamhet i och med den kopiösa mängder information som samlas på 

nätet (Osatuyi, 2015). Författaren menar att webbsidorna måste samla in en viss personlig 

information om sina användare för att kunna bidra med en bra upplevelse på hemsidan. 

Slattery & Krawitz (2014) framhåller att med hjälp av sociala mediers tekniska 

egenskaper såsom cookies och big data, blir det mer och mer lättillgängligt för företagen 

att få tillgång till personens data under en lång tidsperiod.  

 

Hong och Tong (2013) påpekar att konsumenters kontinuerligt lämnar ut personlig 

information på sociala kommunikationsplattformar som Facebook och Instagram, vilket 

kan leda till att informationen blir sårbar. Författaren menar att det kan vara allt från 

användarnas namn, mejl och ålder tillsammans med ett medgivande att informationen 

skall kunna användas av en tredjepart. Trots internets många fördelar så utsätter 

användarna sig själva då deras personliga information kan spridas till många fler än vad 
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de faktiskt förstår (Trepte, 2011). Dessutom så menar Osatuyi (2015) att en del 

webbplatser samtycke när konsumenternas information distribueras utan deras 

godkännande och samtidigt har de inte möjligheten att välja hur de ska skydda sin data. 

 

3.2.2 General Data Protection Regulation (GDPR) 

Till följd av digitaliseringen utbyter företag, organisationer och myndigheter mer 

information idag än någonting tidigare, vilket är den främsta anledningen till att EU har 

tagit fram den nya dataskyddsförordningen vid namn General Data Protection 

Regulation (GDPR) (Datainspektionen, 2016). Enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning EU 2016/679  har det nya regelverket kommit till på grund av den 

teknologiska utvecklingen, vilket har skapat mer och mer utmaningar gällande skyddet 

av personuppgifter (Datainspektionen, 2017). Nytillkomna teknologier såsom 

molntjänster, sociala nätverk eller tjänster som använder sig av platslokalisering, har 

bidragit till en markant ökning av personlig information (Datainspektionen, 2017) vilket 

i sin tur har lett till behovet av en ny lag som kan skydda den personliga integriteten på 

internet.  

 

Den nya förordningen ska gälla i samtliga EU-medlemsländer och för Sveriges del 

kommer det innebära att GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL) 

(Datainspektionen, 2016). GDPR innebär i korthet att privatpersoner får fler rättigheter  

medan företagen får fler skyldigheter och huvudsyftet är att privatpersoner ska få ett 

starkare skydd samt större kontroll gällande hanteringen av deras personuppgifter 

(Datainspektionen, 2017). Privatpersoner kommer bland annat att kunna vända sig till 

företag och myndigheter för att begära att få sina uppgifter raderade, vilket benämns som 

rätten att bli bortglömd (Justitiedepartementet, 2018). Vidare kommer GDPR innebära 

att företag som kontinuerligt arbetar med behandling av känsliga personuppgifter kommer 

vara tvungna att tillsätta ett dataskyddsombud (Justitiedepartementet, 2018). 

Dataskyddsombudet bär ansvaret för att företaget följer den nya dataskyddsförordningen 

(Datainspektionen, 2017). Småföretag med mindre än 250 anställda kommer däremot inte 

att behöva tillsätta ett dataskyddsombud.   

 

3.3 Generation y 

Det råder många delade uppfattningar om hur generation y ska definieras då det inte finns 

någon universal definition, men i denna uppsats har vi som tidigare nämnt valt att utgå 
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från individer som är födda mellan åren 1980 – 2000. Det har gjort ett flertal studier om 

generation y och forskarna är överens om att det finns en hel del faktorer som särskiljer 

generation y från tidigare generationer. Faktorer såsom beteendemönster, tankesätt och 

värderingar, vilket har formats av sociala och historiska händelser (Parment, 2008). Ett 

tydligt beteendemönster som skiljer generation y från andra generationer är deras behov 

av individualism. Individer inom generation y tenderar att fokusera väldigt mycket på sig 

själva och sitt egna välbefinnande, samtidigt som de åsidosätter sin omgivning (Lindgren, 

Lüthi & Fürth, 2005). Författarna menar att anledningen till att denna generationen 

präglas av individualismen beror på att de flesta är uppvuxna med hejarop från sina 

föräldrar om att de är unika individer som kan åstadkomma vad de vill i livet. Vidare har 

generation y vuxit upp i en internationaliserad värld som genomsyras av diverse olika 

varumärken och en digital kommunikation som ständigt är närvarande (Parment, 2008). 

Individer inom generation y har därmed en god förmåga att arbeta med och hantera ny 

teknik eftersom att de är vana internetanvändare. 

 

3.3.1 Att nå ut till generation y genom marknadsföring 

Fromn & Garton (2013) beskriver generation y som en generation med individer som 

tenderar att ta köpbeslut utan att ha sett en enda reklam för en produkt. Generation y 

använder istället sociala medier och människor i sin närhet som informationskälla och 

underlag vid beslut. För att på ett framgångsrikt sätt lyckas med sin marknadsföring till 

generation y handlar det om att engagera och integrera med konsumenterna på individnivå 

(Parment, 2008). Vidare menar författaren att de företag som vill kommunicera med 

generation y på ett framgångsrikt sätt måste lämna den traditionella 

massmarknadsföringen och istället fokusera på effektiv marknadskommunikation. 

 

Wolburg och Pokrywcynski (2001) undersökte hur generation y använder sig av 

marknadsföring och reklam för att skapa värde. I rapporten kom professorerna fram till 

att det finns tre primära vägar till att nå ut med sin marknadsföring till generation y. Dessa 

är genom humor, ironi eller den så kallade nakna sanningen (Wolburg & Pokrywcynski, 

2001). Vidare är autenticitet oerhört viktigt för generation y, vilket syftar till att 

konsumentmarknadsföringens budskap ska vara äkta (Parment, 2008). Författaren 

poängterar att autenticitet givetvis har varit viktigt för tidigare generationer också, men 

det är särskilt angeläget för generation y på grund av de snabba kommunikationerna och 

den höga transparensen på de digitala kanalerna.  
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3.4 Teorins roll och betydelse 

I vår teoretiska referensram har vi presenterat tre huvuddelar som framkommer i modellen 

nedan. Samtliga har en central roll i studien, antingen fyller de en direkt relevans för vår 

analys eller agerar de som stöd för att skapa en större förståelse för vårt valda 

forskningsområde. Den första huvudrubriken är Marknadskommunikation i den digitala 

tidsåldern, där vi bland annat definierar teorier kring individanpassad marknadsföring 

samt varumärkesimage. Detta avsnitt syftar till att skapa en förståelse för digital 

marknadsföring och dess påverkan på såväl konsumenten- som varumärket genom olika 

typer av kommunikationsplattformar. Därefter följer rubriken Algoritmer i det digitala 

samhället, där vi beskriver algoritmer som begrepp och dess inverkan i sociala medier 

och andra digitala kommunikationsplattformar. I detta kapitel presenteras även 

integritetsaspekten som utgör en viktig kärna i vårt arbete. Det avslutande kapitlet är 

Generation y. I detta kapitel tillkommer det även hur företag kan nå ut till denna 

generation genom marknadskommunikation. Vi har tillsammans valt ut ovanstående teori 

då vi anser att den har betydelse av vårt arbete. I figur 2 presenteras en modell som 

beskriver kärnan i vår studie.  

Figur 2: Uppbyggnad av den teoretiska referensramen. Källa: Egen modell. 
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4 EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultat som har samlats in genom 15 stycken 

semistrukturerade intervjuer, tillsammans med en analys av empirin och teorin. 

Materialet från intervjuerna har utvecklats och applicerats på samtliga teorier och 

modeller som har beskrivits i den teoretiska referensramen. 

 

Anledningen till att vi har valt att väva in det empiriska materialet tillsammans med en 

teoretisk analys är för att i största mån undvika upprepningar, och förhoppningsvis kunna 

bidra med en mer intresseväckande läsning. Empirin som har samlats in genom intervjuer 

med konsumenter inom generation y har tillsammans med det teoretiska ramverket 

resulterat i detta avsnittet. Rubrikerna i detta kapitlet är strukturerat utifrån de tre teman 

som har legat till grund för såväl teoriavsnittet- som intervjuguiden, underrubrikerna 

följer sedan de huvudområdena som framkom i det empiriska materialet. I texten kommer 

våra intervjupersoner att benämnas som respondent 1-15. 

  

4.1 Marknadskommunikation i den digitala tidsåldern 

Hagberg et al. (2016) och Christodoulides (2009) framhåller att teknikens frammarsch 

har förändrat förutsättningarna för hur företag arbetar med marknadsföring i dagens 

digitala samhälle. Jonsson et al. (2015) lyfter i sin tur fram att digitaliseringen har 

förändrat förutsättningarna för hur företag arbetar med marknadsföring i dagens digitala 

samhälle. Hemann och Burbarry (2013) betonar att företag nu kan anpassa sin 

marknadsföring på individnivå, vilket är revolutionerande då det tidigare endast var 

möjligt att marknadsföra sig till den stora massan. Digitaliseringen och den nya 

informationsteknologin har inneburit att sättet företag kommunicerar på har förändrats 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2016; Patrutiu- Baltes, 2016). Vidare framhåller Scott (2010) 

samt Fill (2013) att digitaliseringen tillåtit marknadsförare och konsumenter att 

kommunicera med varandra på ett nytt sätt. 

  

Wolburg och Pokrywcynski (2001) samt Fromn & Garton (2013) redogör för att på ett 

framgångsrikt sätt nå ut till generation y handlar det om att engagera och interagera med 

dem på individnivå. Detta stödjs av Parment (2008) som menar att företag måste lämna 

den traditionella massmarknadsföringen och istället fokusera på effektiv och personlig 

marknadskommunikation för att kunna nå fram med sina budskap till generation y. Även 
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samtliga respondenter var eniga om att individanpassad marknadsföring tilltalar dem 

betydligt mer än de traditionella marknadsföringsmetoderna. Respondent 11 lyfte fram att 

den traditionella marknadsföringen saknar relevans för den enskilda individen och att han 

därför är positiv inställd till individanpassad marknadsföring, eftersom att han då slipper 

massutskick med hundratals annonser som är irrelevanta för honom. 

  

Samtliga av respondenterna visar på en tydlig överenskommelse om att det på senare år 

har blivit väldigt påtagligt att företagen ständigt söker tillfällen att kommunicera med 

konsumenterna, vilket har kommit till att bli tydligare och tydligare för varje år. 

Respondent 32 framhävde detta och menar att hon endast ser företagens individanpassade 

meddelanden som skräppost. Respondent 23 förde ett liknande resonemang, men betonar 

dock att hans syn kan variera beroende på vad det är för typ av erbjudande eller 

meddelande som han får, och vilket företag det kommer från. 

  

“Det beror på vad det är för erbjudande. Om det exempelvis är Adidas, då blir jag intresserad 

eftersom jag är intresserad av den typ av klädsel. Någon gång är det bra erbjudanden, som 

25%, då kan man bli sugen”. (Respondent 2. Personligt möte. 2018-04-25). 

  

4.1.1 Relation och inställning till individanpassad marknadsföring 

Ashworth & Free (2006) menar att dagens teknologi har gjort det möjligt att samla in och 

bearbeta kundinformation för att skapa marknadsföringsaktiviteter. Shuk, Ying och 

Bodoff (2014) samt Hemann och Burbary (2013) instämmer och menar att 

individanpassad marknadsföring ger företagen alternativet att skräddarsy sin reklam och 

så att det in sin tur ska stämma överens med varje persons individuella preferenser och 

behov. I enlighet med ovannämnda författare var det många av respondenterna som 

framhävde att de upplever att individanpassad marknadsföring har fått ett större fokus på 

senare år. Samtliga av intervjupersonerna uppgav att de dagligen brukar få 

individanpassade meddelanden och erbjudanden från företag via diverse digitala 

kommunikationskanaler. 

  

                                                 
1 Respondent 1. Personligt möte. 2018-04-19 
2 Respondent 3. Personligt möte. 2018-04-25 
3 Respondent 2. Personligt möte. 2018-04-25 
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“Ja, det brukar jag få. Främst på hemsidor som jag har varit inne och kollat på sen tidigare. 

Eller om jag varit och kollat på ett par skor på ett annat företag, kan ett annat skoföretag 

komma upp på mitt flöde på sociala medier”. (Respondent 1. Personligt möte. 2018 - 04-19). 

  

Patrutius-Baltes (2016) samt Weber (2009) framhåller att det till följd av digitaliseringen 

har vuxit fram ofantligt många marknadsföringskanaler. Kotler och Keller (2012) påpekar 

att det från företagets sida krävs en eller flera plattformar med redskap för att kunna 

tillmötesgå kundernas behov.Utifrån intervjuerna kan det konstateras att samtliga 

respondenter var överens om att de främst brukar få individanpassade erbjudanden via 

sociala medier, e-mail eller genom banners. De flesta tog upp e-mejl-utskick och social 

mediekanalerna Facebook och Instagram som exempel när vi bad dem att exemplifiera 

tillfällen då de mottagit individanpassad marknadsföring. 

 

“Ganska ofta på sociala medier. Det blir ganska tydligt om jag har googlat eller sökt på något, 

då både företag och annonsören kommer upp. Kommer även till min mejl”. (Respondent 14. 

personligt möte. 2018-05-02). 

  

Enligt De Vries et al. (2012) använder sig företag av sociala mediekanaler för att 

kommunicera med såväl potentiella- som nuvarande kunder. Detta stödjs av Holmström 

och Wikberg (2010) som framhåller att sociala medier möjliggör att informationen blir 

mer tillgänglig samtidigt som företagen får mer förståelse för hur konsumenterna 

kommunicerar i olika kanaler. Newell (2000) samt Fill (2013) redogör för e-mail som ett 

mycket användbart kommunikationsmedel som företag kan använda sig av genom att 

tillhandahålla kunddatabaser som konsumenter har gett sitt medgivande till att tillhöra. 

Chaffey och Smith (2013) menar att e-mail även kan användas för att interagera med 

andra medier, exempelvis genom att webbsidan länkas i e-mailet. Både respondent 84 och 

95 framhäver att de dagligen mottar mejl från företag de själva signat upp sig på, och att 

de därmed är positivt inställda till denna form av marknadsföring då möjligheten att 

avprenumerera finns ifall man inte skulle vilja få mejl från det företaget längre. 

 

4.1.2 Fördelar - respektive nackdelar med individanpassad marknadsföring 

Individanpassad marknadsföring handlar om att få ut meddelanden och annonser till rätt 

person vid rätt tidpunkt, för att på så sätt öka kundtillfredsställelsen och därefter öka 
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köpfrevensen (Von Wallenstein, 2015). Vidare redogör Chaffey och Ellis–Chadwick 

(2016) för att individanpassad marknadsföring även kan benämnas som personalization 

och customization. Individanpassad marknadsföring som baseras på digitala fotspår som 

konsumenter lämnar efter sig när de tidigare handlat produkter eller tjänster, eller enbart 

varit inne och tittat på e-handelssidor, är exempel på personalization. Customization är 

däremot mer personligt då internetanvändarna kan skräddarsy vilken typ av reklam de 

önska få och vad den ska innehålla (Shuk Ying & Bodoff, 2014; Miller & Washington, 

2009). Under intervjuerna framkom det att respondenterna hade väldigt delade 

uppfattningar gällande personlig marknadsföring som baseras på tidigare köp samt 

produkter och tjänster som de har varit inne på webbsidor och tittat på. De flesta hade 

både positiva- och negativa åsikter gällande denna form av marknadsföring. 

 

Det som lyftes fram som fördelaktigt var att respondenterna i många fall kan uppskatta 

att bli påminda om produkter som de tidigare har varit intresserade av att köpa, och att 

sådan marknadsföring kan därför leda till köp i högre grad än traditionell marknadsföring. 

Respondent 16 lyfter fram att om det dyker upp en annons i hans Facebookflöde med en 

produkt som han tänkt köpa, så är det positivt då han blir påmind om att köpa produkten. 

Däremot om det istället är så att han inte alls är intresserad av produkten så reflekterar 

han inte över annonsen överhuvudtaget i den stunden som den dyker upp, men han menar 

på att han möjligen påverkas indirekt av att ständigt exponeras av annonsen. 

  

Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) framhåller att företag kan öka värdeskapandet för deras 

kunder genom att erbjuda customization. Författarna menar att det kan leda till bättre 

förståelse för deras kunder, samtidigt som de kan övervaka deras förändrade behov. Enligt 

Dantas och Carillat (2013) så skapas det en aktiv kommunikation mellan företag och 

kund, där företagen får möjligheten att ta del av kundernas åsikter. Miller och Washington 

(2009) berättar att företag använder denna typ av marknadsföringsstrategi för att förse 

sina konsumenter med relevanta marknadsföringsbudskap som matchar deras 

individuella preferenser och behov. Under intervjuerna framkom en del negativa åsikter 

gällande denna form av marknadsföring. Några respondenter poängterade att de kan ha 

varit inne och tittat på en viss produkt på en hemsida för ett specifikt tillfället, exempelvis 

för att köpa en present, och att de därför upplever det som ett störningsmoment när det 
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dyker upp sådana annonser som baseras på de varorna senare på diverse 

kommunikationsplattformar. Ett exempel på detta kan ses i följande citat: 

  

“Jag upplever ibland att sådan reklam oftast kan bli väldigt missvisande då jag oftast kan 

besöka sidor i jobbsyfte eller i något annat syfte som inte har något med mina intressen att 

göra”. (Respondent 12. Personligt möte. 2018-05-02). 

Detta är någonting som några respondenter lyfter fram, att även om företagen försöker att 

förse dem med relevant marknadsföring, så är det inte alltid att det överensstämmer med 

vad  individerna önskar eller är i behov av att se. Respondent 137 instämmer och menar 

att man ibland kan vara inne på en hemsida för en engångshändelse, och att det sedan 

kommer upp på ens Facebook senare, vilket inte är relevant. 

  

Vidare kan det utifrån intervjuerna konstateras att respondenterna anser att det är två 

faktorer som är avgörande för att de ska uppskatta individanpassad marknadsföring. 

Dessa är relevans och tajming. Precis som Jonsson et al. (2015) och Haider och Sundin 

(2016) poängterar så menar  respondent 58 att annonser och reklam måste skräddarsys för 

att det ska upplevas som relevant för dem. Det kan utläsas att en övergripande majoritet 

av respondenterna ansåg att de upplever att individanpassade reklam för det mesta är 

relevant och passar deras preferenser samt livsstil, oavsett om tajmingen inte alltid är så 

bra. En del respondenter uttryckte dock en viss skepticism och menade utifrån egna 

upplevelser att marknadsföring inte känns så relevant och korrekt tajmat i vissa fall, då 

företagen ibland har använt sig av gammal historik som varken är relevant eller aktuell 

för konsumenten längre. 

  

”Nej inte alltid, för dem baserar mycket på gammal historik med och jag kan ha ändrat min 

uppfattning, och något kan ha hänt sedan dess att jag inte längre är intresserad av produkten 

eller företaget”. (Respondent 10. Personligt möte. 2018-05-01). 

  

4.1.3 Varumärkets roll   

Cho och Fiore (2015), Kapferer (2012) samt Keller (1993) redogör alla för begreppet 

varumärkesimage. Enligt Kapferer (2012) beskriver varumärkesimage hur väl ett företag 

eller en organisation profilerar sig och i vilken mån det återspeglar det värde som kunder, 
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potentiella kunder, förlorade kunder och resterande grupper associerar med företaget. 

Ditcher (1985) beskriver varumärkesimage som samtliga intryck av produktattribut, dess 

funktioner och vilken betydelse som konsumenterna förknippar med varumärket. Vidare 

påpekar Hung (2008) att konsumenterna skapar en bild av företagets varumärkesimage 

som är kopplat till olika associationer som konsumenterna haft i sitt sinne sen innan. Vi 

undersökte ifall respondenterna ansåg att individanpassad marknadsföring kan påverka 

deras inställning gentemot ett varumärke, och det visade sig att de hade väldigt spridda 

åsikter gällande denna fråga. Respondent 29 och respondent 1110 ansåg att 

individanpassad marknadsföring inte har ett betydande inflytande på den bild de har av 

ett specifikt varumärke. På ett liknande sätt påpekar respondent 1511 att inte heller hennes 

uppfattning om ett varumärke kan påverkas av individanpassad marknadsföring. 

  

“Inte egentligen. Det bli liksom aldrig så att om jag ser någonting som dyker upp hela tiden att 

jag därför skulle tycka sämre om det, men inte heller att jag tycker att det är bättre för att det 

dyker upp mycket”. (Respondent 15, Personligt möte, 2018-05-11). 

Vidare skildrar Kapferer (2012) varumärken som namn och makt. Författaren förklarar 

att varumärken som är okända för konsumenterna ibland kan leda till att de enbart förlitar 

sig på självaste namnet och varumärket. Detta stödjs av Kotler et al. (2011) som 

framhåller att unga människor idag påverkas mer av starka varumärken än äldre 

människor, vilket innebär att det i framtiden kommer att vara mycket viktigare för 

företagen att att bygga upp och upprätthålla sina varumärken. Vidare menar Marguiles 

(1997) att varumärkesimage är konsumenternas åsikt och uppfattning av ett företag. Flera 

respondenter uttryckte att personligt riktad reklam och annonser kan ha såväl en positiv- 

som negativ inverkan på ett företags varumärkesimage. Respondent 3 förklarar att ifall 

marknadsföringen är tilltalande, sticker ut från mängden, är professionell gjord och är ett 

starkt varumärke, kan det resultera i att hon får en positivare inställning till det 

bakomliggande företaget. Om individen däremot upplever att reklamen eller annonsen 

inte är av intresse, kan det resultera i att de fick en negativare bild av företaget som låg 

bakom annonsen, vilket kan ses i följande citat: 
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 “Jag kan få en positiv uppfattning av företaget om marknadsföringen är bra framlagd, men 

samtidigt få en negativ uppfattning om den är dåligt framlagd”. (Respondent 14. Personligt 

möte. 2018-05-02). 

  

Även flera respondenter lyfter fram att det är större risk att individanpassad 

marknadsföring leder till att de får en negativ bild av varumärket på grund av att 

annonserna inte är relevanta eller att de upplever att det blir överexponerade av 

reklambudskap. På ett liknande sätt påpekar respondent 3 att det kan kännas “mättande” 

när företagen hela tiden skickar ut meddelanden och annonser genom samma 

marknadsföringsmetod, vilket kan leda till en negativ syn av företaget. Respondent 612 

håller med till en viss del, men påpekar att hon snarare kan få en negativ syn av ett företag 

i och med hennes utökade kunskap kring företagens säljknep. 

  

4.1.4 Reaktioner på marknadsföringsaktiviteter 

AIDA-modellen är som tidigare nämnt en beteendemodell som utgår från de fyra stegen 

attention, interest, desire och action, vilka en individ går igenom från det att 

marknadsföringsbudskapet når fram till ett eventuellt köpbeslut (Ferell & Hartline, 2002). 

I det första steget i AIDA-modellen, attention, är syftet att uppmärksamma varumärket 

genom att väcka en nyfikenhet hos den potentiella konsumenten med hjälp av 

marknadsföringsaktiviteter (Hackley, 2005). Det andra steget intrest, handlar om att 

skapa ett intresse för den marknadsförda produkten och det tredje steget i köpprocessen, 

desire, syftar till att konsumenten känner ett behov av att vilja ha produkten (Ferrell & 

Hartline, 2002). Slutligen innebär det sista steget, action, att konsumenten väljer att 

tillfredsställa sitt behov och därmed köper produkten.   

I likhet med Hackley (2005) samt Ferrell och Hartline (2002) lyfter respondenterna fram 

att den individanpassade reklam som visas för dem för det mesta är relevant och passar 

deras preferenser samt livsstil, vilket stämmer överens med det första och andra steget i 

AIDA-modellen. Respondenterna indikerade på att ifall de personliga  

marknadsföringsbudskapen är relevanta och träffsäkra, väcker det en nyfikenhet hos dem 

samt skapar ett intresse för produkten. Trots att respondenterna menar på att den 

individanpassade marknadsföringen i mångt och mycket är uppmärksammande som såväl 

intresseväckande, kan det utifrån de genomförda intervjuerna konstateras att det är väldigt 
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sällan som marknadsföringen leder till att konsumenter inom generation y känner ett 

faktiskt behov av produkten och därmed fullföljer köpprocessen. Majoriteten av 

intervjupersonerna angav som tidigare nämnt att de dagligen får erbjudanden från företag 

med personligt anpassad marknadsföring, men att de väldigt sällan eller aldrig brukar 

klicka sig vidare till hemsidan vid sådan marknadsföring. Utifrån AIDA-modellen 

innebär det att det tredje och fjärde steget har en viss tendens att fallera enligt indikationer 

från respondenterna. Vidare kan det utifrån intervjuerna konstateras att ett fåtal 

respondenter uttryckte att de vid flera tillfällen har köpt en produkt efter att ha mottagit 

ett individanpassat marknadsföringsmeddelande, vilket tyder på att företaget bakom 

annonseringen har  Ett exempel på detta kan ses i följande citat: 

“Nästan hälften av gångerna köper jag något när jag mottagit ett individanpassat erbjudande”.  

(Respondent 1. Personligt möte. 2018-04-19). 

  

Även respondent 213 och respondent 414 framförde att individanpassad marknadsföring i 

många fall leder till köp, men att erbjudandet i annonsen är avgörande ifall de klickar sig 

vidare till den ursprungliga webbplatsen eller inte. 

  

4.2 Algoritmer 

4.2.1 Kundens förståelse och inställning gentemot algoritmer 

Cormen et al. (2009), Otero (2014), Janlert och Wiberg (2000) samt Knuth (1997) redogör 

alla för algoritmer som begrepp och dess funktion i dagens digitala samhälle. Enligt 

författarna är algoritmer ett samlingsbegrepp som används inom datavetenskapen för att 

beskriva den del av programvaror vars instruktioner bestämmer en följd av operationer 

för att lyckas lösa en specifik uppgift. Algoritmer ligger till grund för all typ av 

individanpassad marknadsföring, och därav ville vi undersöka i vilken utsträckning 

generation y är medvetna om hur algoritmer och individanpassad marknadsföring 

fungerar i praktiken. Det visade sig i respondenternas svar att deras medvetenhet och 

kunskap gällande algoritmers inflytande i det digitala samhället är väldigt begränsad. En 

övervägande majoritet av respondenterna uppgav att de kände till begreppet algoritmer 

sedan tidigare och de kunde kortfattat förklara hur algoritmen fungerar, men det var ingen 
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av intervjupersonerna som hade någon djupare förståelse av algoritmbegreppet. Ett 

exempel presenteras i citatet nedan: 

  

”Man har en slags idé och vet att om man klickar på saker så är det viss information som blir 

kvar hos företagen. Och just beroende på vilka hemsidor man är inne på. Men igen så tror jag 

inte att jag i detalj skulle kunna beskriva hur man faktiskt jobbar med det”. (Respondent 15. 

Personligt möte. 2018-05-11). 

Precis som Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) samt Manovich (2011) nämner ett par 

respondenter begreppen big data och cookies i samband med våra frågor kring algoritmer. 

Bland annat respondent 2 nämner cookies när vi frågar hur mycket kunskap han har kring 

algoritmbegreppet och personligt anpassad marknadsföring. Respondent 115 säger att han 

är medveten om big data men inte medveten om hur mycket data företagen samlar in och 

hur det går till. Respondent 1516 påpekar att det på ett sätt är smidigt och bra, men att man 

som konsument inte riktigt vet vad företagen vet om en och vad dem använder det till, 

vilket är skrämmande. I linje med respondentens resonemang menar (Otero, 2014) att en 

stor utmaning i framtiden grundar sig i att företagen måste lära sig hantera och förstå all 

datamäng alla datamängd, så att det sedan kan användas  korrekt. 

  

Altaweel et al. (2015) , Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) samt Haider och Sundin 

(2016) redogör för att cookie-funktionen på webbsidorna är ett verktyg som möjliggör att 

företag kan spåra enskilda individers rörelsemönster, för att sedan använda informationen 

i marknadsföringsaktiviteter. Under intervjuerna framkom det att nästintill ingen av 

respondenterna tenderar att läsa igenom villkoren innan de signar upp sig för olika tjänster 

eller exempelvis accepterar cookies när de besöker diverse webbsidor. Vidare lyfte flera 

respondenter fram att det kan variera om de läser igenom villkoren eller inte beroende på 

om webbsidan är bekant sedan tidigare. Ifall hemsidan ger ett professionellt och seriöst 

intryck brukar de lita på företagen och därmed inte kontrollera villkoren. Däremot angav 

respondent 1017, respondent 1118 och respondent 1319 att om de inte känner till webbsidan 

eller företaget bakom sedan tidigare och att sidan dessutom är oprofessionellt uppbyggd, 

brukar de läser igenom villkoren. 
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”Beror på vad det är för hemsida, om jag vet att det är en välkänd hemsida där många handlar 

så brukar jag vara snabb med att acceptera, men är det en hemsida som jag inte känner till 

brukar jag vara noggrann av att läsa igenom”. (Respondent 13. Personligt möte. 2018-05-02). 

  

Vidare visade samtliga respondenterna på en tydlig överenskommelse om att de anser att 

det är mycket viktigt att internetanvändare får en ökad kunskap om vad algoritmer är och 

hur de används i social nätverk och sökmotorer. Respondent 520 uttryckte att hon tror att 

en ökad kunskap kan leda till att förhindra missförstånd som kan uppstå mellan företag 

och konsumenter. Respondent 1221 framförde ett liknande resonemang och poängterar att 

kunskap alltid är nytta. Han tar även upp den senaste händelsen gällande Cambridge 

Analytica och menar att det på grund av skandalen blivit mycket tydligare att människor 

inte har information om vad algoritmer är, och vad det kan ge för konsekvenser i det långa 

loppet. 

  

Vi undersökte även om intervjupersonerna hade kunnat tänka sig att dela med sig av 

ytterligare information om sig själv för att på så vis få ännu mer relevant och träffsäker 

marknadsföring. Majoritet uppgav att de inte kan tänka sig att dela med sig av så mycket 

mer information än vad de redan gör, eftersom att de inte kunde tänka sig vad för typ av 

information det skulle kunna vara som skulle kunna vara av intresse för företag. De som 

däremot var positivt inställda till att lämna ut ännu mer detaljerad information om sig 

själva, var villiga att göra detta till företag som står dem varmt om hjärtat och där de är 

återkommande kunder. 

”Ja, om det är ett företag som jag verkligen är en lojal kund hos, och känner mig bekväm med, 

då hade det bara varit skönt och bra. Just dem företagen som man kanske egentligen inte är 

inne på så ofta, är det bara obehagligt om dem skulle få veta mer”. (Respondent 13. Personligt 

möte. 2018-05-02). 

  

Respondent 1222 instämmer med ovannämnda intervjuperson då han också hade kunnat 

tänka sig att dela med sig av ytterligare personlig information om det sker en öppen 

kommunikation mellan företag och kund. Han poängterar även vikten av att företagen 

måste vara tydliga med vad dem vill ha och hur informationen ska användas. 
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Under intervjuns gång nämnde vi två välkända företag som idag använde sig av 

algoritmer, nämligen Facebook och Google. Bland annat Haider och Sundin (2016) , 

Butcher (2012) samt Cormen et al. (2009) talar om båda företagen i samband med 

algoritmer, och berättar att användare på Facebook idag möts av en daglig ström av 

information på sitt nyhetsflöde. För att bestämma vilka uppdateringar som ska synas och 

vilket innehåll som ska komma överst på nyhetsflödet använder Facebook sig av 

algoritmer (Cormen et al. 2009). Även Google är ett bra exempel på algoritmers 

funktionalitet menar Butcher (2012). Ifall man vill söka upp någon specifik information 

på internet är det många som tänker på Google Sök som det självklara valet menar 

Altaweel et al. (2015). Google sök använder sig främst av algoritmer för att matcha ord 

sökord med ord som finns på en webbsida.  

 

Vi frågade respondenterna om vad de anser om att Facebook individanpassar ens flöde 

och att endast specifika uppdateringar syns. Majoriteten av respondenterna hade en 

relativt negativ inställning till fenomenet, resterande tyckte det var både negativt och 

positivt medans ett fåtal inte hade någon åsikt alls. Respondent 6 berättar att hon på grund 

av Facebooks kollaborativa filtrering missar mycket relevant information. Hon menar att 

även om man som användare valt att titta eller uppmärksamma vissa grejer sen tidigare, 

så känns det inte okej att Facebook väljer bort saker åt en då det inte alltid är det man är 

intresserad av att titta på. 

  

Även Respondent 823 uttrycker att hon inte alls tycker det är bra att Facebook eller 

Instagram prioriterar vad hon ska se. Respondent 524 instämmer och menar att hon vill få 

uppdateringarna i den kronologiska ordning som de publiceras. Hon att man missar en 

del relevanta uppdateringar som man inte hade missat ifall man hade fått välja själv. Det 

var däremot några respondenter som hade delade åsikter kring frågan, ett exempel 

framkommer nedan: 

  

“Både och. Oftast så har algoritmerna spårat rätt.  Men om man ibland vill hitta en video eller 

ett inlägg som man kollat på sen tidigare kan det vara svårt att hitta då den försvunnit i flödet”. 

(Respondent 13. Personligt möte. 2018-05-02) 
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4.3 Integritetsaspekten på digitala kommunikationskanaler 

Enligt vad som framkommit i Westins (1967) integritetsteori beskrivs det i Treptes (2011) 

e-bok att alla människor har ett behov av integritet och ett privatliv, vilket innebär att alla 

individer har möjligheten att kontrollera sina personliga uppgifter. Samtliga respondenter 

hade väldigt spridda meningar gällande individanpassad marknadsföring och dess 

betydelse för den personliga integritet. Precis som Brodie et. al (2005) poängterar så är 

integritet ett väldigt individuellt ämne som människor lägger in olika värderingar i, vilket 

kom fram tydligt under intervjuerna. En respondent uttryckte en stark oro över att 

företagen har tillgång till så pass mycket information om oss som konsumenter. En annan 

respondent uttrycker liknande åsikter, men poängterade att det har blivit så vanligt idag 

att han inte tänker på det längre. 

”Absolut är det ett hot mot integriteten, det ser vi tydliga exempel på med den senaste 

händelsen med Cambridge Analytica och Facebook. Jag tror att facebook exempelvis vet mer 

om vissa individer än vad deras föräldrar vet om dem”. (Respondent 12. Personligt möte 2018-

05-02). 

  

Respondent 825 instämmer till en viss mån och menar att det ibland kan uppfattas som ett 

hot mot hennes integritet. Hon berättar att det vid vissa tillfällen inte känns så bra att alla 

aktiviteter som görs på internet lagras för att sedan användas i marknadsföringssyfte, och 

i syfte att sälja företagets produkter. I likhet med respondentens synpunkt framhäver 

Carlsson och Jacobsson (2012) problematiken med att det inte finns någon vedertagen 

definition av begreppet personlig integritet. Författarna menar att det kan uppstå problem 

för både organisationer och individer beroende på vart gränsen går innan det blir ett 

övertramp på individens integritet. Möjliga följder av en otydlig definition av begreppet 

är att den enskilde individen inte har den önskade kontrollen över sina personliga 

information på nätet, vilket kan leda till oönskade marknadsföringsaktiviteter. Däremot 

framhäver respondent 1226 att det i vanliga fall varier mycket från företag till företag, då 

det är skillnad på ett företag som oftast träffar rätt än ett företag som bara skickar 

meningslösa skräppostmeddelanden.   

  

Osatuyi (2015) berättar att integritetsaspekten har börjat fånga allt fler människors 

intresse och uppmärksamhet i och med den stora mängden information som samlas på 

                                                 
25 Respondent 8. Skypeintervju. 2018-04-29 
26 Respondent 12. Personligt möte. 2018-05-02 
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nätet. Samtliga respondenter framhäver att det kan kännas skrämmande på många plan, 

men att de däremot inte tror på att de kommer uppleva det som ett stort problem tills den 

dagens de själva blivit drabbade. Respondent 1527 och 1428 menar att det just är ett sådant 

ämne som man inte riktigt är intresserad eller tänker på tills den stund det blivit ett riktigt 

problem för en själv. Å andra sidan anser respondenterna att det fortfarande är 

skrämmande i och med att det idag är ett väldigt omdiskuterat och debatterat ämne. 

  

Hong och Tong (2013) belyser något som även respondenterna diskuterar, nämligen att 

konsumenter medvetet lämnar ut personlig information om sig själv på sociala 

kommunikationsplattformar som Facebook och Instagram. Författaren menar att 

konsumentens användaruppgifter i sin tur kan användas av en tredjepart vilket kan leda 

till att informationen blir sårbar. Flera respondenter förklar att dem förstår innebörden av 

att acceptera Cookies utan att läsa villkoren, precis som Slattery och Krawitz (2014) 

förklarar blir det som en konsekvens av det mer och mer tillgängligt för företagen att få 

tillgång till personen data under en lång tidsperiod. 

  

“Om man som konsument läser igenom villkoren har man på ett sätt gjort ett aktivt val och man 

ger “tillåtelse”, man har en egen skyldighet. Men å andra sidan funderar man på vad dem 

egentligen har rätt till”. (Respondent 6. Personligt möte. 2018-04-26). 

  

Precis som Trepte (2011) framhåller så har det i samband med den tekniska utvecklingen 

skett en ökning av utmaningar för individ på internet. Vad som gemensamt framkommit 

av samtliga respondenter är problematiken kring den äldre generationen och deras tillit 

till företagen. De påpekar att den äldre generationen kan vara skeptiska till denna form av 

individanpassad marknadsföring, då de inte är uppväxta och vana vid internet på samma 

sätt som generation y. Intervjupersonerna menade på att de blir varse om att företag 

samlar in personlig information om dem när det dyker upp personliga meddelanden och 

marknadsföring, men att tidigare generationer inte är medvetna om att de lämnar ifrån sig 

digitala spår när de internetsurfar och att de därför kan uppleva att det är obehagligt och 

skrämmande att företagen besitter så pass mycket information om deras privatliv. 

  

                                                 
27 Respondent 15. Personligt möte. 2018-05-11 
28 Respondent 14. Personligt möte. 2018-05-02 
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“Jag tycker att okunskapen ligger hos den äldre generationen. Det känns som att generation y 

är mer informerade och kunniga, vi kommer dock att fortsätta lära oss mer med tiden och vi 

kommer att ha mer förståelse”. (Respondent 2. Personligt möte. 2018-04-25). 

 

Enligt vad som angetts i teorin kommer EU från och med den 25e maj 2018 att ta fram 

den nya dataskyddsförordningen vid namn General Data protection Regulation (GDPR) 

(Datainspektionen, 2017). Vi avslutande det sista temat gällande integritetsaspekten med 

att fråga varje respondent om de har hört talas om den nya dataskyddslagen. Utifrån vad 

som framkom av respondenternas svar visste majoriteten att den nya lagen skulle införas 

men inte mycker mer än så, då det enbart var ett fåtal som gav ytterligare detaljer i sina 

svar. Vi gav därefter en kortfattad förklaring gällande vad den innebär och hur den 

kommer att implementeras i samhället, som vi sedan avslutade med en fråga gällande hur 

de ställer sig till den nya lagen. Som förväntat ställde sig majoriteten av respondenterna 

mycket positivt till den nya lagen, men samtidigt fanns det en viss osäkerhet om det 

verkligen kommer att stärka konsumenters integritet och säkerhet på sociala medier. 

  

“Jättebra att det stärker konsumenternas ställning ytterligare. Det är något som bör regleras 

ännu hårdare mot företagen”. (Respondent 12, personlig intervju 2018-05-02). 

 

Respondent 1429 uttryckte att det är bra att statliga myndigheter har fått en ökad kontroll 

och ett ansvar över att man som konsument har en integritet på internet. Respondent 830 

håller med och menar att det bara är positivt att det ställs högre krav på hur företagen 

hanterar sina kunders uppgifter, hon menar att politikerna har insett att det måste ske 

någonting. Respondent 1331 framhåller att den nya lagen bara är fördelaktig, då man som 

konsument får veta exakt hur företagen använder konsumentens personuppgifter och hur 

säkert det faktiskt är. 

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att integritet är både positivt och negativt betonat 

bland våra respondenter inom generation y. I det inledande skedet av intervjuerna hade 

majoriteten av intervjupersonerna en positiv inställning till individanpassad 

marknadsföring, då de anser att den är mer tilltalande och relevant för dem själva än 

traditionell marknadsföring. Under intervjuernas gång upptäckte vi som författare att 

                                                 
29 Respondent 14. Personligt möte. 2018-05-02 
30 Respondent 8. Skypeintervju. 2018-04-29 
31 Respondent 13. Personligt möte. 2018-05-02 
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respondenternas inställning många gånger förändrades till en mer negativ syn. Med 

närmare eftertanke om hur individanpassad marknadsföring fungerar i praktiken, var det 

många som kände ett visst obehag av att företag har tillgång till så pass mycket personlig 

information om dem.  
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5 SLUTSATS 

 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som har framkommit av den 

teoretiska och empiriska analysen. Först bevaras studiens tre forksningsfrågor och sedan 

övergripande slutstaser. Slutligen presenteras även förslag på vidare forskning. 

 
 

5.1 Svar på våra forskningsfrågor  

Inom ramen för denna uppsats undersöktes vad generation y anser om algoritmers 

inflytande på det informationsflöde som når individer genom sociala medier och andra 

digitala kommunikationsplattformar. På grund av det ökade användandet av algoritmer 

och individanpassad marknadsföring i det digitala samhälle, fann vi det högst intressant 

att undersöka hur individer inom generation y ställer sig till denna form av 

marknadskommunikation. Utifrån syftet utformades tre forskningsfrågor, vilka besvaras 

nedan.  

 

• Vad anser generation y om individanpassad marknadsföring och dess inflytande 

på varumärkesimage? 

  

I likhet med Fromm och Garton (2013) och Parment (2008) lyfter respondenterna fram 

att generation y uppskattar marknadsföring som är anpassad på individnivå i mycket 

högre utsträckning än den traditionella masskommunikationen. Vi bedömer att det främst 

beror på att denna generationen är vana internetanvändare då de har vuxit upp i den 

digitala tidsåldern med tekniken ständigt närvarande, vilket gör att de känner sig trygga 

och bekanta med den digitala marknadsföringen. Ytterligare en aspekt som är av intresse 

är att likt tidigare forskning visar vårt empiriska resultat på att generation y har en positiv 

inställning gentemot marknadsföring som är anpassad på individnivå då de upplever att 

reklamen blir desto mer intressant om den passar deras preferenser och livsstil. I linje 

med Jonsson et al. (2015) och Haider och Sundin (2016) menar respondenterna att 

annonser och reklam måste skräddarsys för att för att den ska upplevas som relevant för 

dem. Däremot var det en övergripande majoritet av respondenterna som lyfte fram att den 

individanpassade marknadsföringen inte alltid överensstämmer med vad individerna 

önskar eller är i behov av. 
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Vårt empiriska material visar på att generation y anser att individanpassad 

marknadsföring inte har någon markant påverkan på ett varumärkes image. Vi tycker oss 

kunna se att konsumenter inom generation y inte upplever att deras inställning gentemot 

ett företag eller varumärke förändras av att de exponeras av individanpassad 

marknadskommunikation. Vi bedömer att detta är ytterligare en indikation på att 

generation y är så pass vana vid att tusentals varumärken ständigt cirkuleras runtomkring 

dem i diverse digitala kommunikationsplattformar, att de inte längre medvetet reflekterar 

över den marknadsföring som de mottar, men som respondenterna påpekade så kan 

marknadsföringen påverka dem undermedvetet. Kan det vara så att vi är överexponerade 

av marknadsföring att det inte längre biter på oss?   

 

Å andra sidan tycker vi oss kunna se att konsumenter inom generation y anser att 

inställningen till ett varumärke kan påverkas av den upplevda relevansen och tajmingen i 

reklamen. Ifall individerna upplever att de är i behov av produkten som annonseras eller 

finner den intressant, skapas en positiv attityd gentemot varumärket hos individerna. Om 

individen däremot upplever att marknadsföringsmeddelandet inte är av intresse, kan det 

resultera i att de fick en negativare bild av företaget som låg bakom annonsen.  

 

Enligt AIDA-modellen ska annonser och marknadsföringsmeddelanden vara 

uppseendeväckande och skapa ett intresse gentemot en produkt (Hackley, 2005; Ferrell 

& Hartline, 2012). Som tidigare nämnt visar vårt empiriska material på att generation y 

har en mestadels positiv inställning till marknadsföringskommunikation som är 

individanpassad, och att det därmed uppfyller de första två stegen i AIDA-modellen. Med 

utgångspunkt i vårt forskningsresultat kan vi däremot konstatera att det är väldigt sällan 

som individanpassad marknadsföring leder till att konsumenter inom generation y 

fullföljer samtliga steg i köpprocessen, utan att det enbart kan väcka en nyfikenhet hos 

potentiella konsumenter.  Utifrån AIDA-modellen innebär det att företag inte lyckas hela 

vägen med sin marknadsföringskommunikation, då det tredje och fjärde steget har en viss 

tendens att fallera enligt indikationer från respondenterna. För att företag ska uppnå att 

internetanvändare fullföljer samtliga steg i AIDA-modellen bedömer vi med 

utgångspunkt i teori och analys att företag måste knyta an produkter i reklamen till 

konsumentens behov för att ta konsumenten vidare längs köpprocessens steg mot ett 

faktiskt köp.  
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• Vad har generation y för bild av algoritmers funktion och betydelse?  

 

Det finns även gällande denna fråga återkommande mönster i studien. Vi kan utifrån våra 

genomförda intervjuer konstatera att konsumenter inom generation y dagligen exponeras 

av individanpassad marknadsföringföringskommunikation på diverse sociala medier och 

digitala kommunikationsplattformar, men att deras medvetenhet och kunskap gällande 

algoritmers inflytande i det digitala samhället är väldigt begränsad. Vårt empiriska 

material visar på att bristen på kunskap gällande algoritmer och dess inflytande på 

informationsflödet på social medier och andra digitala kommunikationskanaler är 

markant inom generation y. Vi bedömer att det främst beror på begreppets komplexitet 

och dess otydlighet med vad det faktiskt innebär. En övervägande majoritet av 

respondenterna uppgav att de kände till algoritmbegreppet sedan tidigare, men de hade 

ingen djupgående förståelse. Detta stämmer väl överens med vad som framkom i studien 

som teknikövervakningsföretaget TRUSTe genomförde 2016 där de undersökte brittiska 

medborgares medvetenhet gällande om hur deras personliga uppgifter hanteras på 

internet. Studien visade på att endast 25% av de tillfrågade förstod hur företag hanterar 

och lagrar deras personuppgifter.  

 

Vi kan urskilja ett samband mellan att individer inom generation y inte besitter någon 

djupgående kunskap om algoritmer och att samtliga av respondenterna uppgav att de 

brukar godkänna villkoren utan att läsa igenom dem innan de signar upp sig för olika 

tjänster eller accepterar cookies på digitala kommunikationsplattformar. Det finns 

möjlighet att läsa om exempelvis cookies och hur företagen använder informationen när 

rutan kommer fram på webbsidorna, men vi tycker oss kunna se att ingen brukar klicka 

in på det. Ifall respondenterna hade haft för vana att läsa igenom villkoren, tror vi att deras 

medvetenhet och kunskap om algoritmer hade varit mer utvidgande. Utifrån den 

empiriska analysen kan vi konstatera att det börjar på så vis bli allt mer normaliserande 

men de, vilket är en av orsakerna till att generation y inte reflekterar över hur algoritmer 

och individanpassad fungerar. Vidare kan vi urskilja att faktumet att respondenterna 

angav att de vanligtvis bara accepterar villkoren utan att ha läst igenom dem innan, tyder 

på att de känner en tillförlitlighet till företagen.  

 

• Vad anser generation y om algoritmers betydelse för den individuella 

integriteten?       
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Utifrån respondenternas resonemang kan det konstateras att det råder delade meningar 

gällande vad generation y anser om algoritmers betydelse för den personliga integriteten. 

Det är en intressant aspekt att respondenterna har svarat så olika i denna fråga, för vissa 

har algoritmer ingen betydelse för den individuella integriteten medan hos andra kunde 

det upplevas som inskränkande och obehagligt. Vi tycker oss dock kunna se att en 

övergripande majoritet upplevde ett visst obehag med att företag har tillgång till så pass 

mycket privat information om oss konsumenter. Vi bedömer att en av de främsta 

anledningarna till att många upplever ett obehag med individanpassad marknadsföring 

beror på att de inte besitter någon högre utsträckning av kunskap gällande algoritmer.  

Vidare kan vi även urskilja att många upplever ett visst obehag gällande hur företag 

arbetar med insamling av deras personuppgifter, men att de accepterar villkoren på ren 

rutin utan att reflektera närmare på det, tyder på att de ändå känner en viss tillförlighet 

gentemot företagen. Vi kan även urskilja utifrån vårt empiriska material att generation y 

anser att det är mycket viktigt att internetanvändare får en ökad kunskap om vad 

algoritmer är och hur de används i social nätverk och sökmotorer.  Vi uppfattar att det 

understryks att en ökad kunskap och medvetenhet gällande algoritmbegreppet hos 

generation y, skulle kunna minska på det upplevda obehaget.  

Som tidigare nämnt uttryckte en del respondenter att de inte upplever att den 

individanpassade marknadsföringen inskränker på den den personliga integriteten. Vi 

bedömer att det främst beror på att generation y är så pass vana vid att ständigt exponeras 

av marknadsföring på diverse kommunikationsplattformar, att de inte längre reflekterar 

över hur det fungerar i praktiken och därmed inte upplever ett obehag. Vi tycker oss även 

kunna se att generation y är av uppfattningen att det är vanligare att äldre generationer 

upplever att algoritmer inskränker på den personliga integriteten. I likhet med Parment 

(2008) lyfter respondenterna fram att generation y är uppväxta i den digitala tidsåldern 

och att de därmed har förståelse för att företag använder deras personuppgifter i 

marknadsföringssyfte.   

5.2 Övergripande slutsater  

Denna studie syftade till att undersöka vad generation y anser om algoritmers inflytande 

på det informationsflöde som når individer genom sociala medier och andra digitala 

kommunikationsplattformar. I det stora hela kan det utifrån vårt forskningsresultat 
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konstateras att generation y upplever såväl fördelar - respektive nackdelar med algoritmer 

i det digitala samhället. 

  

De digitala kommunikationsplattformarna och sociala nätverk som har uppstått i och med 

digitaliseringen har skapat nya möjligheter för företag att arbeta med marknadsföring. 

Algoritmer möjliggör att företag kan anpassa sin marknadsföringskommunikation på 

individnivå. Utifrån denna studie kan vi konstatera att generation y har en någorlunda 

neutral inställning till individanpassad marknadsföring, men vi kan urskilja att de 

upplever marknadsföringsstrategin betydligt mer intressant än den traditionell 

masskommunikationen. Ett framträdande inslag är att generation y uppskattar 

marknadsföring som har anpassats på individnivå så länge den är relevant och stämmer 

överens med deras preferenser samt livsstil. Vad gäller individanpassad marknadsföring 

och dess inflytande på varumärkesimage har vi kunnat fastställa att generation y inte 

uppfattar att sådan marknadsföring har en signifikant påverkan på deras inställning 

gentemot ett varumärke. Å andra sidan visar vårt empiriska resultat på att generation y 

upplever att det är större sannolikhet att individanpassad marknadsföring har en negativ 

påverkan på varumärkesimage ifall annonsen inte upplevs som relevant i betraktarens 

öga. 

  

Ytterligare ett framträdande inslag är att generation y till viss mån är medvetna om 

algoritmbegreppet, men att de inte besitter någon djupgående kunskap om hur det 

fungerar i praktiken. Vi bedömer att det är den största anledningen till att konsumenter 

inom generation y upplever att algoritmer kan vara ett hot mot den individuella 

integriteten. Å ena sidan framhäver några respondenter att de inte alls anser att algoritmer 

och den individanpassade marknadsföringen inskränker på den den personliga 

integriteten, vilket grundar sig i utgångspunkten att generation y är uppväxta med internet 

och därmed vana vid att ständigt exponeras för marknadsföring på diverse 

kommunikationskanaler.  

 

5.3 Förslag på framtid forskning 

Denna studie har undersökt vad individer inom generation y anser om om algoritmers 

inflytande på det informationsflöde som når individer genom digitala 

kommunikationsplattformar. Under forskningsprocessens gång har vi kommit till insikt 

att det även hade varit intressant att  undersöka detta ämnesområde utifrån ett 
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företagsperspektiv, då denna uppsats enbart haft ett konsumentperspektiv som 

utgångspunkt. Det hade kunnat ge en ökad förståelse för hur arbetet med algoritmer och 

individanpassad marknadsföring fungerar i praktiken hos företagen samt hur de arbetar 

med digital marknadskommunikation för att på ett framgångsrikt sätt nå ut till generation 

y.  
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Bilaga 1- Operationalisering  
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Intervjufråga 
 

 

Operationalisering 

 

Referens 

 

 

Individanpassad 

marknadsföring 

 

 

 

1–6 

 

Dessa frågor ställer vi för att ta reda på 

om generation y mottar individanpassade 

erbjudande och om den passar deras 

preferenser. Vi frågar även om 

individanpassad marknadsföring kan 

påverka deras syn på ett varumärke. 

Chaffey & Ellis- 

Chadwick (2016); 

Miller & 

Washington (2009); 

Shuk Ying & 

Bodoff (2014); 

Dantas & Carillat 

(2013); Keller 

(1993); Kapferer 

(2012). 

 

 

 

Algoritmer 

 

 

 

7–9 

 

Med dessa frågor vill vi undersöka om 

generation y är medvetna om hur 

algoritmer fungerar, och om dem brukar 

läsa igenom villkoren innan de signar upp 

sig för olika tjänster. Vi frågade frågor 

kring Facebook och vad dem anser att det 
endast visas specifika uppdateringar i 

deras flöde.  

 

Haider & Sundin 

(2016); Cormen et 

al. (2009); Knuth 

(1997); Janlert & 

Wiberg (2000); 

Butcher (2012); 
Altaweel (2009); 

Manovich (2012). 

 

 

 

Integritet och 

personlig 

information 

 

 

 

 

 

10–15 

 

Dessa frågor avser att undersöka om 

generation y upplever individanpassad 

marknadsföring som ett hot mot den 

personliga integriteten. Vi frågar även om 

de tycker att internetanvändare borde få en 

ökad kunskap om vad algoritmer är och 
hur de används, eller om de skulle vara 

villigare att ge ut ytterligare information 
om sig själva. Vi avslutar det sista temat 

med att fråga hur de ställer sig till den nya 
dataskyddslagen GDPR. 

Kirollos et al. 

(2012); Trepte 

(2011); Hong & 

Tong (2013); 

Osatuyi (2015); 

Brodie et al. (2005); 

Carlsson & 
Jacobsson (2012); 

Slattery & Krawitz; 
Datainspektionen; 

(2016) 
Datainspektion 

(2017). 

 



 

II 

Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Vi kommer att börja med att ge en kortfattad förklaring på vad algoritmer innebär. 

Algoritmer är ett begrepp som används inom datavetenskapen för att beskriva de  

programvaror som styr vad vi ser på internet. Deras uppgift är att kartlägga hur vi rör 

oss på webbplatser, vad vi klickar på och vad vi gillar för att sedan kunna tillgodose oss 

med mer intresseväckande nyhetsflöde. Algoritmer utgörs av instruktioner om vad som 

ska utföras och möjliggör att information visas på ett specifikt sätt för varje enskild 

individ, och det finns i princip för alla onlinetjänster. 

 

Individanpassad marknadsföring 

1. Brukar du få erbjudanden från företag med personligt anpassad marknadsföring 

genom exempelvis annonser på sociala medier eller via e-mail utskick? Exemplifiera 

gärna.  

2. a) När du har mottagit ett individanpassat erbjudande, brukar du klicka dig vidare till 

hemsidan vid sådan marknadsföring?  

b) Har sådan reklam någon gång väckt ditt intresse och sedan lett till att du har köpt 

produkten? 

3. Vad anser du om personlig marknadsföring som har baseras på dina tidigare köp och 

saker som du har tittat på? BILD 1!  

4. Anser du att den reklam som skickas till dig är relevant? Stämmer det överens med 

dina preferenser? 

5. Skulle du kunna tänka dig a att företag fick mer information om dig och på så sätt få 

 mer relevant och träffsäker marknadsföring?   

6. Kan individanpassad marknadsföring påverka din syn och inställning gentemot ett 

varumärke?   

7. Vilka fördelar respektive nackdelar kan du uppleva med individanpassad 

marknadsföring 



 

III 

Algoritmer  

8. Är du medveten om hur algoritmer och personligt anpassad marknadsföring 

fungerar? Alltså hur företagen arbetar med att förse ditt informationsflöde med 

exempelvis individanpassade meddelanden och annonser?  

9. Brukar du läsa igenom villkoren innan du signar upp dig för olika tjänster eller 

exempelvis accepterar cookies när du besöker webbsidor?   

10. Facebook och Google är idag två välkända företag som använder sig av algoritmer. 

Vad anser du exempelvis om att enbart specifika uppdateringar syns eller att Facebook 

individanpassar ditt nyhetsflöde?  

 

Integritet 

11.  Upplever du att individanpassad marknadsföring kan vara ett hot mot din 

integriteten? 

12. a) Är du medveten om att det finns tredjehands parter, som säljer vidare dina 

personuppgifter och att du genom det även kan få individanpassad marknadsföring på 

olika sidor?   

 

b) Om ja, hur ställer du dig till detta? 

 

13. Anser du att det är viktigt att internetanvändare får en ökad kunskap om vad 

algoritmer är och hur de används i social nätverk och sökmotorer?  

14. Har du hört talas om den nya dataskyddslagen GDPR som börjar gälla inom EU den 

25 maj?  

15. Om nej, GDPR ska ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen 

innebär att företag måste vara mer öppna med hur de samlar in, behandlar och delar med 

oss av personlig data. Som internetanvändare kommer du bland annat ha rätt att beställa 

hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och 

kontaktuppgifter, köphistorik eller bonuspoäng. BILD 2!  



 

IV 

Hur ställer du dig till den nya lagstiftningen?  

Avslutningsvis  

● Tacka för deltagandet, och förklara vad som kommer att hända med de data som 

framkommit. 
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Bilaga 3 

 

Här nedan presenteras de två bilderna som användes i samband med djupintervjuerna för 

att på ett tydligt sätt illustrera för intervjupersonerna.     

Bild 1  
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