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Sammanfattning 
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Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, examensarbete. 

Linnéuniversitetet, VT 2019.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka och klargöra betydelsen för e-handelsföretag av att 

balansera insamling och användning av konsumentdata på individnivå, med hänsyn till 

de identitetsrelaterade nackdelar som kan upplevas av konsumenterna. 

 

Forskningsfrågor:  

• Vilken betydelse har den insamlade konsumentdatan för att kunna 

individanpassa marknadsföringen? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan det ur ett företagsperspektiv finnas med 

individanpassad marknadsföring? 

• Vilka utmaningar kan företag uppleva med de integritetsrelaterade aspekterna 

inom marknadsföring? 

• I vilken utsträckning är det möjligt att segmentera konsumentmarknaden för att 

få en större vetskap om vilka konsumenter som upplever individanpassad 

marknadsföring som oroväckande? 

 

Metod: Studiens empiriska material har samlats in genom sju stycken intervjuer, varav 

fyra av intervjupersonerna är högt uppsatta inom olika e-handelsföretag och resterande 

tre arbetar på outsourcingbolag i form av mediebyråer. Studien har en abduktiv ansats. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar att det är viktigt att företag finner en balans mellan 

insamling och användning av konsumentdata. Det har påvisats att företag behöver 

utforma den individanpassade marknadsföringen på ett sådant sätt att konsumenter i 

exponeringen känner sig trygga med den insikt företag har genom den personliga datan. 

Det framgår att detta tillvägagångsätt föranleder att företag undviker gränsen för 

integritetsintrång och kan således nyttja de konkurrensfördelar individanpassad 

marknadsföring ger upphov till.  

 

Nyckelord: Individanpassad marknadsföring, personlig integritet, konsumentdata, 

integritetsintrång, e-handel, kundrelationer, konsumentinsikt, CRM, segmentering. 
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Abstract 

Title: The paradox between individualized marketing and personal integrity. 

Authors: Hannes Asplund & Johan Nilsson 

Supervisor: Leif V Rytting 

Examiner: Richard Afriyie Owusu 

Course: Bachelor thesis 15 credits. Business Administration III - Marketing, Degree 

Project. Linnaeus University, Spring 2019. 

 

Purpose: The purpose is to investigate and clarify the importance for e-commerce 

companies of balancing the collection and use of consumer data at the individual level, 

taking into account the identity-related disadvantages that can be experienced by 

consumers. 

 

Research questions: 

• What is the significance of the collected consumer data in order to be able to 

personalize the marketing? 

• What advantages and disadvantages can there be from a company perspective 

with individualized marketing? 

• What challenges can companies experience with the integrity-related aspects of 

marketing? 

• To what extent is it possible to segment the consumer market in order to gain a 

greater knowledge of which consumers that are experiencing individualized 

marketing as intrusive? 

 

Method: The empirical material of the study has been collected through seven 

interviews, of which four of the respondents are highly ranked in various e-commerce 

companies and the remaining three work on outsourcing companies in form of media 

agencies. The study has an abductive approach. 

 

Conclusion: The results of the study shows that it is important that companies find a 

balance between collecting and using data. It has been shown that companies need to 

design the individualized marketing in such a way that consumers feel secure with the 

insight that the company has through the personal data. It appears that this approach 

makes it easier for companies to avoid crossing the limit of privacy infringement and 

can thus utilize the competitive advantages of individualized marketing. 

 

Keywords: Individualized marketing, personal integrity, consumer data, privacy 

infringement, e-commerce, customer relations, consumer insight, CRM, segmentation. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar vi uppsatsens forskningsområde genom att 

redogöra för e-handelns ökade popularitet och hur det ställer krav på ökad personlig 

relevans i marknadsföringens innehåll. Vidare diskuterar och belyser vi med stöd av 

teori de problem som finns med den ökade personifieringen. Diskussionen leder sedan 

till uppsatsens syfte och tillhörande forskningsfrågor. I kapitlets avslutande skede 

presenteras studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Att handeln flyttas från traditionella kanaler till internet är enligt Fölster (2000) ett 

centralt element i den nya ekonomin. E-handeln i Sverige blir allt mer populär, något 

som enligt Vatariasombut, Stylianou och Igbaria (2004) grundar sig i internets snabba 

utveckling. Författarna belyser trenden av konsumenternas ökade intresse att handla på 

nätet, vilket har föranlett en marknad med allt fler aktörer och tuffare konkurrens. 

Gummesson (2002) framhåller att den allt tuffare konkurrensen har mynnat ut i ett 

skifte från transaktion till relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring har enligt 

författaren som syfte att relationer, nätverk och interaktion hamnar i centrum med det 

huvudsakliga målet att förlänga befintliga kundrelationer. 

 

Liang, Chen och Wang (2008) belyser den problematik som e-handelns ökade 

konkurrens har medfört för de aktiva aktörerna i deras arbete med att utveckla befintliga 

kundrelationer. Det anförs att konsumenter idag har en tendens till att förflytta sig 

mellan olika aktörer och att valet av företag baseras på prisnivå. För att motverka att 

kunderna byter leverantör är det enligt Shankar, Smith och Rangaswamy (2003) viktigt 

med kundlojalitet då det leder till att konsumenter gör återköp. Scullin, Fjermestad och 

Romano (2004) påvisar att det först är när företag förstår konsumenternas beteende och 

behov som kundlojalitet skapas. Med en ökad förståelse kan företag enligt Dyché 

(2002) förse konsumenterna med effektiva och personliga e-handelsupplevelser. 

 

Det framgår genom Ashworth och Free (2006) att dagens teknologi har skapat 

obegränsade möjligheter för företag att samla in data om konsumenter. Författarna 

påpekar att den data som samlas in ger en ökad konsumentinsikt vilket är nödvändigt 

för att på individnivå kunna anpassa marknadsföringen. Vidare beskriver Von 
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Wallenstein (2015) vad som krävs för att individanpassad marknadsföring ska uppnå sitt 

syfte i exponeringen mot konsumenterna. Författaren anser att det är av stor vikt att rätt 

budskap når rätt konsument vid rätt tillfälle. Razi (2016) understryker att e-

handelsföretag har stora möjligheter att uppnå personlig relevans i marknadsföringen. 

Författaren lyfter fram att de företag som inte utnyttjar dessa möjligheter kommer att 

konkurreras ut från marknaden. I kontrast till detta framhäver Ziegeldorf, Morchon och 

Wehrle (2014) att företags ökade strävan mot att individanpassa sin marknadsföring har 

gett upphov till ett allt större fokus på konsumenters integritet på nätet. Frydlinger, 

Edvardsson, Carlström och Beyer (2018) framför att debatten kring personlig integritet 

på nätet har pågått under en längre tid och att General Data Protection Regulation 

(GDPR) är en av de regleringar som nu har för avsikt att skydda konsumenter i den 

expansiva utvecklingen på nätet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ashworth och Free (2006) framhåller att insamling och lagring av data länge varit 

möjligt, men att möjligheterna blivit allt fler med teknikens utveckling. Författarna 

förklarar att företag som verkar inom e-handeln har ett stort och välutvecklat utbud av 

olika system för att kunna utvinna information om konsumenter på de olika 

plattformarna. McAfee och Brynjolfsson (2012) understryker att digitala affärer inte 

enbart ger information om konsumenternas köphistorik, utan med hjälp av innovativa 

system kan företag spåra konsumenternas allmänna aktivitet. För att lyckas omvandla 

den insamlade datan till individanpassad marknadsföring i lämplig form krävs det enligt 

Labrinidis och Jagadish (2012) stor kunskap i analys och tolkningsprocessen.  

 

McAfee och Brynjolfsson (2012) skriver att det ökade fokuset på e-handeln från 

konsumenterna har lett till att konkurrensen för de verksamma företagen har ökat. Därav 

betraktar Dyché (2002) att företag behöver förse konsumenterna med effektiva och 

personliga e-handelsmöjligheter. Författaren utvecklar sitt resonemang vidare med att 

understryka vikten av att rätt erbjudande når konsumenterna vid rätt tillfälle. Med 

bakgrund till den här expansiva utvecklingen finner vi det naturligt att vi i uppsatsen 

berör relationsmarknadsföring som ämne. Berry (1983) står som grundare för begreppet 

relationsmarknadsföring och författaren definierar det som ett tillvägagångssätt för att 

skapa, upprätthålla och förbättra kundrelationer. Med hänvisning till Gummesson 

(2002) framgår den trend som skapats på den moderna marknaden där 
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relationsmarknadsföring har ersatt transaktionsmarknadsföring. Nykamp (2001) påpekar 

att företag som väljer att satsa på befintliga kundrelationer också når en högre 

lönsamhet. För att kunna utveckla kundrelationerna anser Gummesson (2002) att 

företag behöver bygga upp en databas för varje konsument, detta för att möjliggöra 

individanpassad marknadsföring. 

 

I takt med att e-handelsföretag i en allt större utsträckning anpassar marknadsföringens 

innehåll möts marknadsförare enligt Aguirre, Mahr, Grewal, Ruyter och Wetzels (2015) 

av allt fler etiska frågeställningar. Författarna anför att datainsamling och 

individanpassad marknadsföring kan upplevas som integritetskränkande bland 

konsumenter. Med hänsyn till Aguirre et al. (2015) blir det även intressant att inkludera 

Tucker (2012) som har lanserat teorier angående att datainsamling i viss mån leder till 

integritetsintrång. Med utgångspunkt i företags insamling och användning av 

konsumentdata finner vi personlig integritet som centralt. Enligt statens medicinsk-

etiska råd (2019) handlar personlig integritet bland annat om att varje person själv ska 

kunna bestämma över informationen om en själv och att varje individ har rätt till att 

dölja information för andra. Martin och Murphy (2016) påvisar hur företagens arbetssätt 

i viss utsträckning inte stödjer personlig integritet och dess innebörd. Författaren belyser 

det faktum att företag genom internet och sociala medier ställer krav på att man som 

konsument ska godkänna utlämning av data. De konsumenter som inte godkänner 

kraven kan komma att bli begränsade i sin användning av företagens onlinetjänster. 

 

Det är naturligt att attityden till individanpassad marknadsföring och datainsamling i 

stort skiljer sig mellan konsumenter. Awad och Krishnan (2006) anser att företag bör 

fokusera på de konsumenter som uppskattar individanpassad marknadsföring då dessa 

har en bättre attityd till insamling av data. Detta leder oss in på målgrupper och 

marknadssegmentering som vi finner relevanta för ämnet. Schiffman och Kanuk (2007) 

definierar marknadssegmentering som en uppdelning av en potentiell marknad där det 

skapas delmarknader med konsumenter som har gemensamma behov. Tam och Ho 

(2006) framhåller att det är först efter en sådan segmentering som marknadsföringen 

kan anpassas på individnivå. Genom Fill (2009) framgår det även som viktigt att företag 

anpassar marknadsföringens innehåll utefter hur bra relationen är till olika kunder. 

Författaren anser att marknadsföringens innehåll kan göras mer personligt för de som 

varit kunder under en längre tid. 



  
 

4 

 

Service Management med fokus på servicekvalitet och värdeskapande är relevanta 

begrepp i kartläggningen av den individanpassade marknadsföringens betydelse. Den 

allt mer globala e-handeln ställer enligt Zeithaml, Parasuraman och Malhotra (2002) 

krav på en ökad servicekvalitet där fokuset förläggs på de interaktioner som sker innan, 

under och efter en finansiell transaktion av en vara. Vi finner individanpassad 

marknadsföring som en intressant och viktig aspekt för att som företag uppnå en ökad 

servicekvalitet och lojalitet. Miller och Washington (2009) understryker den 

individanpassade marknadsföringens stora betydelse för konsumenters upplevda värde 

och servicekvalitet. I kontrast till detta framhåller Wu, Huang, Yen och Popova (2012) 

att den individanpassade marknadsföringen inte får personifieras på ett sådant sätt att 

konsumenterna upplever en oro i exponeringen. 

 

I urvalet av tidigare genomförda studier inom ämnet finns det ett övervägande fokus på 

konsumentperspektivet. Forskarna för dessa studier har fokuserat på hur konsumenter 

ställer sig till företags insamling och användning av data i marknadsföringssyfte. En 

studie som vi i sammanhanget finner intressant är genomförd av Berggren, Hallner och 

Ströberg (2015). Författarna har skrivit om individanpassad marknadsföring på 

Facebook. Genom studiens resultat framgår det att konsumenterna hade en positiv 

inställning till individanpassning, med förutsättning att företag noggrant analyserar 

datan för att sedan uppnå hög personlig relevans i innehållet. Det framkom även att 

majoriteten av konsumenterna inte upplevde en konkret oro över sin personliga identitet 

i samband med exponeringen. Däremot kunde vi utläsa att det fanns segment som 

upplevde det som oroväckande med insamling och användning av konsumentdata. Den 

upplevda oron kan även bekräftas av en studie som är genomförd av Barsby och 

Wångdahl (2017). Utifrån studiens resultat kan vi utläsa att konsumenterna önskade en 

strängare reglering för vilken information som får samlas in och användas. Med 

anledning av tidigare studiers fokus på ämnet utifrån ett konsumentperspektiv har vi 

istället valt att utgå från ett företagsperspektiv.   

 

1.3 Problemformulering 

E-handelns ökade popularitet har föranlett en marknad som präglas av tuff konkurrens 

där företag strävar efter att skapa lönsamma kundrelationer. Dagens utvecklade teknik 

har underlättat för företag att kunna samla in konsumentdata som på individnivå kan 
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fastställa köpbeteende, behov och allmänna preferenser. Företag nyttjar datan för att 

kunna individanpassa marknadsföringen för att lättare nå rätt konsumenter med rätt 

budskap och således öka konverteringsgraden. I den här utvecklingen möts 

marknadsförare allt mer av etiska frågeställningar kopplade till insamling och 

användning av konsumentdata. Individanpassad marknadsföring kan ge upphov till 

relevant och uppskattad marknadsföring, samtidigt som det återstår en del av 

konsumentmarknaden som upplever en oro relaterad till hur företag samlar in och 

använder deras personliga data.  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka och klargöra betydelsen för e-handelsföretag av att balansera 

insamling och användning av konsumentdata på individnivå, med hänsyn till de 

identitetsrelaterade nackdelar som kan upplevas av konsumenterna. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

Följande frågor är relaterade till syftet i vår studie, där ett genomgående fokus förläggs 

på e-handelsföretag: 

  

• Vilken betydelse har den insamlade konsumentdatan för att kunna 

individanpassa marknadsföringen? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan det ur ett företagsperspektiv finnas med 

individanpassad marknadsföring? 

• Vilka utmaningar kan företag uppleva med de integritetsrelaterade aspekterna 

inom marknadsföring? 

• I vilken utsträckning är det möjligt att segmentera konsumentmarknaden för att 

få en större vetskap om vilka konsumenter som upplever individanpassad 

marknadsföring som oroväckande? 

 

1.6 Avgränsning 

I den här studien har vi valt att i vår empiriska insamling avgränsa oss till svenska e-

handelsföretag med fokus på B2C. Ämnet kommer studeras utifrån ett 

företagsperspektiv, detta med anledning av att en övervägande del av tidigare studier 

har fokuserat på kundperspektivet. 



  
 

6 

  



  
 

7 

2 Metod 

I det här kapitlet presenterar vi olika tillvägagångssätt vi tillämpat i uppsatsen. Här 

presenteras vetenskapligt synsätt, forskningsmetod, forskningsansats, datainsamling, 

operationalisering och intervjuguide, studiens kvalitet, forskningsprocess, metodkritik 

samt etik. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Patel och Davidson (2011) lyfter fram hermeneutik som en motsats till positivismen. 

Författarna framhåller hermeneutik som en vetenskaplig tolkningslära där forskaren 

studerar och tolkar den mänskliga existensens grundbetingelser. Enligt Ödman (2007) 

handlar det om betydelseforskning, något som Henricson (2017) framlägger som ett 

försök att förstå och tolka olika sammanhang. Genom intervjuer har vi i vår studie 

kunnat tolka respondenternas svar för att få större förståelse och kunskap kring studiens 

forskningsområde. Genom att tolka respondenternas svar har vi lyckats undersöka och 

förstå olika sammanhang kring de mest väsentliga aspekterna, en metod som Wallén 

(1996) anser är korrekt. Vi har som forskare varit engagerade och öppna till att 

inkludera flertalet infallsvinklar och synsätt. Detta går i linje med det tillvägagångssätt 

som Patel och Davidson (2011) anser stå i centrum för kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem. Författarna förklarar att hermeneutistisk metod innebär en öppen, 

subjektiv och engagerad forskarroll. 

  

Med hjälp av vår förförståelse för ämnet har vi subjektivt kunnat närma oss 

forskningsobjektet. Förförståelse är enligt Patel och Davidson (2011) de tankar och den 

kunskap som forskaren bär med sig in i forskningen. Vår förförståelse har hjälpt oss i 

valet av respondenter. Som forskare har vi även med oss grundkunskaper kring de mest 

relevanta teorier som studien berör, vilket bidrog till att vi på ett enkelt sätt kunde tolka 

och förstå teorierna som vi valt att fördjupa oss i. Enligt Hartman (2004) är förförståelse 

den kunskap som behövs för att kunna tolka. Patel och Davidson (2011) förklarar att 

förförståelsen bör ses som en tillgång i avseende att kunna tolka och förstå 

forskningsobjektet. Parallellt framhålls det att den här typen av tillvägagångssätt har 

bidragit till skapandet av en helhetsbild av forskningsproblemet. Det skiljer sig därmed 

gentemot positivismen som författarna framhåller som ett synsätt där forskningsobjektet 

studeras bit för bit. 
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2.2 Forskningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ metod 

För att på ett djupgående plan studera ämnet har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod. Enligt Yin (2013) grundar sig en kvalitativ undersökning i 

intervjupersonernas uppfattningar och synsätt, vilket vi ansåg gav oss de bästa 

förutsättningarna för att lyckas besvara studiens syfte och problemformulering. Den 

mest grundläggande skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier är enligt 

Holme och Solvang (1997) att en kvantitativ forskningsmetod omvandlar insamlad data 

till siffror och mängder i syfte att möjliggöra statistisk analys. Vi anser att en kvantitativ 

forskningsmetod inte hade föranlett några möjligheter att besvara studiens syfte. Vi 

valde därför en kvalitativ metod för att vi som forskare ska kunna tolka och skapa oss 

en uppfattning utefter den datan vi samlar in, något som enligt Holter och Kalleberg 

(2007) varken kan eller bör omvandlas till siffror. 

  

Forskningen som genomförts grundar sig i insamling av mjukdata, exempelvis 

intervjuer och tolkande, vilket Trost (2010) beskriver som innebörden av en kvalitativ 

forskningsmetod. Hartman (2004) lyfter fram att innebörden av den insamlade data och 

dess karaktärsdrag bör stå i centrum i en kvalitativ studie. Trost (2010) beskriver även 

att man inom en kvalitativ forskning bör sträva efter att samla in data från en mängd 

olika källor för att sedan sammanställa och presentera informationen som tagits fram. 

Beskrivning går i linje med syftet för vår studie eftersom vi har som ändamål att på 

djupet lyckas belysa ämnet ur ett företagsperspektiv. Kvalitativ data bidrar enligt Holme 

och Solvang (1997) till skapandet av en helhetsbild, något som varit starkt bidragande i 

vår studie då vi fått en ökad förståelse för olika sociala processer och sammanhang. 

Bryman och Bell (2017) beskriver kvalitativ forskning som en flexibel 

undersökningsmetod. Författarna förklarar att forskningsmetoden skapar möjligheter 

som gör att vi som forskare kan följa en specifik riktning baserat på intervjupersonernas 

svar. Med stöd av fördelarna som presenteras ovan har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ undersökningsmetod. 

 

2.3 Forskningsansats 

Under studiens gång har vi växlat mellan induktiv och deduktiv forskningsansats, något 

som Suddaby (2006) och Trost (2010) benämner som en abduktiv forskningsansats. 
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Suddaby (2006) förklarar att en abduktiv ansats är en kombination mellan de mest 

grundläggande kriterierna som finns för induktiv och deduktiv forskning. Ändamålet är 

att identifiera nya mönster för att kunna utveckla befintliga teorier. Enligt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) speglar en abduktiv forskningsansats 

förhållandet mellan tidigare teorier och insamlat intervjumaterial där det sker en 

ömsesidig påverkan mellan dessa. 

  

Till en början samlade vi in teorier för att fylla ut vår teoretiska referensram, där 

ambitionen var att få en bredare förståelse för ämnet vi valt att studera. Utifrån den 

insamlade teorin utformade vi sedan intervjuguiden, vilket är ett tillvägagångssätt som 

ligger till grund för Alvehus (2013) samt Saunders, Lewis och Thornhills (2016) 

beskrivning av vad en deduktiv ansats går ut på. Det första steget i en deduktiv 

forskningsansats är enligt författarna insamling av befintliga teorier som behandlar 

området. Därefter skedde insamling av empiriskt material som vi slutligen vägde mot 

det teoretiska materialet. 

  

Utifrån empirin som samlats in och sammanställts har vi kompletterat den teoretiska 

referensramen. Ett tillvägagångssätt som Saunders, Lewis och Thornhill (2016) samt 

Backman (2016) beskriver som innebörden av en induktiv forskningsansats. Syftet med 

en induktiv ansats är att utveckla teorier och förstå problematiken utifrån den insamlade 

empirin. Trost (2010) förklarar att forskaren formulerar teorier som grundar sig i 

insamlade teori. Under studiens gång har vi samlat in empiri genom respondenternas 

uttalanden. Vi har analyserat dessa även fast informationen i en del fall inte stämt 

överens med den teoretiska referensram som vi tidigare tagit fram. Detta 

tillvägagångssätt är enligt Trost (2010) en utmärkande egenskap för en induktiv 

forskningsansats. Alvesson och Sköldberg (2017) belyser den avsaknad av specifika 

riktlinjer för hur mycket inslag av deduktion och induktion en abduktiv ansats bör 

innehålla. 

 

2.4 Datainsamling 

Christensen, Engdal, Grääs och Haglund (2010) lyfter fram att begreppet data kan kan 

delas upp två olika former, primär- och sekundärdata. Författarna förklarar att 

sekundärdata är information och statistik som finns tillgänglig för alla. I vår studie 

inkluderar vi den här typen av data, bland annat genom Datainspektionen och 
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Cookielagen, där statistik och definitioner av lagar samlats in. Bryman och Bell (2017) 

framhåller att primärdata är den data som forskarna själva samlar in under studiens 

gång. I vår studie har primärdatan samlats in genom kvalitativa intervjuer. 

 

2.4.1 Urval 

Bryman och Bell (2017) framhäver att de flesta urval i kvalitativa studier innebär 

strategiska urval. Författarna beskriver den här typen av urval som icke-slumpmässig, 

intervjupersonerna väljs istället ut efter kompetens och erfarenhet. Tillvägagångssättet 

möjliggör ett högkvalitativt empiriskt material, vilket i sin tur ger goda förutsättningar 

för att målen med studien uppfylls. I vår studie har vi valt att använda oss av ett 

strategiskt urval då vi upplever att studiens ämne är komplext och att det därmed kräver 

kompetenta respondenter. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) benämner 

strategiskt urval som en process där forskarna själva gör en bedömning av vilka företag 

och personer som är tillräckligt kompetenta. Vi har i vårt sökande efter respondenter 

haft som ambition att dels få kontakt med marknadsavdelningar på olika e-

handelsföretag, men även med olika outsourcingbolag som har erfarenhet från att 

utveckla marknadsföringen för olika e-handelsföretag. 

  

Alvehus (2013) anser att urvalet bör vara homogent, vilket innebär att företagens 

ställning till frågorna inte skiljer sig avsevärt mycket. Författaren menar att det på så 

sätt blir lättare för forskarna att tolka svaren, samtidigt som det framhålls att det 

empiriska materialet riskerar att bli för smalt. Då studiens ämne är av en bred karaktär 

anser vi som forskare att det är fördelaktigt med ett brett empiriskt underlag. Vi har med 

anledning av detta valt att utöver e-handelsföretag även inkludera oberoende 

outsourcingbolag som respondenter. Under sökandets gång har det även förekommit att 

vi i kontakt med olika företag blivit rekommenderade att ta kontakt med andra företag 

eller specifika personer. Detta är ett fenomen som Bryman och Bell (2017) benämner 

som snöbollsurval, vilket innebär att personer i forskarnas urval föreslår andra personer 

med erfarenhet och kunskap inom ämnet. 
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Intervjupersoner 

 

Respondent A: Respondenten arbetar som digital marknadsföringschef på ett av 

Sveriges största e-handelsföretag. Respondenten och arbetsplatsen kommer hållas 

anonyma i uppsatsen. 

 

Respondent B: Respondent B är e-handelsansvarig hos ett av Nordens ledande företag 

inom sin bransch. Respondenten och arbetsplatsen kommer hållas anonyma i uppsatsen. 

  

Respondent C: Respondent C innehar rollen som e-handelsansvarig hos en av Nordens 

ledande distributörer inom sin bransch. Respondenten och arbetsplatsen kommer hållas 

anonyma i uppsatsen. 

  

Erik Walden: Erik arbetar som projektledare på Context Media i Kalmar och Växjö. 

Context Media är en mediebyrå som huvudsakligen arbetar med att hjälpa företag att nå 

sin primära målgrupp i medielandskapet. 

  

Mats Glefors: Mats arbetar som mediestrateg på mediebyrån Connect Media i Kalmar. 

Connect Media hjälper andra företag med bland annat digital marknadsföring, 

utformning av hemsidor och grafisk produktion.  

  

Niclas Ottosson: Niclas arbetar som mediestrateg på mediebyrån Connect Media i 

Kalmar. Niclas är ansvarig över de digitala medierna där han lägger upp kampanjer och 

sammanför de mest relevanta målgrupperna. 

  

Olle Sandberg: Olle är en av grundarna till e-handelsföretaget Corlin Eyewear i 

Kalmar. Företaget säljer solglasögon och riktar sig till den svenska, men även 

internationella marknaden. 

 

2.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

I vår studie har vi valt att gå in på djupet i det uppsatsen syftar till att undersöka och vi 

har valt att använda oss av en kvalitativ intervjuform. Bryman och Bell (2017) anför att 

kvalitativ intervjuform i de flesta fall skiljer sig mot kvantitativ. Författarna förklarar 

vidare att kvantitativa intervjuer är av en strukturerad form i syfte att få en så hög 
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reliabilitet och validitet som möjligt i mätningen och undersökningen av tydligt 

formulerade frågeställningar. Dalen (2015) framhåller att kvalitativa intervjuer istället 

kännetecknas av en önskan om att intervjun är mindre strukturerad och istället rör sig i 

olika riktningar. Detta för att få en generell kunskap om intervjupersonens uppfattning 

och synsätt kring det studerade ämnet. Eliasson (2013) benämner semi-strukturerad 

intervju som en mindre strukturerad intervjuform som är vanligt förekommande inom 

kvalitativ forskning. Författaren framhäver att forskaren vid en semi-strukturerad 

intervju bör utforma ett intervjuschema med fler frågor än i exempelvis en ostrukturerad 

intervju. 

 

Vi valde att utforma vårt intervjuschema med flertalet öppna teman som gav 

respondenten möjligheten till att utveckla sina resonemang och ge sin syn på de mest 

relevanta aspekterna kring studiens ämne. Grundtanken kring utformningen av vårt 

intervjuschema stämmer in med hur Merriam och Tisdell (2016) förklarar att det bör 

upprättas. Författarna anser att semi-strukturerade intervjuer bör innehålla tydliga och 

avgränsade frågor, samtidigt som det även ges större utrymme för öppna frågor. Under 

intervjuernas genomförande lade vi fokus på att diskutera olika teman i en förutbestämd 

ordning, men då en del av dessa frågeställningar var väldigt breda kunde 

respondenternas svar ibland göra att vi behövde anpassa ordningen. Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016) är av uppfattningen att det är viktigt att respondenten har 

möjlighet till att styra hur intervjun utvecklas. Vidare belyser författarna vikten av att 

forskarna har kunskap om ämnet, detta för att skapa ett ökat förtroende hos personen 

som intervjuas. Vi har innan våra intervjuer skaffat oss en bred kunskap om det ämne vi 

studerar, detta för att ha möjligheten till att förstå respondenternas resonemang och för 

att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

 

2.5 Operationalisering och intervjuguide 

Operationaliseringen som skett under studiens gång har utgått från forskningens syfte 

och forskningsfrågor. Operationalisering härstammar enligt Bridgman (1927) från 

fysiken och avser de tillvägagångssätt som används vid mätning av ett visst begrepp. 

Syftet med operationaliseringen är enligt Patel och Davidson (2011) att översätta 

omätbara teoretiska begrepp till något mätbart. Vi har vid våra intervjuer kunnat 

identifiera centrala begrepp som berör studien och har med hjälp av våra intervjufrågor 

kunnat översätta omätbara teoretiska begrepp till något mätbart. 
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Vi har genomfört våra intervjuer på ett semistrukturerat sätt och har därför kompletterat 

operationaliseringen med en intervjuguide. En intervjuguide utformas enligt Bryman 

och Bell (2017) utifrån operationaliseringens teman och begrepp. Vår intervjuguide 

innehöll öppna teman med avsikt att diskutera dessa på ett djupt plan för att inte missa 

något betydelsefullt ämne under intervjuns gång. Ett tillvägagångssätt som gjorde 

intervjuerna mer flexibla eftersom det skapade utrymme för respondenten att öppet 

beskriva ämnet ur sitt perspektiv. Vi hade även med oss specifika följdfrågor som vi 

fann intressanta och relevanta för respektive tema. Intervjuguiden (se bilaga A) är 

framtagen utefter operationaliseringen som presenteras nedan. Operationaliseringen 

presenterar de teman som berör uppsatsen. 

 

Tema Ämne Syfte 

CRM-system Frågor har ställts kring 

CRM-system och dess 

betydelse. 

Syftet var att undersöka vilken 

betydelse ett CRM-system har för att 

skapa och förlänga kundrelationer 

samt få ut maximal lönsamhet av 

dessa. 

Individanpassad 

marknadsföring 

Diskussion förd 

angående 

individanpassad 

marknadsföring. 

Syftet var att förstå den insamlade 

konsumentdatans betydelse och dess 

integritetsrelaterade aspekter. 

Kundinsikt och 

minskad oro 

Diskussion kring 

företagens aktiviteter 

och analyser. 

Avsikten var att förstå gränsen för 

integritetsintrång och hur företag kan 

arbeta för att minska oron bland 

konsumenterna. 

Virtuella 

servicelandskapet 

Frågor kring det 

virtuella 

servicelandskapets 

utformning. 

Syftet var att förstå vilken betydelse 

utformning av det virtuella 

servicelandskapet har för 

konsumenternas förtroende. 



  
 

14 

GDPR Diskussion kring GDPR. Syftet var att få en förståelse för hur 

GDPR påverkat både konsumenters 

och företags ställning till integritet på 

nätet. 

  

Figur 1: Egen modell - Operationalisering 

 

2.6 Studiens kvalitet 

2.6.1 Reliabilitet 

Den övergripande definitionen för reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2017) 

mätningens kvalitet. Vidare påvisar författarna att begreppet har olika innebörd 

beroende på forskningsdesign. Det framhålls att begreppets grundläggande definition är 

genomgående likvärdigt, men att kvalitativ forskning fokuserar mindre på mätning. 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram reliabilitet som ett begrepp med  direkt 

anknytning till forskningsresultatens tillförlitlighet. Vidare framhåller författarna att 

begreppet behandlas i frågan om studiens resultat kan reproduceras av andra forskare 

vid ett senare tillfälle. Merriam (1994) hävdar att reliabilitet grundar sig i en teori om att 

det bara finns ett resultat, vilket i praktiken innebär att olika undersökningar för samma 

ämne kommer fram till ett identiskt resultat. Författaren ställer sig kritisk till antagandet 

genom att åskådliggöra det faktum att människors beteenden förändras, vilket i 

kvalitativ forskning har en direkt påverkan på resultatet. 

  

Andersen (1994) anser att reliabilitet har en direkt koppling till begreppet pålitlighet. 

Författaren understryker vikten av att den empiriska informationen som samlats in är 

trovärdig då det utmynnar en högre reliabilitet. Huruvida vår empiriska insamling är 

trovärdig eller inte är svårt att på ett objektivt sätt bedöma. Vi anser att våra 

respondenter besitter hög kompetens och att vår insamlade data på så sätt är trovärdig. I 

frågan om vårt resultat går att replikera av andra forskare ställer vi oss tvivelaktiga till. 

Respondenternas svar bygger i stor del på egna erfarenheter och subjektiva åsikter och 

det blir således svårt att replikera. 

 

Bryman och Bell (2017) redogör för hur reliabilitet har anpassats i den kvalitativa 

forskningen. Med hänvisning till LeCompte och Goetz (1982) framgår det att begreppet 
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kan delas upp i två delar; Extern- och intern reliabilitet. Författarna förklarar att extern 

reliabilitet står för studiens replikerbarhet och att intern reliabilitet avser forskarnas 

förmåga att likvärdigt tolka det de ser och hör. Inför våra intervjuer lade vi ett stort 

fokus på att erhålla den kunskap om ämnet som krävs för att kunna tolka och motfråga 

våra respondenter. Med likvärdig kunskap har vi som forskare kunnat göra en 

ekvivalent tolkning av respondenternas svar, vilket går i linje med innebörden av intern 

reliabilitet. 

 

2.6.2 Validitet 

Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2017) om relevansen av de mätningar som 

genomförs i en studie. Det framhålls att validitet i detalj avser huruvida en 

undersökning verkligen mäter det som den avser att mäta. Denscombe (2018) framhäver 

att validitet syftar till i vilken omfattning forskare i ett kvalitativt 

forskningssammanhang kan påvisa att deras insamlade data är trovärdig. Lincoln och 

Guba (1985) ställer sig ifrågasättande till resonemanget med anledning av den avsaknad 

av möjligheter för forskarna att på ett konkret sätt bevisa att den insamlade datan är 

korrekt i den givna bemärkelsen. 

  

I utformningen av vår intervjuguide utgick vi från våra forskningsfrågor samt den 

teoretiska referensramen. Under intervjuernas gång valde vi att kontinuerligt granska 

intervjuguiden för att säkerställa en hög validitet. Vi upplevde vid upprepade tillfällen 

att våra intervjuer ibland berörde det studerade ämnet ur ett bredare perspektiv än vad 

det egentligen avsåg att göra. Vi försökte då att upprätta en mer avgränsad struktur för 

att senare i uppsatsen kunna besvara våra forskningsfrågor. För att det empiriska 

materialet ska uppfylla en hög validitet anser Kvale (1989) att forskarna behöver göra 

en rimlig tolkning av den insamlade datan. Under våra genomförda intervjuer har vi 

varit noggranna med att förklara innebörden av våra teman om vi upplevde att det 

förelåg risk för feltolkning från vår eller respondentens sida. 

 

Bryman och Bell (2017) lyfter med hänvisning till LeCompte och Goetz (1982) fram 

hur validitet som begrepp har anpassats i den kvalitativa forskningen. Författarna 

skriver att begreppet har delats upp i två delar; Intern- och extern validitet. Det 

framhålls att intern validitet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan det 

forskaren observerar och den teori som utvecklas. Vidare förklarar Andersen (1994) att 



  
 

16 

intern validitet avser huruvida det finns en koppling mellan studiens teoretiska 

referensram och det empiriska materialet. Vi upplever att utformningen av vår 

intervjuguide har föranlett en möjlighet för oss som forskare att tillsammans med våra 

respondenter beröra och diskutera den teori som vi formulerat. Extern validitet innebär 

enligt Jakobsson (2011) i vilken utsträckning en studies resultat kan generaliseras. 

LeCompte och Goetz (1982) definierar det vidare genom att förklara att det avser 

möjligheten till att generalisera ett resultat till andra sociala miljöer i en annan typ av 

situation. Vidare förklarar författarna att det i kvalitativ forskning är svårt att uppnå en 

hög extern validitet med anledning av det begränsade urvalet. Vi finner resonemanget 

korrekt då vi i vår studie upplever att vårt urval är begränsat och vi tror att andra 

forskare i en annan miljö och med ett annat urval hade fått ett annorlunda resultat. Vi 

upplever således att det är svårt att generalisera ett resultat som baseras på kvalitativ 

datainsamling, speciellt med hänsyn till det limiterade urvalet. 

 

2.6.3 Överförbarhet 

Överförbarhet beskrivs enligt Lincoln och Guba (1985) som en motsvarighet till extern 

validitet. Extern validitet handlar enligt Bryman (2011) om studiens generaliserbarhet 

till andra kontexter. Överförbarheten talar enligt Yin (2013) om i vilken mån det är 

möjligt att applicera studiens resultat inom andra branscher och är en egenskap som 

styrker studiens värde. Vidare tydliggör författaren att överföringen måste ske till en 

någorlunda liknande bransch och förklarar att det inte är möjligt att överföra resultatet 

till vilken bransch som helst.  

 

Så länge det är ett företag som besitter en egen e-handel med ett konsumentflöde som 

möjliggör datainsamling anser vi som forskare att det i viss mån är möjligt att överföra 

studiens resultat inom alla branscher med fokus på B2C. Desto svårare blir det för 

traditionella butiker att utefter studiens resultat utveckla deras individanpassade 

marknadsföring. Detta eftersom deras dagliga kassaflöde varken samlar in personlig 

information om konsumenterna eller talar om vem som har handlat vad. 

 

2.7 Forskningsprocess 

Som en utgångspunkt för arbetet vill vi påpeka att vi är inne på vårt tredje år av studier 

inom marknadsföring och hade således med oss förkunskaper om olika teorier inom 

marknadsföring. Eftersom vi vid uppsatsens inledning hade med oss vissa kunskaper 
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var det för oss naturligt att vi använde oss av teoretiska begrepp redan vid 

syftesutformningen. Detta gjorde så att vi i uppsatsens tidiga skede var deduktiva. 

Individanpassad marknadsföring är något som vi dagligen exponeras av. Vi fann det 

därför intressant att undersöka de integritetsrelaterade aspekterna som finns kopplade 

till denna marknadsföringsaktivitet. Tidigare studier har till stor del undersökt frågan ur 

ett kundperspektiv och vi ville på grund av det bedriva forskningen ur ett 

företagsperspektiv.  

 

Med hänsyn till ämnesvalet och att vi ville bedriva forskningen ur ett företagsperspektiv 

ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod var det bästa metodvalet. Vi hade som 

ambition att få en förståelse för hur e-handelsföretag ställer sig till de 

integritetsrelaterade frågorna samt vilken aktivitet och analys som krävs för att minska 

oron bland de konsumenter som upplever ett obehag. För att få empirisk mättnad var det 

i ett tidigt skede av forskningen viktigt att få tag i intervjupersoner. Inför våra intervjuer 

utarbetade vi en intervjuguide och för att följa den kvalitativa forskningsmetoden 

ansträngde vi oss under intervjuerna för att vara induktiva. Tolkning är ett 

förhållningssätt som genomgående präglat och påverkat vårt arbete. Inte minst vid den 

empiriska insamlingen men även vid analysen och slutsatsen. I vårt arbete har vi 

tillsammans med våra intervjupersoner fungerat som verktyg men det är vi som 

författare som gjort en tolkning som stämmer överens med hermeneutikens regler.  

 

2.8 Metodkritik 

Bryman och Bell (2017) framhåller den kritik som främst kvantitativa forskare riktar 

mot kvalitativa undersökningsmetoder. Författarna framhäver att forskarnas kritik 

bygger på en uppfattning om att resultaten i en kvalitativ forskning baseras på 

forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt. Detta tillsammans med 

en personlig intervjuform som föranleder subjektiva slutsatser. Vi valde under våra 

intervjuer att försöka upprätthålla en intervjuguide som berör de ämnen som vi finner 

relevanta för vår studie. Vi kan därför förstå de kritiker som anser att intervjuns 

utformning baseras på en subjektiv bedömning om vilket innehåll som är viktigt. 

Utformningen av våra intervjuer stämmer överens med hur Merriam och Tisdell (2016) 

beskriver att den ska se ut i ett kvalitativt forskningssammanhang. Författarna 

förespråkar tydliga och avgränsade frågor, kombinerat med större öppna frågor där 

respondenten får tolka frågorna fritt och framhålla det som personen i fråga anser är 
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viktigt. Detta går emot Eriksson och Hultman (2014) som belyser vikten av att inte 

ställa frågor som baseras på respondentens egna värderingar. Vi upplevde att 

respondenternas svar ibland kunde bli subjektiva. Däremot ser vi svaren som värdefulla 

då de bygger på hur branschkunniga personer upplever ämnet. 

  

En brist med vårt empiriska material är att några av våra intervjuer genomfördes över 

telefon. Ryen (2004) framhåller eventuella brister med telefonintervjuer varav 

författaren bland annat syftar till att den personliga kontakten med repsondententen 

uteblir. För oss var det märkbara problemet med våra telefonintervjuer att det ibland 

blev missförstånd kring de frågor och svar som formulerades. Avsaknaden av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk i intervjuerna hade enligt oss betydelse då det i vissa 

sammanhang blev svårt att tolka respondentens svar. Vi upplevde att våra fysiska 

intervjuer höll en högre nivå då kommunikationen var bättre. 

 

2.9 Etik 

Bryman och Bell (2017) förklarar att etiska aspekter i företagsekonomisk forskning 

bland annat avser frågor kring hur forskare ska behandla de individer som intervjuas. De 

etiska aspekterna är enligt Alvehus (2013) viktiga att forskarna tar hänsyn till. Kvale 

och Brinkman (2014) framhåller en del av de etiska principer som forskare behöver 

anpassa sig efter. Den första principen är informationskravet som enligt Ryen (2004) 

syftar till att de personer som ingår i studien ska få information om studiens syfte, de 

moment som ingår i undersökningen och vilka som har tillgång till informationen. Den 

andra principen är samtyckeskravet som Denscombe (2004) beskriver som viktig då 

kravet innebär att de som deltar i studien ska vara medvetna om att deltagandet är 

frivilligt och att de innehar rätten att avbryta sitt deltagande. Den tredje principen, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, har enligt Bryman och Bell (2017) som syfte 

att behandla deltagande individer med största konfidentialitet. Det innebär enligt 

författarna att personuppgifter ej får vara åtkomliga för obehöriga. Författarna redogör 

även för den fjärde principen, nyttjandekravet, som handlar om att uppgifter som samlas 

in om studiens deltagare enbart får användas för forskningsändamålet. 

 

Vi är av åsikten att vi under studiens gång har tagit hänsyn till de etiska principer som 

Kvale och Brinkman (2014) framhåller. Vi har inför våra intervjuer varit tydliga mot 

våra respondenter gällande information kring uppsatsens syfte och hur intervjuerna är 
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utformade. Att göra respondenterna medvetna om studiens ämne och avsedda frågor är 

enligt Christensen et al. (2010) viktigt då det föranleder en mer bekväm situation för 

dessa. Vi har under våra intervjuer varit tydliga med att respondenterna förbehåller sig 

rätten att inte behöva svara på samtliga frågor om så önskas. För att inte använda 

respondenternas uppgifter på ett felaktigt sätt har vi även framfört möjligheten till att 

hållas anonyma i uppsatsen.  
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet görs en genomgång av relevanta teorier som redogör för tidigare 

forskning och som i ett senare skede kommer att ha en central roll i analysen av den 

insamlade empirin. Kapitlet kretsar kring relationsmarknadsföring, personlig integritet, 

målgrupper och Service Management. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för 

teorins konceptualisering. 

 

3.1 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (2002) framhåller relationsmarknadsföring som en marknadsföringsform 

som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. Författaren förklarar att 

relationsmarknadsföring i många fall jämförs med transaktionsmarknadsföring. 

Skillnaden mellan dessa är att transaktionsmarknadsföring ofta avser engångsförsäljning 

utan någon ambition om att skapa en relation till kunden. Relationsmarknadsföringen 

och dess relaterade aktiviteter har istället som syfte att generera nya kunder och inte 

bara nya transaktioner. Baron, Conway och Warnaby (2010) påpekar att 

relationsmarknadsföringen ses som en ny typ av marknadsföringsform och att den 

grundar sig i mindre företags arbete med att förstå sina kunders behov. Författarna 

förklarar vidare att mindre företag ur ett historiskt perspektiv har mött problematiska 

utmaningar med att bevara kundrelationerna ju mer företaget växt i storlek.  

 

Jackson och Ahuja (2016) framhäver att företag med dagens teknik har större 

möjligheter att lyckas med att bevara sina kundrelationer. Genom att samla in och 

analysera data får företag en större vetskap om sina kunder och på så sätt större 

möjligheter att utveckla sina kundrelationer. Godson (2009) understryker att den stora 

betydelsen av relationsmarknadsföring grundar sig i att konsumenter ställer allt högre 

krav och att konkurrenssituationen på marknaden blir allt mer ansträngd. Gummesson 

(2002) menar att samtliga företag har möjligheten till att uppnå en högre lönsamhet och 

lägre kostnader genom att värdera befintliga kundrelationer.   

 

3.1.1 Customer Relationship Management 

Relationsmarknadsföringens moderna beteckning är enligt Gummesson (2002) 

Customer Relationship Management. Relationsmarknadsföring och CRM har enligt 

författaren liknande teoretiska antaganden där den huvudsakliga skillnaden är att den 
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sistnämnda inte behandlar nätverk, utan fokuset förläggs på interaktionen mellan kund 

och leverantör. Vidare framhålls det att CRM står för relationsmarknadsföringens 

grundläggande värderingar och strategier avseende kundrelationer i en praktisk kontext. 

Payne (2006) antyder att majoriteten av både små och stora företag har valt att inkludera 

CRM som ett huvudelement i sin affärsstrategi. Författaren anser att det används av två 

specifika orsaker. Dels med anledning av dagens utvecklade teknik som underlättar för 

företag att nå ut till specifika segment och kunder, men även då den traditionella 

marknadsföringen präglas av praktiska begränsningar. 

  

Storbacka och Lehtinen (2012) framhåller att företags fokus på kundtillfredsställelse 

blev allt större under 1990-talet, vilket gjorde att CRM började få en större betydelse. 

Begreppet har sedan dess haft olika innebörd och betydelse, detta med anledning av den 

pågående forskningen kring ämnet. Payne och Frow (2005) är av likgiltig uppfattning 

gällande CRM:s definition i forskningssammanhang. De anser att forskningen som har 

genomförts inte har skapat teoretiskt underlag som korrelerar med varandra utan 

definitionen omformuleras i olika sammanhang. Payne (2006) definierar CRM som ett 

verktyg som kan användas för att skapa, utveckla och förbättra relationen med noga 

utvald kundgrupp. Vidare förtydligar författaren att CRM ofta associeras med  

insamling av konsumentdata för att kunna implementera individanpassade 

marknadsföringsstrategier. Thomas och Sullivan (2005) anser att CRM som verktyg har 

en direkt påverkan på företagets lönsamhet. Författarna påpekar att det gör det möjligt 

att identifiera målgrupper och utvärdera och fastställa deras lönsamhet för att sedan 

kunna anpassa marknadsföringen utefter givna behov. Det huvudsakliga syftet med 

CRM-aktiviteter är att skapa lojala kundrelationer, vilket på sikt säkerställer 

verksamhetens framtida lönsamhet. 

  

Dyché (2002) förklarar att slutmålet med CRM-arbetet är detsamma oavsett definition, 

nämligen att förlänga kundrelationerna. Författaren påvisar att det finns en tydlig 

skillnad när det gäller den praktiska tillämpningen. Parallellt framhålls det att det dels 

finns operationell, men även analytisk CRM. Buttle (2009) framhäver att operationell 

CRM, även känd som “front-office”, avser aktiviteter och delar av ett företag där 

direktkontakt med kunder uppstår. Dessa aktiviteter kan exempelvis bestå av 

kundtjänstsamtal och automatiserad marknadsföring via digitala kanaler. Chen och 

Popovic (2003) påvisar att analytisk CRM, även benämnd som “back-office eller 
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“strategic”, avser aktiviteter med fokus på att förstå och analysera det kundbeteende 

som uppmärksammas i den operationella miljön. För att lyckas med den här typen av 

analys påpekar Dyché (2002) att det krävs utvecklade datasystem för att kunna samla in 

nödvändig information om kunderna. 

  

Choudhury och Harrigan (2014) antyder att digitaliseringen har skapat en ny trend, 

vilken de benämner som Social CRM. Trenden syftar till sociala mediers framfart och 

dess betydelse för företags arbete med marknadsföring. Författarna anser att sociala 

medier är ett viktigt verktyg, dels för att kunna samla in konsumentdata, men även för 

att kunna interagera med sina kunder och få en större spridning. Payne (2006) skriver att 

sociala medier som informationskälla och kommunikationsverktyg har en positiv 

påverkan på de IT-komponenter som ett CRM-system utgörs av. Författaren förklarar 

att systemets två IT-komponenter utgörs av dataförvaring samt en uppsättning av 

applikationer. Den förstnämnda komponenten avser insamling och analys av 

konsumentdata, medan den andra avser att skapa värdeadderande interaktioner med 

kunder i olika digitala kanaler. Peppers och Rogers (2011) påpekar att sociala medier 

har skapat en större mängd konsumentdata, vilket företagen kan dra nytta av. 

Choudhury och Harrigan (2014) antyder att sociala medier skapat bättre möjligheter för 

insamling av information men att det även är ett sätt för företag att lättare nå ut med sin 

marknadsföring. 

 

3.1.2 Lojalitet 

Ett välfungerande CRM-system bidrar enligt Choudhury och Harrigan (2014) till 

skapandet av lojala kunder. Hernant och Boström (2010) framhåller kundnöjdhet som 

en nyckel till att skapa lojala kunder. För att lyckas erhålla kundernas lojalitet är det 

enligt Reichheld och Shefter (2000) viktigt att skapa ett förtroende hos kunderna. Sheth 

(1996) belyser kundlojalitet som ett centralt element inom relationsmarknadsföring, 

vilket är något som Kotler och Keller (2016) anser att företag bör sträva mot. 

Författarna beskriver lojala kunder som avgörande för företags lönsamhet. Towler, 

Lezotte och Burke (2011) påpekar att kundlojalitet även skapar kundtrogenhet. Trogna 

kunder är något som Olsson (2015) lyfter fram som mer lönsamma än nya kunder. 

Vidare understryker författaren att långvariga kunder tenderar att köpa mer, tar upp 

mindre tid, är inte lika priskänsliga och de har även en viss tendens att skapa ytterligare 

kundrelationer genom att ge rekommendationer till andra. Även Sheth (1996) lyfter 
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fram långvariga kundrelationer som mer värdefulla än snabba affärer och korta 

relationer. Grönroos (2015) ställer sig likvärdigt till antagandet genom att belysa det 

faktum att det är billigare att behålla kunder snarare än att kontinuerligt jobba med 

nykundsrekrytering. Om ett företag lyckas med att behålla en kund under en längre tid 

kommer kunden att associera sig med företaget vilket föranleder en ökad lönsamhet. 

  

Enligt Olsson (2015) finns det två olika definitioner av kundlojalitet. En av 

innebörderna är att kunden återkommer för att göra nya köp vilket benämns som 

beteendelojal. Oliver (1999) lyfter fram lojala kunder som en fördel eftersom de 

tenderar att spendera mer och anses vara mer nöjda. Den andra definitionen benämner 

Olsson (2015) som attitydlojal där innebörden handlar om att kunderna har en positiv 

inställning till företaget och således pratar gott om deras produkter och tjänster. Enligt 

Zeithaml (2000) bidrar lojala kunder till positiv spridning av word of mouth. 

  

Anderson och Srinivasan (2003) beskriver e-lojalitet som ett återköpsbeteende där 

kunder återkommande handlar från samma företag. Enligt Chiu, Chang, Cheng och 

Fang (2009) grundar sig graden av e-lojalitet även i hur ofta en kund besöker en specifik 

hemsida. Arya och Srivastava (2015) har slagit ihop dessa faktorer till en gemensam 

nämnare. Författarna anser att kundens lojalitet baseras på återköpsbeteende samt 

besöksfrekvensen på hemsidan. Anderson och Srinivasan (2003) bedömer att graden av 

e-lojalitet grundar sig i den belåtenhet en kund känner utifrån tidigare erfarenheter med 

ett specifikt företag. En bedömning som även Devaraj, Fang och Kohli (2003) står fast 

vid och förklarar att ju nöjdare en kund känner sig, desto mer lojal blir den. Enligt 

Harris och Goode (2004) är det svårare att skapa lojala kunder på den elektroniska 

marknaden men anledning av den tuffa konkurrens som råder. Trots en konkurrensutsatt 

marknad är det enligt författarna viktigt för företagen att rekrytera lojala kunder för att 

nå en god lönsamhet. 

 

3.2 Datainsamling och personlig integritet 

Personlig integritet beskrivs enligt datainspektionens (u.å.) ordlista som en unik inre 

egenskap hos varje individ. De har valt att definiera begreppet som ”rätten att få vara i 

fred” eller ”rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte 

utsättas för kränkande behandling”. Enligt statens medicinsk-etiska råd (2019) handlar 

personlig integritet bland annat om att varje person själv ska kunna bestämma över 
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informationen om en själv och att varje individ har rätt till att dölja viss information för 

andra. 

  

Westin (1968) definierar personlig integritet som ”the right to select what personal 

information about me is known to what people”. En definition som Ziegeldorf et al. 

(2014) fortfarande bedömer som giltig. Däremot anser författarna att det är en definition 

som är kopplad till en icke-digital miljö och har därför valt att diskutera integritet ur ett 

digitalt perspektiv. Författarnas definition av integritet uttrycks i punktform och är 

kopplad till tanken om informativ självbestämmelse i en onlinemiljö: 

  

• Vara möjligt att bedöma ens personuppgifter och finnas medvetenhet om vilka 

integritetsrisker den insamlade datan kan medföra 

• Individuell bedömning och granskning av personuppgifter och datainsamling 

• Medvetenhet och kontroll av hur personuppgifterna används och sprids 

 

3.2.1 Cookies 

Med dagens teknik finns det många tillvägagångssätt för företag att utvinna, lagra och 

analysera data om sina konkurrenter. Miyazaki (2008) påpekar att den vanligaste 

programvaran för detta är Cookies. Chaffey (2015) specificerar Cookies som en datafil 

som lagras på användarens hårddisk genom en webbserver. Då datafilen fungerar som 

ett personligt ID kan företag spåra användaren och dess aktivitet på och mellan olika 

sidor. Genom att analysera användarnas aktivitet kan företag enligt Luzak (2014) lättare 

anpassa marknadsföring och webbflöden utefter personliga preferenser. Vidare förklarar 

Chaffey (2015) att det finns olika typer av Cookies där permanenta, tillfälliga, 

förstaparts och tredjeparts är de mest centrala. Det framgår att permanenta Cookies 

lagras över tid mellan användarens besök på olika sidor medan tillfälliga enbart lagras 

under den spenderade tiden på en specifik sida. Förstapartscookies avser permanent 

eller tillfällig lagring på den sidan användaren besöker, medan tredjeparts avser lagring 

av data från en tredjepartssida som sedan delar med sig av datan till den sida som 

användaren besöker. 

  

Miyazaki (2008) framhåller att datan som Cookies avser att lagra inte inkluderar 

personlig information, men att datan i en analys av företaget kan mynna ut i personlig 

information. Författaren är däremot tydlig med att informationen som lagras väldigt 
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sällan ger företag möjligheten till att direkt identifiera en användare. Chaffey (2015) 

hävdar att Cookies huvudsakliga syfte är att spåra beteendemönster för att kunna rikta 

rätt annonsering till rätt användare. Miyazaki (2008) belyser den okunskap som finns 

bland användarna gällande Cookies. Författaren hänvisar till flertalet studier som 

genomförts där det framgår att 90% av internetanvändare är bekanta med Cookies som 

begrepp, men enbart 15% har en korrekt uppfattning om dess innebörd. Enligt 

Cookielagen (2013) skedde det den 1 juli 2011 en förändring i lagstiftningen för 

elektronisk kommunikation, cookielagen utformades för att öka internetanvändares 

medvetenhet kring vilken typ av data som lagras. Med den nya lagen infördes ett krav 

på att samtliga användare ska få tillgång till information på respektive sida gällande 

användning av Cookies och vilket ändamål sidan har med informationen. Varje 

användare behöver även lämna sitt samtycke till Cookies, vilket tidigare inte behövts. 

 

3.2.2 Oro relaterad till datainsamling 

Enligt Ziegeldorf et al. (2014) tillåter den moderna internetinfrastrukturen en mängd 

smarta funktioner som gör det möjligt att samla in data och spåra hur individer 

navigerar på internet. Luzak (2014) påpekar att konsumentdatan kan användas för att 

öka försäljningen genom att individanpassa olika annonser. Däremot finns det en risk att 

informationen missbrukas och författaren anser att lagring av konsumentdata kan orsaka 

problem. Det framhålls att användarna i många fall är omedvetna om att det samlas in 

information om dem, samt att det finns en okunskap i hur informationen används och 

lagras. Enligt Ziegeldorf et al. (2014) är insamling av data även ett hot mot privatlivet 

och det krävs att företagen hanterar uppgifterna på ett integritetsmedvetet sätt. 

  

För att företag ska kunna marknadsföra sig till en specifik person krävs det enligt 

Tucker (2012) insamling av konsumentdata. Däremot antyder författaren att den 

insamlade konsumentdatan till viss del ses som integritetsintrång. När informationen 

används för att skräddarsy marknadsföringen till en specifik person har det visat sig att 

det kan upplevas som obehagligt och integritetskränkande. Enligt Foxman och Kilcoyne 

(1993) ställs marknadsförare mot en etisk frågeställning eftersom användning av 

konsumentdata kan kränka konsumenternas integritet. Det framgår att den här typen av 

kränkning kan uppstå om informationen används på ett sätt som konsumenten inte anser 

att den godkänt. Frydlinger et al. (2018) understryker att det pågår förhandlingar inom 
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EU om den så kallade ePrivacy förordningen. Förordningen kommer enligt författarna 

reglera i vilken utsträckning personuppgifter får behandlas vid digital marknadsföring.   

 

Martin och Murphy (2016)  påvisar att användningen av konsumentdata har föranlett en 

ökad oro bland konsumenterna. Denna oro har en negativ effekt i det avseendet att 

konsumenterna blir mer försiktiga i att lämna ut information om sig själva, vilket 

begränsar datamängden. Enligt Caesarius och Hohenthal (2016) finns det en oro bland 

konsumenterna som grundar sig i att deras köpbeteende påverkas. Odom, Kumar och 

Suanders (2002) samt Wu, Huang, Yen och Popova (2012) framhäver oron kan minskas 

om konsumentens integritet hanteras på ett tillfredsställande sätt. Om konsumenter inte 

upplever en oro i samband med individanpassad marknadsföring kommer de vara mer 

benägna att lämna ifrån sig personlig information. 

 

3.2.3 Företags arbete med integritetsfrågor 

Enligt Cookielagen (2013) har företags möjligheter att samla in konsumentdata i en 

utsträckning begränsats, detta genom att lagen om elektronisk kommunikation har 

ändrats. Innan lagen trädde i kraft den 1 juli 2011 var det för företag tillräckligt att 

informera internetanvändare om att de samlar in data, utan något krav på samtycke från 

användaren. Med den nya lagen krävs nu samtycke från användaren innan någon data 

får samlas in. Awad och Krishnan (2006) anser att företag behöver ta hänsyn till det 

faktum att en del konsumenter inte värderar den nyttan som individanpassad 

marknadsföring kan ge högre än den personliga integriteten. Författarna föreslår att 

företag arbetar med att få konsumenterna till att uppleva en mindre risk med att lämna 

ut personlig information. Den här typen av arbete är något som Chellappa och Sin 

(2005) finner som värdefull. Författarna belyser vikten av att arbeta med 

relationsbyggande aktiviteter. Detta för att öka konsumentens förtroende gentemot 

företaget, vilket skapar en större möjlighet att samla in information om konsumenten. 

  

I en rapport skriven av Kumaraguru och Cranor (2005) framgår det att konsumenterna 

på marknaden har olika attityder till integritet. Författarna väljer att dela upp  

dessa i tre olika grupper: Integritetsfundamentalister, integritetspragmatiker och 

integritetsointresserade. Integritetsfundamentalister avser personer som är väl medvetna 

om olika integritetsfrågor och som känner en allmän oro kring personlig integritet. 

Integritetspragmatiker har en vilja av att analysera innebörden av att lämna ut personlig 
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information innan de gör det. Integritetsointresserade är den grupp som är villig att 

lämna ut personlig information utan någon vidare eftertanke. Awad och Krishnan 

(2006) hävdar att företag bör fokusera på de konsumenter som uppskattar 

individanpassad marknadsföring då dessa har en bättre attityd till insamling av personlig 

data. 

  

Payne (2008) understryker att fokuset på skydd av personlig data på nätet är något som 

blir allt större och att det är något som kan gynna företags kundrelationer. Författaren 

framhåller att konsumenternas personliga integritet bör vara högst prioriterad bland 

företagen och att en ökad transparens mellan företag och konsument gynnar relationen. 

Frydlinger et al. (2018) lyfter fram transparens som en viktig aspekt i arbetet med att 

öka konsumenternas tillit. Författarna framhäver att en ökad tillit får konsumenterna till 

att ha en mer accepterande inställning till insamling och användning av konsumentdata. 

Rattanawicha och Esichaikul (2005) belyser andra faktorer som e-handelsföretag kan 

arbeta med för att öka konsumenternas förtroende. Författarna anser att utformningen av 

hemsidor och dess innehåll är av stor betydelse för hur konsumenter uppfattar företaget. 

Payne (2008) ställer sig likvärdigt till resonemanget genom att påvisa att det är av stor 

vikt att företag jobbar med utformningen av deras hemsidor för att konsumenter ska 

uppleva en hög säkerhet. 

 

3.2.4 General Data Protection Regulation 

Frydlinger et al. (2018) antyder att de risker som den tekniska utvecklingen medfört 

gällande människors privatliv och integritet uppmärksammades tidigt i Sverige. 

Författarna hävdar att debatten kring individens integritet i datasammanhang har pågått 

sedan 1970-talet. Det huvudsakliga syftet med debatten har varit att skydda individen 

från staten och marknaden. 1998 tillträdde en lag vid benämning Personuppgiftslagen 

(PuL) som enligt Datainspektionen (2018a) hade för avsikt att skydda människors 

integritet vid behandling av personuppgifter. Vidare förklarar Datainspektionen att den 

drastiska utvecklingen av ny teknik och ett större fokus på internet har skapat nya 

utmaningar gällande skydd av konsumenters integritet. Frydlinger et al. (2018) 

framhåller att debatten kring ämnet fortsatte efter införandet av PuL med grund till att 

företag och myndigheter fortfarande hade möjlighet att göra intrång i människors 

integritet. Författarna beskriver dåvarande förhandlingar om  hårdare lagstiftning som 

intensiva. 
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Den 25 maj 2018 stiftades en ny lag, GDPR, som i Sverige benämns som 

Dataskyddsförordningen. En lag som enligt Europeiska Kommissionen (2018) reglerar 

hur samtliga företag i EU-länderna behandlar personlig information. Frydlinger et. al 

(2018) understryker att GDPR har två huvudsakliga syften: Skydda individer genom 

strängare kontroll för behandling av personuppgifter samt skapa förutsättningar för “det 

fria flödet” av individers personliga uppgifter inom unionen. Lotsson och Dobos (2016) 

skriver att förordningen begränsar företags möjlighet till datainsamling genom 

svårtolkade användaravtal. Författarna förklarar att företag måste förse konsumenter 

med tydliga förklaringar till vilken data som samlas in, varför den samlas in samt i 

vilket syfte den används. Detta för att konsumenterna ska få mer information om vad 

det innebär att samtycka till de användaravtal som företagen tillhandahåller. 

Datainspektionen (2018a) framhåller att personen vars uppgifter har registrerats har den 

fulla rätten till att kräva att företaget i fråga tar bort all personlig information. 

Personuppgifter som möjliggör identifiering får inte heller lagras under längre tid än 

nödvändigt för det syfte som företaget har med dessa. Datainspektionen (2018b) 

redogör för att bötesbeloppen vid mindre överträdelser kan uppgå till max 10 miljoner 

euro eller 2% av omsättningen, och vid grövre överträdelser max 20 miljoner euro eller 

4% av omsättningen. 

 

3.3 Målgrupper 

Målgrupper är enligt Åkerberg (1989) ett segment eller en del av ett segment som anses 

vara mest trovärdiga och lönsamma. Genom att marknadssegmentera och således 

påträffa karaktäristiska målgrupper kan företag  genom ökad kunskap och kännedom 

komma närmare dessa individer. När det skett en utvärdering av marknaden och 

lämpliga segment har valts ut påvisar Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) att nästa steg 

är att utveckla lämpliga erbjudanden till dessa personer. Åkerberg (1989) anser att 

marknadsföringen bör anpassas till dessa personer och att det krävs en målgruppsanalys 

för att möjliggöra en konsumentanpassad marknadsföring. Andberg och Wadström 

(1997) framhåller att syftet med målgruppsanalys är att analysera hur, var, när och 

varför vissa konsumenter köper en specifik produkt. 
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3.3.1 Segmentering 

Segmentering går enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) ut på att identifiera olika 

kundgrupper inom en marknad för att kunna utveckla specifika erbjudanden för 

respektive segment. De vanligaste segmenteringsvariablerna för en konsumentmarknad 

är enligt Kotler, Armstrong och Parment (2017) geografisk, demografisk, psykografisk 

och beteendemässig. Nyckeln till en kraftfull marknadsföringsstrategi grundar sig enligt 

Dibb, Simkin, Pride och Ferrell (2016) i att segmentera marknaden. Swinyard (1996) 

påpekar att en konsumentdefinierad segmentering kan användas för att förstå 

egenskaper och behov för respektive segment. Den kunskap som ges av att identifiera 

olika uppfattningar och behov kan enligt Dibb, Stern och Wensley (2002) bidra till en 

strategisk fördel gentemot konkurrenterna. Dibb et al. (2016) framhåller att 

segmenteringens innebörd inte begränsas till att enbart dela in konsumenter i olika 

segment. Det krävs att man som marknadsförare identifierar olika segment genom att 

särskilja olika behov för att sedan utvärdera och välja olika målsegment att rikta sig till.  

  

Schiffman och Kanuk (2007) konstaterar att en marknadssegmentering är en uppdelning 

av en potentiell marknad. Uppdelningen har som syfte att mynna ut i olika 

delmarknader där varje delmarknad har gemensamma behov och egenskaper. Vidare 

påvisar Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer och Johnston (2009) att människans 

grundläggande behov inte har förändrats i en internetmiljö och författarna anser således 

att befintliga strategier kan tillämpas virtuellt. Däremot har digital marknadsföring 

enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) föranlett möjligheten att segmentera utifrån 

individers beteende. Genom att analysera konsumenters tidigare handlingar på internet 

kan marknadsförare kommunicera ut marknadsföring på individnivå. Vidare beskriver 

Chaffey (2015) hur företag med hjälp av internet kan analysera olika marknadssegment 

för att: 

  

• Bedöma nuvarande och framtida marknadsstorlekar inom olika segment 

• Jämföra konkurrenternas marknadsandelar inom olika segment 

• Analysera olika behov inom varje segment 

• Jämföra erbjudanden gentemot konkurrenternas erbjudanden inom varje 

segment 
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3.3.2 Individanpassad marknadsföring 

Gummesson (2002) framhäver att relationsmarknadsföring och den moderna 

beteckningen CRM avser att skapa långvariga kundrelationer. Författaren hävdar att 

fokus på att bevara befintliga relationer ökar lönsamheten och minskar kostnaderna. 

Payne (2006) definierar CRM-strategier som den huvudsakliga delen i företags arbete 

med att skapa, utveckla och förbättra kundrelationer. Dessa strategier skapar enligt 

Thomas och Sullivan (2005) goda förutsättningar för företag att genomföra 

marknadssegmentering och välja den målgrupp som beräknas ge bäst lönsamhet. Detta 

för att sedan kunna individanpassa marknadsföringen utefter de personliga behov som 

finns för den valda målgruppen. Fowler, Pitta och Leventhal (2013) skriver att 

utvecklingen från att individanpassad marknadsföring först började tillämpas till hur 

den används idag är stor. Författarna förklarar att företag förr dokumenterade 

konsumenternas behov under fysiska besök i butiker och via telefon. Dagens utvecklade 

system för datainsamling i kombination med det ökade intresset för internet och sociala 

medier effektiviserar processen som föranleder individanpassad marknadsföring.   

 

McAfee och Brynjolfsson (2012) framhåller att e-handelns ökade popularitet har skapat 

större möjligheter för verksamma företag att öka förståelsen för konsumenterna. Utöver 

att kunna spåra tidigare köp och visade produkter är det även möjligt att ta reda på hur 

de rör sig på olika sidor och hur pass effektiva olika reklamkampanjer är. Enligt Tucker 

(2012) har internet och den digitala kommunikationstekniken ökat förutsättningarna för 

att kunna rikta marknadsföringen till specifika grupper. Campbell och Wright (2008) 

förklarar att syftet med individanpassad marknadsföring är att nå en ökad personlig 

relevans i den visade annonseringen för respektive konsument. Von Wallenstein (2015) 

antyder att individanpassad marknadsföring handlar om att nå ut med rätt budskap, vid 

rätt tillfälle, till rätt konsument. Författaren skriver att sådan typ av marknadsföring ökar 

sannolikheten för att konsumenterna gör ett köp. Re-targeting är enligt Alreck och Settle 

(2007) en vanligt förekommande form av individanpassad marknadsföring som utefter 

insamlad konsumentdata påminner konsumenterna om olika erbjudanden och produkter 

som de tidigare visat intresse för. Vidare benämner Oberoi (2013) att denna påminnelse 

har till syfte att påverka kunden till att göra ett köp som tidigare uteblivit. Författaren 

anser att den här typen av marknadsföring kan föranleda en lönsam situation för de 

företag som nyttjar den.  
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Individanpassad marknadsföring, eller “one-to-one marketing” som det i en 

internationell miljö benämns som, består enligt Nunes och Kambil (2001) av två delar: 

Personalization och Customization. Författarna förklarar att personalization avser det 

stadie där företag, baserat på insamlad konsumentdata, bestämmer sig för vilken 

marknadsföringsmix som är mest lämplig för respektive konsument. Miller och 

Washington (2009) påpekar att företag utefter insamlad data anpassar innehåll på 

hemsidor, mailutskick och sociala medier för att kunna matcha dessa med de behov 

respektive konsument har. Customization handlar enligt Ho och Bodoff (2014) istället 

om att skapa möjligheter att kommunicera med konsumenter, detta för att få en insikt i 

vilka behov och preferenser som finns. Författarna ser den här delen som väldigt 

personlig då företagen bjuder in konsumenterna till en tvåvägs-dialog. Bright och 

Daugherty (2012) belyser även vikten av att företag utvecklar sin kunskap om digitala 

kanaler. Författarna hävdar att företag når en större framgång med sin individanpassade 

marknadsföring och varumärkesexponering om förståelsen för digitala kanaler är stor. 

 

En problematik med individanpassad marknadsföring är enligt Grönroos (2015) att 

företag många gånger missuppfattar konsumentens intentioner och tror att en relation 

har utvecklats även fast konsumenten inte själv upplever detta. Författaren syftar till att 

företag många gånger värderar en relation utefter hur många köp varje enskild 

konsument har gjort. Gummesson (2002) hävdar att detta kan ses som en direkt felaktig 

mätmetod då många konsumenter inte egentligen vill ha en relation med vissa företag, 

utan återkommande köp kan grunda sig i att kostnaden för att byta leverantör är för hög. 

Grönroos (2015) styrker detta och förklarar att den individanpassade marknadsföringen 

för dessa konsumenter kan upplevas som oönskad och jobbig. 

 

3.4 Service management 

Dagens e-handelsföretag har enligt Zeithaml et al. (2002) insett att det krävs mer än låga 

priser och internetnärvaro för att lyckas. För att nå en god lönsamhet krävs det enligt 

författarna en hög servicenivå gentemot konsumenterna. Expansionen som skett inom e-

handeln har enligt Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2008) föranlett att företagen 

ändrat fokus och börjat intressera sig för vilka faktorer konsumenterna värdesätter när 

de handlar i en onlinekontext. 

 



  
 

32 

3.4.1 Det virtuella servicelandskapet 

Bitner (1992) definierar servicelandskapet som den miljö där konsumenter och 

företagets frontpersonal interagerar med varandra. Lovelock (2001) benämner 

servicelandskapet som den fysiska platsen där tjänster levereras. Wilson et al. (2008) 

skriver att servicelandskapet även är den plats där tjänsten produceras. Författarna 

beskriver miljön som avgörande i konsumenternas utvärdering av tjänstens värde och 

den har på så sätt en direkt påverkan på köpbeteendet. Grönroos (2015) antyder att de 

företag som lyckas erbjuda en god tjänstekvalitet också har goda förutsättningar till att 

attrahera konsumenter vid framtida erbjudanden.  

 

Tran, Strutton och Taylor (2012) framför att servicelandskapet som begrepp har 

utvecklats med internets framväxt. Detta med anledningen av att allt fler konsumenter 

tenderar att välja e-handel framför fysiska butiker. Med ett ökat fokus på e-handel anser 

Grönroos (2015) att det är nödvändigt att skilja på det traditionella och virtuella 

servicelandskapet. Författaren belyser utvecklingen med allt fler erbjudanden av tjänster 

och produkter på internet. Det framgår att de verksamma företagen främst når de 

segment som kan hantera dagens utvecklade teknik. Koernig (2003) framhåller att syftet 

med det virtuella servicelandskapet är att underlätta handel av varor och tjänster, 

samtidigt som det även skapar möjligheter för kommunikation mellan konsument och 

företag. Författaren ser även e-handelns ökade popularitet som en möjlighet för företag 

att nå ut till fler konsumenter med sin marknadsföring. 

  

Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) antyder att det virtuella servicelandskapet skapar goda 

förutsättningar att uppnå en ökad konverteringsgrad. Författarna understryker att 

chansen till konvertering av nya kunder blir större om det virtuella servicelandskapet är 

väl utformat. Rattanawicha och Esichaikul (2005) ställer sig likvärdigt till resonemanget 

samtidigt som de även belyser betydelsen av innehållet på de olika sidorna. Det 

framförs att innehållet kan påverka kundens förtroende för det berörda företaget. Payne 

(2006) förklarar att en sida på nätet bör signalera professionalism och seriositet, detta 

för att konsumenterna ska uppleva den som säker. 

 

3.4.2 Servicekvalitet & Värdeskapande 

Konsumenternas upplevda servicekvalitet är enligt Grönroos (1984) beroende av två 

variabler, förväntad service och uppfattad service. Den uppfattade servicekvaliteten är 
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resultatet av en utvärderingsprocess där konsumenter jämför sina förväntningar mot den 

service som erbjöds. Johnston och Bonama (1981) lyfter fram att tidigare erfarenheter 

kan ha inverkan på konsumenternas förväntningar. Författarna understryker därmed att 

tidigare erfarenheter kan förväntas påverka utvärderingen av den upplevda 

servicekvaliteten. 

  

E-handelns globala tillväxt har enligt Yang (2001) och Zeithaml (2002) gjort att företag 

använder e-handel för att skaffa sig konkurrensfördelar genom att interagera med 

konsumenter. Enligt författarna krävs det mer än närvaro och låga priser för att lyckas, 

det krävs även elektronisk servicekvalitet (e-service). Santos (2003) framhåller e-service 

som en övergripande konsumentbedömning av servicekvaliteten på den virtuella 

marknaden. För att bygga upp kundlojalitet och uppmuntra konsumenter till 

återkommande köp tvingades företagen enligt Zeithaml et al. (2002) byta fokus från 

handel till service. Författarna framhäver att god servicekvalitet skapas genom att 

företag fokuserar på de interaktioner som sker före, under och efter en transaktion har 

skett. För att lyckas med det krävs en förståelse för hur konsumenter uppfattar och 

utvärderar servicen online. 

  

Zeithaml, Parasuraman och Malhotra (2000) tog fram den första formella definitionen 

av en webbplats servicekvalitet. Servicekvaliteten grundar sig enligt författarna i vilken 

utsträckning en webbplats underlättar effektiv shopping och leverans. Wolfinbarger och 

Gilly (2003) påpekar att en utvärdering av servicekvaliteten baseras på allt som sker 

från början till slutet av en transaktion. Författarna lyfter fram webbdesign, 

tillförlitlighet, integritet och kundservice som fyra grundläggande faktorer i 

konsumenters bedömning av servicekvaliteten. För att lyckas leverera överlägsen 

servicekvalitet anser Kuo, Lu, Huang och Wu (2005) att företag behöver ha en 

förståelse för hur konsumenter uppfattar och utvärderar servicen som erbjuds online. 

 

3.5 Teoretisk konceptualisering 

I detta avsnitt har vi valt ut teorier som ramar in vårt arbete och i modellen nedan visas 

en konceptualiering av forskningens teoretiska referensram. Dessa har valts ut med 

anknytning till studiens syfte och forskningsfrågor. Teorierna bidrar till skapandet av en 

helhetsbild i vår analys samt en ökad förståelse för det empiriska materialet. Valda 

teorier genomsyrar vår forskning och avsikten med modellen är att visa korrelationen 
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mellan dessa samt vilken betydelse de haft för studien. Vi finner individanpassad 

marknadsföring som den mest framträdande delen i vår teoretiska referensram följt av 

personlig integritet, datainsamling och relationsmarknadsföring som också har haft en 

signifikant betydelse i forskningen. I anknytning till dessa redovisar vi till höger de 

teorier som också ingår i den teoretiska referensramen men som inte har haft lika central 

roll i senare kapitel. 

 

 

 

 

Figur 2: Egen modell – Konceptuell referensram  
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4 Empiriskt resultat 

I det här kapitlet presenteras resultaten från vår empiriska studie. Kapitlets innehåll 

består av vårt empiriska material som samlats in genom intervjuer med nedanstående 

respondenter. I kapitlet förläggs fokuset på CRM, individanpassad marknadsföring, 

personlig integritet på nätet samt företags arbete med integritetsfrågor. 

 

Empiriska röster: 

Respondent A: Digital marknadsföringschef på ett av sveriges största e-handelsföretag. 

  

Respondent B: E-handelsansvarig för ett av Nordens ledande företag inom sin bransch.  

 

Respondent C: E-handelsansvarig för en av Nordens ledande distributör inom sin 

bransch. 

  

Erik Walden: Arbetar som projektledare på Context Media i Kalmar och Växjö. 

  

Mats Glefors: Mediestrateg på mediebyrån Connect Media i Kalmar. 

  

Niclas Ottosson: Arbetar som mediestrateg på mediebyrån Connect Media i Kalmar. 

  

Olle Sandberg: En av grundarna till e-handelsföretaget Corlin Eyewear. 

 

4.1 Starkare kundrelationer med CRM 

Enligt respondent A finns det inga begränsningar för vad som går att uppnå med ett 

CRM-system. Respondenten förklarar att företag själva utvecklar sitt CRM-systemet 

utefter de behov som finns. Walden (Context Media) har en likvärdig syn på detta och 

förklarar att ett CRM-system kan inkludera allt från kundregister för personer som är 

medlemmar till personer som bara visat ett litet intresse genom att besöka företagets 

hemsida. Respondent A framhåller att en viktig del i arbetet med CRM är kundklubbar 

som ett lojalitetsprogram för att öka medvetenheten och engagemanget. Detta är enligt 

Glefors (Connect Media) ett effektivt och enkelt tillvägagångssätt för att kunna följa 

upp kunderna och skicka ut olika typer av erbjudanden och rabattkoder. Respondenten 

påpekar att den här typen av aktivitet bidrar till uppbyggandet av kundlojalitet samtidigt 

som det är ett billigt tillvägagångssätt för att visa uppskattning till sina kunder. 

  

Walden (Context Media) lyfter fram ett välutvecklat CRM-system som ett effektivt 

verktyg för att få koll på konsumenternas beteendemönster på nätet. Mer specifikt 

framhäver respondenten att det möjliggör en analys av hur de handlar, vad de handlar 
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och vad de uppskattar. All denna information skapar enligt Walden (Context Media) 

möjligheter  att i en allt större utsträckning kunna förse konsumenter med relevanta 

erbjudanden och budskap. Även Sandberg (Corlin Eyewear) understryker att CRM-

system bidrar till att företag på ett effektivt sätt kan följa upp kunderna genom att 

exempelvis skicka ut olika typer av erbjudanden. Respondenten är av uppfattningen att 

företag som lyckas med den här typen av arbete har goda förutsättningar att behålla sina 

kunder. Vidare förklarar Sandberg (Corlin Eyewear) att det är till en stor nytta att 

företag genom CRM-system kan nå ut till konsumenter som redan handlat. Utan den 

insikten behöver företag lägga ett stort fokus på nykundsrekrytering, vilket enligt 

respondenten är mer kostsamt än de aktiviteter som görs för att behålla kunder.  

  

Ottosson (Connect Media) framhåller det som viktigt med ett välfungerande och 

utvecklat CRM-system för att kunna följa upp kunderna med relevanta erbjudanden, 

något som i sin tur får dessa att bli lojala till företaget. Respondent B antyder att ett 

välfungerande CRM-system är viktigt i det stadie där företag planerar 

försäljningsarbetet. Resonemanget vidareutvecklas av Respondent C som lyfter fram att 

CRM-system kan underlätta förmedlingen av information till företagets säljavdelning. 

Vidare betonar Ottosson (Connect Media) vikten av att kunna följa kunden under tidens 

gång genom att följa upp alla steg och hela tiden vara med kunden i köpet. Ett 

tillvägagångssätt som enligt Ottosson (Connect Media) skapar mer trogna och lojala 

kunder. Glefors (Connect Media) delar denna uppfattning och framhäver att ett 

välfungerande CRM-system i grund och botten är avgörande om företag ska kunna 

lyckas med sin marknadsföring på en individanpassad nivå. Respondenten förklarar att 

ju mer information företag har om konsumenterna, desto lättare blir det att i praktiken 

kunna utforma marknadsföringen på rätt sätt. 

 

4.2 Individanpassad marknadsföring 

4.2.1 Konsumentdatans betydelse för personlig relevans 

För att kunna individanpassa marknadsföringen är samtliga respondenter, med 

reservation för Respondent A, överens om att konsumentdatan är direkt avgörande. 

Respondent B framhåller att datainsamling är viktigt i arbetet med att skapa relevant 

marknadsföring och relevanta erbjudanden till konsumenterna. Glefors (Connect Media) 

framhäver att datan som samlas in är högst nödvändig då det för marknadsförare är 

omöjligt att uppnå relevans i marknadsföringen utan den kunskap som datan ger. Därtill 
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belyser Respondent C det faktum att individanpassad marknadsföring kräver att olika 

erbjudanden omformuleras till olika konsumenter, vilket ger konsumentdatan en central 

roll i processen. Walden (Context Media) ställer sig likvärdigt till hur Glefors (Connect 

Media) resonerar kring konsumentdatans betydelse samtidigt som han även belyser 

vikten av att den insamlade datan analyseras på rätt sätt. Enligt respondenten är det 

viktigt att en noggrann analys av datan görs för att den ska mynna ut i korrekt 

marknadsföring. Vidare understryker Ottosson (Connect Media) den trend som präglar 

branschen. Respondenten hävdar att mängden och vilken typ av data som är nödvändig 

att samla in beror på företagets specifika kunder och vilka produkter de säljer. Ottosson 

(Connect Media) beskriver bristen i att enbart marknadsföra utefter 

segmenteringsvariabler som ålder och kön. Det framhålls att en kundbas med mer 

ingående information om konsumenter och deras personliga preferenser gör det lättare 

för marknadsförare att nå ut med marknadsföring som är lämplig för respektive 

konsument. Avslutningsvis exemplifierar respondenten vilken typ av information som 

kan ingå om konsumenter i företags CRM-system. Han anser att det för marknadsförare 

kan vara värdefullt att dela in konsumenterna i olika fack som representerar olika 

livsstilar och intressen, exempelvis fiskeintresserade, barnfamiljer, höginkomsttagare 

etcetera. 

  

Respondent A har en annan ställning till konsumentdatans betydelse i 

marknadsföringsarbetet. Det påvisas att den data som samlas in har en relativt liten 

betydelse i valet av innehåll för den e-handelssida som personen ansvarar för. 

Respondenten framhåller att det grundar sig i att datan som samlas in inte kan 

säkerställa trovärdig information om konsumenterna. Trafiken på hemsidan består enligt 

respondenten till stor del av besökare som inte är inloggade och genom företagets givna 

Cookies samlas inte tillräckligt mycket information in. Sandberg (Corlin Eyewear) är av 

uppfattningen att konsumentdata är viktigt då en ökad förståelse för konsumenterna 

leder till ökad konvertering. Respondenten framhäver att det går att få ut relativt mycket 

information om de som besöker hemsidan och att företaget i fråga inte nyttjar all 

information. Sandberg (Corlin Eyewear) förklarar att den insamlade datan skapar stora 

möjligheter att lyckas med relevant annonsering. 
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4.2.2 För- och nackdelar med individanpassat innehåll 

Respondent A inleder med att framföra att fördelarna med individanpassad 

marknadsföring är många då en ökad relevans i annonseringen föranleder en ökad 

konverteringsgrad. Respondent B och Respondent C förklarar att individanpassad 

marknadsföring förser konsumenterna med relevanta erbjudanden på en marknad med 

väldigt mycket information. Ottosson (Connect Media) ställer sig likvärdigt till 

resonemanget om att fördelarna är många. Respondenten anser att konsumenternas 

upplevelse förhöjs när marknadsföringens innehåll är tilltalande och relevant. Sandberg 

(Corlin Eyewear) vidareutvecklar Ottosson (Connect Media)s tankar kring de fördelar 

som finns genom att belysa de möjligheter som datainsamling ger företag att nå 

personer som finner företaget och dess produkter intressanta. Respondenten upplever 

det som en stor fördel att kunna marknadsföra relevant innehåll mot de konsumenter 

som tidigare visat ett intresse snarare än att opersonligt annonsera mot ett okänt 

segment. 

  

Vidare framhåller Sandberg (Corlin Eyewear) att individanpassad marknadsföring är 

kostnadseffektivt då det riktar sig till rätt trafik. Waldén hävdar däremot att det generellt 

sett saknas kompetens bland marknadsförare i hur den insamlade datan analyseras. 

Respondenten är av uppfattningen att det är bra att anpassa marknadsföringen utefter 

personliga preferenser och tidigare aktivitet eller köpta produkter. Däremot framhålls 

det att det är viktigt att man som marknadsförare inte är för intensiv med exempelvis 

Re-targeting annonsering då det av konsumenterna kan uppfattas att företaget har koll 

på allt de gör och intresserar sig för. Glefors (Connect Media) instämmer med 

föregående respondent angående att många marknadsförare på ett felaktigt sätt 

analyserar konsumentdata. Respondenten förklarar att en stor nackdel med 

individanpassad marknadsföring är att den bygger på insamlad data som många gånger 

inte är uppdaterad eller pålitlig. Glefors (Connect Media) berättar att marknadsförare 

enbart utgår från den analys de har gjort för att sedan rikta marknadsföring mot de 

personer som de tror är intresserade. 

  

Även Ottosson (Connect Media) och Sandberg (Corlin Eyewear) är eniga om att Re-

targeting kan ses som en nackdel om den inte begränsas. Respondenterna förklarar att 

konsumenter kan uppleva att de blir förföljda om de exponeras för samma annonser 

flera gånger om på olika digitala plattformar. Ottosson (Connect Media) berättar att 
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konsumenter i den upprepade exponeringen kan få en känsla av att företaget i fråga vet 

allt om dem. Vidare förklarar Ottosson (Connect Media) att många företag använder sig 

av den här typen av annonsering på fel sätt och att det är en stor anledning till att 

konsumenterna upplever den som påträngande. En annan nackdel som Glefors (Connect 

Media) upplever med individanpassad marknadsföring är att den många gånger utgår 

från information som lagras i företagens CRM-system. Det är enligt respondenten svårt 

att förlita sig på de uppgifter som finns om kunderna eftersom de inte alltid är 

uppdaterade och det kan då bli fel i marknadsföringens innehåll. 

4.3 Personlig integritet på nätet 

4.3.1 Oro relaterad till datainsamling 

Walden (Context Media)s spontana tanke kring datainsamling och individanpassad 

marknadsföring är att det ur ett konsumentperspektiv kan upplevas som 

integritetskränkande. Glefors (Connect Media) delar denna uppfattning men anser att 

det föreligger svårigheter i att tolka vad som är integritetskränkande. Respondent B är 

av uppfattningen att framförallt datainsamling kring rörelsemönster kan upplevas som 

obehagligt ur ett konsumentperspektiv. Ottosson (Connect Media)s syn på oron kring 

datainsamling och individanpassad marknadsföring är att det hos konsumenter kan 

skapas en känsla av förföljelse och att företag vet exakt vem man är och vad man gör. 

Även Sandberg (Corlin Eyewear) delar denna åsikt och förklarar att det ur ett 

konsumentperspektiv kan upplevas som att man känner sig förföljd och jagad.  

  

Enligt Glefors (Connect Media) bedömning är det upp till mottagaren att avgöra vad 

som anses vara integritetskränkande. Sandberg (Corlin Eyewear) instämmer, samtidigt 

som han belyser svårigheten i att veta hur den generella konsumenten vill att det ska 

vara. Ottosson (Connect Media) delar tidigare respondenters åsikter och förklarar vidare 

att det är svårt att veta om mottagaren upplever den individanpassade marknadsföringen 

som integritetskränkande om den inte aktivt gör företaget medvetet om detta. Glefors 

(Connect Media) fortsätter i samma spår genom att påpeka att det är svårt att bedöma 

hur mottagaren upplever marknadsföringen, en del konsumenter finner det värdefullt 

med anpassad marknadsföring medan vissa upplever det som påträngande. Respondent 

C instämmer med föregående respondenter om problematiken med att som företag 

bedöma vad som anses vara oroväckande. Respondenten framhåller att konsumenter 

delvis har ett ansvar att informera företag om de upplever en oro i exponeringen. 

Walden (Context Media)s tolkning av den oro som förekommer är att den grundar sig i 
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hur den insamlade datan används i ett marknadsföringssyfte, men att det generellt sett 

inte finns någon oro kopplat till den specifika insamlingen av data.  

  

Walden (Context Media) upplever en avsaknad av sunt förnuft och kompetens i hur 

företag mäter och använder datan. Ottosson (Connect Media) upplever problematiken 

på ett liknande sätt och förklarar att sunt förnuft är viktigt för att undvika att insamlad 

konsumentdata missbrukas. Glefors (Connect Media) instämmer i detta uttalande och 

betonar att det finns svårigheter i att som marknadsförare balansera användningen av 

insamlad data på rätt sätt. Däremot understryker respondenten att det i slutändan till stor 

del handlar om sunt förnuft. Enligt Walden (Context Media)s uppfattning är det först 

när den insamlade datan används på fel sätt och en konsument exponeras för en 

övertydligt riktad annons som konsumenten blir medveten om integritetsfrågan på nätet. 

Glefors (Connect Media) delar denna uppfattning genom att framlägga att en oro kan 

skapas om konsumenter upplever att företag innehar personlig information som de 

själva inte aktivt valt att dela med sig av. 

 

Görs det på rätt sätt tror Walden (Context Media) att både äldre och yngre personer 

uppskattar relevans i marknadsföringen. Med den utgångspunkten upplever inte 

respondenten att det föreligger några skäl att tro att äldre personer skulle vara mer 

motstridiga till att lämna ut information om sig själva. Glefors (Connect Media) antar 

att den yngre generationen lättare förstår vad som samlas in och vad den 

individanpassade marknadsföringen har som syfte, medan den äldre generationen lättare 

kan missförstå marknadsföringen och uppleva att den är mer personlig än vad den 

egentligen är. Ottosson (Connect Media) bedömer att det även finns en del 

marknadsföringskanaler som kan upplevas som mer integritetskränkande än andra. 

Respondenten belyser det faktum att ett sms kan upplevas som mer personligt än ett 

mail eftersom telefonen verkligen är en individs privata ägodel.  

 

4.3.2 GDPR och dess påverkan på företag och konsumenter    

Walden (Context Media) framhåller att GDPR och dess regleringar har skapat en mer 

konsumentvänlig marknad. Respondent C ser det som nödvändigt att marknaden 

regleras och att företag och konsumenter får en ökad förståelse för hur olika data får 

samlas in och lagras. Walden (Context Media) och Respondent A upplever att 

konsumenter blir allt mer vaksamma och kritiska mot företags användning av 
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persondata. Respondent B anser att lagen har skapat en tanke och förståelse kring 

konsumentintegritet. Vidare anför Sandberg (Corlin Eyewear) att GDPR som lag har 

medfört en situation där konsumenter har fler uttalade rättigheter mot företag i hur de 

lagrar personlig information. Respondenten förklarar att det fanns ett behov av att börja 

reglera vilken information som sparas och samtidigt göra konsumenter medvetna om att 

de förfogar över rätten av sina egna uppgifter. 

  

Glefors (Connect Media) beskriver konsekvenserna av GDPR som väldigt märkliga. 

Respondenten utvecklar sitt svar genom att belysa den stora uppmärksamheten som 

skapades när lagen trädde i kraft, men att uppståndelsen snabbt försvann. Ottosson 

(Connect Media) berättar att anledningen till att lagen uppmärksammades så kraftigt är 

för att företag och konsumenter inte förstod dess innebörd. Respondenten framhåller att 

paniken bland företag var stor och att det grundade sig i okunskap från företagens sida 

kombinerat med att lagen i sig är otydligt formulerad. Sandberg (Corlin Eyewear) fyller 

in med att företagens okunskap motarbetades genom inhyrning av konsultbolag för 

utbildning kring GDPR. Vidare anför Sandberg (Corlin Eyewear) och Glefors (Connect 

Media) att det är tydligt att uppståndelsen även grundade sig i de stora bötesbelopp som 

företagen måste betala om de inte anpassar sig efter givna regleringar. Med anledning 

av dessa krav mot företagen anser Walden (Context Media) och Sandberg (Corlin 

Eyewear) att det är företagen som har blivit mest uppmärksamma på hur GDPR styr 

insamling och lagring av personuppgifter. Walden (Context Media) och Glefors 

(Connect Media) upplever att de flesta företag har valt att förhålla sig till de nya 

regleringarna av en rädsla att åka dit, snarare än att de strävar mot att bli mer etiska i hur 

de samlar in och sparar uppgifter om konsumenter. Ottosson (Connect Media) anser 

däremot att GDPR och dess konsumentvänliga regleringar i viss bemärkelse kan gynna 

företag i sitt arbete med att kommunicera ut relevant marknadsföring. Respondenten 

framhäver att en marknad där konsumenterna styr vilka företag som ska inneha deras 

uppgifter också underlättar för företag att få en vetskap om vilka som är intresserade av 

individanpassad marknadsföring. Ottosson (Connect Media) berättar att konsumenter nu 

enbart behöver skicka ett mail till ett företag och be om att alla personliga uppgifter 

raderas. 

  

Glefors (Connect Media) framhåller att det stora problemet med GDPR är att lagen inte 

är tillräckligt konsekvent då företag kan åberopa olika syften till varför de samlar in och 
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lagrar en viss data. Vidare förklarar respondenten att diskussionen innan lagen trädde i 

kraft var mer nyttig än de svårtolkade konsekvenser som utmynnat. Ottosson (Connect 

Media) upplever att det finns en problematik i att det för företag och konsumenter inte 

framgår tydligt vad som är rätt och fel. Respondenten anser att det krävs ett fall där ett 

företag ställs inför rätta för att det tydligt ska framgå hur lagen egentligen ska tolkas. 

Glefors (Connect Media) är inte medveten om att ett sådant fall har inträffat men han är 

övertygad om att det är större företag, exempelvis Facebook, som i sådana fall kommer 

att prövas. 

 

4.4 Företags arbete med integritetsfrågor 

4.4.1 Tillvägagångssätt för minskad oro 

Walden (Context Media) berättar att transparens är en viktig faktor i företags arbete mot 

en minskad oro bland konsumenterna. Respondenten anser att det tydligt ska framgå om 

ett företag samlar in data och till vilket ändamål. Respondent B är av uppfattningen att 

konsumenter skulle ha en bättre attityd till datainsamling om företag i samband med 

individanpassade erbjudanden hänvisar till den data som marknadsföringen baseras på. 

Respondenten påpekar att detta skulle tydliggöra för konsumenten varför den exponeras 

för marknadsföringen. Walden (Context Media) framhåller att långa meddelanden om 

hur konsumenternas uppgifter används inte är lösningen, då majoriteten inte vill avsätta 

tid till att läsa dessa. Respondent B antyder att det är viktigt att vara transparent med 

varför datan samlas in och vad den används till. Respondentens generella uppfattning är 

att man som konsument uppskattar en ärlig och tydlig beskrivning av syftet med lagring 

av persondata.  

  

Respondent A antyder att det inte föreligger några skäl att tro att konsumenter upplever 

någon oro i exponeringen av individanpassad marknadsföring i de fall där företagen 

utgår efter givna regleringar. Respondent B ställer sig likvärdigt till resonemanget och 

förklarar att det är viktigt att företag följer de lagar som finns. Samtidigt belyser 

respondenten vikten av att företag reflekterar över kvantiteten av data som samlas in 

och hur stor del som de har användning för. Därtill framhäver Respondent A det faktum 

att majoriteten av e-handelsföretagen inte följer de lagar som finns och att det således är 

dessa företag som skapar oron bland konsumenterna. Vidare förklarar Glefors (Connect 

Media) att det för företag är svårt att identifiera vilka konsumenter som upplever viss 

typ av marknadsföring som oroande. Ottosson (Connect Media) framhåller att det för 
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större företag som anställer mediebyråer kan uppstå problem då dessa mediebyråer inte 

har samma förståelse för hur företagets kunder fungerar och vilka behov som finns. 

Glefors (Connect Media) och Ottosson (Connect Media) belyser problematiken med att 

dessa företag ibland begränsar sig till att enbart mäta konverteringsgrad och inte hur 

konsumenterna uppfattar byråns marknadsföring. Ottosson (Connect Media) 

understryker att dessa mediebyråer i sin strävan att uppnå uppsatta konverteringsmål lätt 

kan öka frekvensen av riktad marknadsföring, vilket av en del konsumenter kan 

upplevas som påträngande. 

  

Walden (Context Media) upplever att individanpassad marknadsföring inte skapar en 

oro om den utformas och kommuniceras på rätt sätt. Respondenten berättar att det är av 

stor betydelse att företag inte är för tydliga utåt med att de på en detaljerad nivå känner 

till konsumenternas aktivitet och intressen. Det framhålls att ett sådant tillvägagångssätt 

inte kommer att ge avsedd effekt. Glefors (Connect Media) belyser vikten av att 

informationen som används om konsumenten i marknadsföringen också ska stämma 

överens med den information som personen aktivt valt att dela med sig av. 

Respondenten berättar att om kunden upplever att marknadsföringen innehåller 

information som denne inte aktivt har delat med sig av kan det uppstå en oro. Walden 

(Context Media) ställer sig likvärdigt till Glefors (Connect Media) resonemang genom 

att anföra att det först är när den insamlade datan används på fel sätt som konsumenten 

blir medveten om integritetsfrågan på nätet. Ottosson (Connect Media) framhåller att 

det är viktigt att företag inte använder sig av all data som samlas in, utan att de använder 

den data som skapar relevans i marknadsföringen. Respondent B instämmer och betonar 

att det är viktigt att företag väljer att använda sig av data som faktiskt fyller ett syfte. 

Vidare förklarar respondenten att datainsamlingen fyller ett syfte om den används för att 

kunna skapa relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden. Glefors (Connect 

Media) påpekar att vilken typ av relation som kunden och företaget har också spelar en 

stor roll i valet av individanpassat innehåll. Respondenten antyder att toleransnivån är 

högre ju längre relationen varat och företag kan mot dessa personer rikta mer personlig 

marknadsföring. 

  

I frågan om det i framtiden kommer finnas nya tillvägagångssätt för att minska oron tror 

Glefors (Connect Media) att konsumenter kommer att ges större möjlighet till att ge 

feedback på annonsering på olika digitala plattformar. Respondenten anser att 
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feedbacken kommer att ge företag mer information om hur marknadsföringen ska 

anpassas på rätt sätt. Sandberg (Corlin Eyewear) föreslår en utveckling där konsumenter 

kan utforma en egen profil på de olika plattformarna som styr vilken typ av 

marknadsföring som de kommer att exponeras för. På så vis antyder respondenten att 

konsumenter i en allt mindre utsträckning kommer att uppleva oro samtidigt som den 

individanpassade marknadsföringen når en högre relevans. 

 

4.4.2 Marknadssegmentering för att finna rätt målgrupp 

Walden (Context Media) ställer sig kritisk till möjligheten att genomföra en 

segmentering för att finna vilka segment som är mottagliga för individanpassad 

marknadsföring och vilka som upplever det som integritetskränkande. Även Glefors 

(Connect Media) anser likt tidigare respondent att det är svårt att analysera vilka kunder 

som upplever individanpassad marknadsföring som oroväckande och 

integritetskränkande. Vidare förklarar respondenten att det är lättare att fastställa vilka 

som är mottagliga för den genom att mäta konverteringsgrad. Sandberg (Corlin 

Eyewear) delar tidigare respondents åsikt och framhäver att det är svårt att kartlägga 

vilka som inte är mottagliga. Vidare förklarar respondenten att företag kan tolka de 

personer som gör ett köp via en annons som mottagliga. 

  

Med hänsyn till de lagar finns är det enligt respondent A inte möjligt att utföra en 

marknadssegmentering som talar om vilka konsumenter som är mottagliga för 

individanpassad marknadsföring och vilka som inte är det.  Respondenten beskriver 

lagen som tydlig, de som gjort ett aktivt val att inte få individanpassade erbjudanden ska 

inte få det. Respondent A gör därför tolkningen att de som inte gjort ett aktivt val kan 

ses som mottagliga. Glefors (Connect Media) hävdar att det är de nya kunderna som 

behöver analyseras med anledning av att befintliga kunder redan har valt att godkänna 

marknadsföringsvillkoren. Ottosson (Connect Media) påstår däremot att företag 

framöver bör fokusera mer på sina egna kunder och fråga dessa om tidigare och aktuella 

marknadsföringsaktiviteter för att få kännedom om vart eventuella fel och brister kan 

ligga. Sandberg (Corlin Eyewear) hävdar att det är möjligt att utföra 

kundundersökningar för att få kännedom om hur marknadsföringen upplevs, men att 

resultatet inte skulle ge tillräckligt mycket kundinsikt. Vidare förklarar respondenten att 

även om sådana undersökningar skulle ge goda insikter kvarstår problematiken med att 

peka ut vilka specifika kunder det handlar om. 
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Det krävs enligt Ottosson (Connect Media) kommunikation med konsumenten för att 

förstå vad den känner och tänker kring den individanpassade marknadsföringen som den 

exponeras för. Vidare fortsätter respondenten förklara att det för mindre företag är 

lättare att kontakta konsumenter och fråga om hur de upplever marknadsföringen och 

om de i fortsättningen fortfarande är intresserade av att ta emot information. Ottosson 

(Connect Media) förklarar vidare att ju större företaget är desto mer måste man lita på 

att konsumenten gör en aktiv handling och hör av sig om den skulle uppleva 

marknadsföringen som oroväckande. Glefors (Connect Media) beskriver det som 

sällsynt att konsumenter aktivt hör av sig och beskriver sin oro. Ottosson (Connect 

Media) instämmer och betonar att det är svårt att veta om konsumenten upplever 

marknadsföringen som påträngande om den inte gör en aktiv handling och väljer att 

höra av sig till företaget. För att få vetskap om detta krävs det enligt respondenten att 

mottagaren hör av sig, annars kommer allt flyta på som vanligt. 

 

4.4.3 Trovärdighet i det virtuella servicelandskapet 

Ottosson (Connect Media)s åsikt kring det virtuella servicelandskapet är att det först 

och främst måste se professionellt ut eftersom det skapas ett intryck så fort man går in 

på en hemsida. Respondent B delar föregående respondents åsikt och påvisar att ett 

företags hemsida många gånger skapar ett första intryck som talar om vilka värderingar 

som företaget har. Sandberg (Corlin Eyewear) instämmer med föregående respondenter 

och lyfter fram att det är viktigt hur man exponerar sitt varumärke för att skapa en viss 

känsla hos konsumenten. Enligt respondent A är det utformningen av det virtuella 

servicelandskapet som till stor del utgör förtroende. Respondent B är av liknande 

uppfattning och betonar att det är viktigt att hålla en hög professionell nivå för att lyckas 

kommunicera ut företagets budskap digitalt. 

  

En viktig del i arbetet för att behålla konsumenternas förtroende är enligt respondent A 

att man som företag kommunicerar ut olika typer av förändringar i hur datan samlas in 

och lagras. Vidare framhåller Respondent A att förtroende är lätt att tappa och betonar 

därför att det är viktigt att sådan information kommuniceras ut på rätt sätt. Glefors 

(Connect Media) framhäver att det ser bra ut när företag är tydliga med att de värnar om 

konsumenternas integritet men att det är få konsumenter som vet vad de tackar ja eller 

nej till gällande exempelvis Cookies. Respondenten påpekar att tydlighet kan skapa 
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förtroende men att det samtidigt kan vara ett störningsmoment när det dyker upp 

massvis med information som konsumenter behöver ge samtycke till. Även respondent 

A delar tidigare respondents åsikt och förklarar att företag försämrar konsumentens 

upplevelse på hemsidan genom olika samtyckeskrav. Respondenten understryker därför 

att det är viktigt att företag inte stör upplevelsen genom för mycket information om 

datainsamling och integritet.  

  

Walden (Context Media) antyder att relevans i innehållet har stor betydelse samt att det 

är viktigt med transparens kring integritetspolicy. Ottosson (Connect Media) instämmer 

och påvisar att det är viktigt med tydligt formulerad integritetspolicy som beskriver 

vilken typ av data som samlas in och vilka som kommer att använda sig av den. Walden 

(Context Media) lyfter  däremot fram att det inte ska formuleras för långa meddelanden 

eller varningar om hur konsumenternas uppgifter lagras och används. Glefors (Connect 

Media) delar denna åsikt och förklarar att många företag är för noggranna med att 

redovisa exakt vad som samlas in och hur det används. Vidare utvecklar respondenten 

sin uppfattning om att konsumenter generellt sett inte har någon detaljerad vetskap om 

vad Cookies innebär och vilken information som samlas in. Sandberg (Corlin Eyewear) 

anser därför att det är viktigt att företag förser konsumenter med tydlig information om 

vilka Cookies som används, vilket syfte de fyller och hur de påverkar konsumenten i 

fråga. Ottosson (Connect Media) framhåller även betydelsen av att det virtuella 

servicelandskapet är tidseffektivt och välsorterat informationsmässigt. Sandberg (Corlin 

Eyewear) delar föregående respondents åsikt och betonar att en viktig aspekt är att ska 

vara lätt att hitta information på hemsidan. Enligt Ottosson (Connect Media)s 

bedömning vill man som konsument snabbt ha relevant och tydlig information.   
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5 Analys 

I det här kapitlet presenteras vår analys av vår empiriska insamling och teoretiska 

referensram. Kapitlets upplägg efterliknar föregående kapitel med syfte att underlätta 

läsningen. Fokuset förläggs därav på CRM-systems roll för ökad kundinsikt, 

individanpassad marknadsföring, konsumentintegritet och företags ställning till 

konsumentintegritet. 

 

5.1 CRM-systems roll för ökad kundinsikt 

Gummesson (2002) skriver att ett CRM-system bidrar med relationsmarknadsföringens 

mest grundläggande värderingar och strategier i arbetet med kundrelationer. Vi 

uppfattar att resonemanget styrks av Walden (Context Media) som förklarar att ett 

välfungerat CRM-system underlättar analysen av konsumenters beteendemönster på 

nätet. Vidare framhäver Walden (Context Media) och Glefors (Connect Media) att den 

här typen av analys skapar möjligheter att i en allt större utsträckning kunna 

kommunicera ut relevant marknadsföring till konsumenterna. Vi tycker oss kunna se 

likheter i Baron et al. (2010) uttalande där det framhålls att informationen används för 

att förstå konsumenternas behov vilket underlättar arbetet med att bevara och förlänga 

befintliga kundrelationer. Uttalandet bekräftas av Sandberg (Corlin Eyewear) som 

förklarar att relevant marknadsföring bidrar till förlängda kundrelationer. Även Ottosson 

(Connect Media) antyder att ett välfungerat CRM-system är nödvändigt för att kunna 

förse konsumenterna med relevant information så att relationen mellan parterna 

bibehålls, ett resonemang som ytterligare bekräftar teorin som Baron et al. (2010) 

framför. Denna punkt bekräftas enligt oss även av Jackson och Ahuja (2016) som 

framhäver att CRM-system och dagens teknik har bidragit till en bredare kundinsikt 

som skapat möjligheter till att på ett effektivare sätt lyckas bevara och utveckla 

kundrelationer. Detta resonemang anser vi att Sandberg (Corlin Eyewear) klart och 

tydligt styrker genom sitt uttalande där han beskriver att ett CRM-system är ett viktigt 

och starkt verktyg för att behålla kunder. 

  

En intressant aspekt som Gummesson (2002) lyfter fram är att det skapas möjligheter 

till att uppnå högre lönsamhet till lägre kostnader genom att uteveckla existerande 

kundrelationer. Denna punkt lyfts även fram av Thomas och Sullivan (2005) som anser 

att CRM är ett verktyg som har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet. Vi tycker 
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oss kunna se att resonemanget bekräftas av Sandberg (Corlin Eyewear) som antyder att 

det är till stor nytta att företag genom CRM kan nå ut till konsumenter som redan 

handlat. Fortsättningsvis förklarar respondenten att det är kostnadseffektivt att fokusera 

på  återkommande kunder medan det är dyrare med nykundsrekrytering. Resonemangen 

som framförts av Gummesson (2002) samt Thomas och Sullivan (2005) kan vi även 

bekräfta genom Glefors (Connect Media) som påpekar att ett CRM-system skapar 

möjligheter att på ett effektivt och billigt sätt visa uppskattning till sina kunder genom 

individanpassad marknadsföring.  

  

Vidare framhäver Payne (2006) att dagens teknik och CRM-system underlättar arbetet 

att lyckas nå ut till specifika segment och kunder för att sedan kunna skapa, utveckla 

och förbättra relationen med dessa. Resonemanget bekräftas av Thomas och Sullivan 

(2005) som anser att CRM är ett verktyg som gör det möjligt att identifiera specifika 

målgrupper och därefter skapa marknadsföring utefter deras behov. Dessa teoretiska 

antaganden går även i linje med Walden (Context Media)s uttalande. Respondenten 

förklarar att den konsumentdata som ett CRM-system innehar gör det möjligt att få en 

förståelse för hur konsumenterna handlar, vad de handlar och vad de uppskattar. CRM 

är något som enligt Payne (2006) associeras med insamling av konsumentdata som 

möjliggör implementeringen av individanpassad marknadsföring. Vi uppfattar att dessa 

resonemang understryks av Glefors (Connect Media) som betonar att den 

konsumentdata som ett CRM-system ger är avgörande för att lyckas med 

marknadsföring på individnivå. Ett av CRM-systemets huvudsakliga syfte är enligt 

Thomas och Sullivan (2005) skapandet av kundlojalitet. Vi finner att resonemanget går i 

linje med Glefors (Connect Media) beskrivning av att ett CRM-system och dess 

tillhörande strategier bidrar till uppbyggandet av kundlojalitet. Vi finner ytterligare 

bekräftelse av resonemanget genom Ottosson (Connect Media) som framhåller att ett 

CRM-system gör det möjligt att följa upp konsumenter med relevant marknadsföring. 

Något som enligt respondenten bidrar till skapandet av trogna och lojala kunder. 

 

5.2 Individanpassad marknadsföring 

5.2.1 Konsumentdatans centrala roll i personifieringen 

Tucker (2012) framhäver att insamling av konsumentdata är avgörande för att kunna 

individanpassa marknadsföringens innehåll. Utifrån respondenternas svar tycker vi oss 

se att det i detta avseende finns en tydlig kongruens mellan den teoretiska och empiriska 
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insamlingen. Samtliga av våra respondenter, med reservation för respondent A, anser att 

konsumentdatan är direkt avgörande i arbetet med att uppnå personifierat innehåll i 

marknadsföringen. Mer ingående framhåller Glefors (Connect Media) och Respondent 

C att det för marknadsförare är svårt att skapa personlig relevans i marknadsföringen 

utan den kundinsikt som konsumentdatan ger upphov till. Vi finner många likheter 

mellan det respondenterna framför och vårt teoretiska underlag, bland annat genom 

Jackson och Ahujas (2016) slutsats om att en större vetskap om kunderna ger större 

möjligheter för företag att utveckla sina kundrelationer. Även Miller och Washington 

(2009) styrker respondenternas svar genom att belysa det faktum att företags 

marknadsföring baseras på de kundbehov som fastställs genom analys av 

konsumentdata. 

  

Dyché (2002) påvisar att en viktig del i arbetet med att analysera och tolka 

konsumentdata består av analytisk CRM. Författaren tydliggör att det är i den analytiska 

delen som datan filtreras för att kunna fastställa hur marknadsföringen ska 

individanpassas i den operationella fasen. Detta resonemang bekräftas av Walden 

(Context Media) som anser att den analytiska delen är avgörande för att företag ska 

lyckas med att individanpassa sin marknadsföring. Respondenten belyser även den 

okunskap som finns bland en del företag i arbetet med att analysera och finna relevans i 

den insamlade datan. Vi uppfattar att resonemanget styrks av Labrinidis och Jagadish 

(2012) som understryker att det krävs kunskap för att kunna tolka den data som samlas 

in. Vi finner det på dessa grunder uppenbart att konsumentdatans praktiska betydelse 

baseras på analysens kvalitet. 

 

5.2.2 Individanpassat innehåll för ökad relevans 

Det är utifrån vår empiriska analys tydligt att våra respondenter är enade om att 

fördelarna med individanpassad marknadsföring är övervägande fler än de potentiella 

nackdelarna. McAfee och Brynjolfsson (2012) framhåller att e-handelns ökade 

popularitet har skapat stora möjligheter att förstå konsumenterna och att det på så sätt 

går att skapa relevant personifierat innehåll i marknadsföringen. Respondent C 

understryker att marknaden präglas av ett för konsumenterna brett informationsflöde 

vilket ställer krav på att den individanpassade marknadsföringen är pricksäker. Vidare 

uppfattar vi att det genom våra respondenter tydligt framgår att individanpassad 

marknadsföring skapar gynnsamma fördelar för både företag och konsumenter. 
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Respondent A framhäver att en ökad personlig relevans i marknadsföringen föranleder 

en ökad konverteringsgrad för företagen. Resonemanget styrks av Luzak (2014) som 

anför att individanpassad marknadsföring kan öka ett företags försäljning. Vidare 

påpekar Respondent B och Ottosson (Connect Media) att marknadsföring som uppnår 

en personlig relevans även förhöjer konsumentens upplevelse. Med hänvisning till Yang 

(2001) och Zeithaml (2002) kan vi se att det finns en koppling mellan personlig 

relevans och servicekvalitet. Författarna framhåller att e-handelns expansiva utveckling 

har föranlett en situation där företag försöker skaffa sig konkurrensfördelar genom att nå 

ut till konsumenterna i en allt större utsträckning. 

  

Våra respondenter är överens om att det är viktigt att företag värnar om sina 

kundrelationer. Vi kan med stöd av Godson (2009) inkludera individanpassad 

marknadsföring som ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla befintliga 

kundrelationer. Författaren belyser trenden av att konsumenter ställer allt högre krav 

och att det är en framträdande anledning till att individanpassad marknadsföring har 

ökat i betydelse. Vidare anför Jackson och Ahuja (2016) att dagens teknik möjliggör 

individanpassad marknadsföring med förlängda kundrelationer och ökad lönsamhet som 

resultat. Vi uppfattar att Glefors (Connect Media) ställer sig likvärdigt till detta 

teoretiska ställningstagande. Respondenten förklarar att individanpassad 

marknadsföring är ett kostnadseffektivt verktyg för att bygga kundlojalitet. 

  

Von Wallenstein (2015) understryker att en tydlig fördel med individanpassad 

marknadsföring är att rätt budskap når rätt konsument. Anförandet från författaren 

vidareutvecklas av Sandberg (Corlin Eyewear) som lyfter fram att det är ett 

kostnadseffektivt sätt att marknadsföra då det når rätt konsumenter. Respondenten ser 

det som en klar fördel att kunna erbjuda personifierade annonser till de konsumenter 

som har ett intresse för företagets produkter. 

 

5.2.3 Utmaningar med individanpassning 

Ottosson (Connect Media), Sandberg (Corlin Eyewear) och Glefors (Connect Media) 

påvisar svårigheten i att som marknadsförare avgöra vad som anses vara 

integritetskränkande. Mer ingående förklarar Glefors (Connect Media) utmaningen i att 

bedöma hur olika konsumenter upplever den individanpassade marknadsföringen. Trots 

de svårigheter som respondenterna lyfter fram understryker Awad och Krishnan (2006) 
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vikten av att företag tar hänsyn till hur olika konsumenter uppfattar marknadsföringen. 

Författarna framhåller att konsumenter inte värderar den nyttan som individanpassad 

marknadsföring kan ge högre än den personliga integriteten. 

 

Något som framträder genom Grönroos (2015) är att många företag missuppfattar 

konsumenters intentioner. Författaren framhåller att det är vanligt att företag försöker 

upprätta en relation med kunder baserat på tidigare köp eller intresse för olika 

produkter. Vi uppfattar att våra respondenter är överens om att det är viktigt att företag 

inte är för intensiva i att visa konsumenterna att de har full koll på deras onlineaktivitet 

och preferenser. Walden (Context Media) lyfter fram Re-targeting som en vanlig form 

av individanpassad marknadsföring. Alreck och Settle (2007) samt Oberoi (2013) 

förklarar att Re-targeting är ett marknadsföringsverktyg som baserat på insamlad 

konsumentdata påminner konsumenterna om erbjudanden som de tidigare visat intresse 

för. Oberoi (2013) framhåller att syftet är att påverka kunden till att göra ett köp som 

uteblivit och anser att den här typen av marknadsföring kan föranleda en lönsam 

situation för de företag som nyttjar den. Vi kan med stöd av Ottosson (Connect Media) 

och Sandberg (Corlin Eyewear) till viss del gå emot författarens ställningstagande om 

de lönsamma följder Re-targeting skapar. Respondenterna belyser vikten av att den här 

typen av marknadsföring regleras och i viss mån begränsas då konsumenter i 

exponeringen kan uppleva att de blir förföljda av företag som har full vetskap om deras 

rörelsemönster online. Resonemanget styrks av Fill (2009) som understryker att risken 

med individanpassad marknadsföring är att den upplevs som obehaglig. Detta med 

anledning av att de som exponeras för den förstår att företag har en ambition att på 

individnivå spåra deras aktivitet på nätet. 

 

5.3 Konsumentintegritet 

5.3.1 Datainsamlingens oroväckande följder 

Ett resonemang som förs fram av Foxman och Kilcoyne (1993) är att marknadsförare 

ställs mot en etisk frågeställning. Parallellt framhålls det att insamling och användning 

av konsumentdata i en del fall kan kränka konsumenternas integritet. Tucker (2012) 

antyder att insamlad konsumentdata kan upplevas som obehaglig och 

integritetskränkande när den används för att skräddarsy marknadsföringen till en 

specifik konsument. Dessa resonemang bekräftas av Walden (Context Media) som 
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påtalar att datainsamling och individanpassad marknadsföring ur ett 

konsumentperspektiv kan upplevas som integritetskränkande. 

  

Trots att insamling och lagring av konsumentdata kan föranleda problematiska följder 

framhäver Luzak (2014) att användarna i många fall är omedvetna om att det samlas in 

information. Författaren belyser även den avsaknad av kompetens bland företag för hur 

informationen bör användas och lagras. Vi tycker oss kunna se att antagandet delvis 

styrks av Glefors (Connect Media) som framhäver att majoriteten av konsumenterna 

troligtvis inte vet vad det innebär att tacka ja till olika samtyckeskrav på nätet. En viktig 

ståndpunkt som Ziegeldorf et al. (2014) lyfter fram är att företag måste hantera den 

insamlade datan på ett integritetsmedvetet sätt för att inte hota konsumenternas 

privatliv. Foxman och Kilcoyne (1993) förklarar att marknadsförare ställs mot en etisk 

frågeställning samtidigt som författarna framhäver att konsumenter kan uppleva det som 

kränkande om konfidentiell data används på ett sätt som de själva inte anser att de har 

godkänt. Respondent C ser problematiken med det författarna framhåller. Respondenten 

understryker vikten av att företag inte är för tydliga med att visa konsumenterna att de 

har bred information om deras aktivitet på nätet.  

  

En intressant aspekt som Walden (Context Media) lyfter fram är att både företag och 

konsumenter behöver få en ökad förståelse för hur datan får användas och lagras. 

Respondentens generella uppfattning kring datainsamling är att konsumenter överlag 

inte har några invändningar på att data samlas in i syfte att göra marknadsföringen mer 

relevant. Datan kan enligt Luzak (2014) användas för att individanpassa 

marknadsföringen till specifika personer. Med stöd av Ottosson (Connect Media) och 

Sandberg (Corlin Eyewear) ser vi däremot tydliga svårigheter i att undvika att en del 

konsumenter upplever en oro. Det finns enligt Martin och Murphy (2016) samt 

Ceasarius och Hohenthal (2016) en oro bland konsumenter vilket gör att de blir mer 

försiktiga när de lämnar ut information om sig själva. Med utgångspunkt i vår 

insamlade empiri och teori är det tydligt att den upplevda oron kan minskas om företag 

värnar om konsumenters personliga integritet. En anmärkningsvärd aspekt som 

framträder genom Walden (Context Media) är att det först är när konsumenter 

exponeras för en övertydligt personifierad annonsering som oron och medvetenheten 

om integritetsfrågan uppkommer.   

 



  
 

53 

5.3.2 GDPR:s praktiska verkningsgrad 

Vi uppfattar att våra respondenter är överens om att GDPR har föranlett en mer 

konsumentvänlig marknad. Walden (Context Media) och Respondent A upplever att 

konsumenter har blivit mer uppmärksamma på integritetsrelaterade frågor, samtidigt 

som Sandberg (Corlin Eyewear) även lyfter fram att konsumenter nu har fler uttalade 

rättigheter mot företag. Vi kan se att detta går i linje med Datainspektionens (2018a) 

framhållning om att konsumenter nu förfogar över rätten att kunna begära att företag 

raderar all personlig information i deras system. Något som framträder som intressant är 

Ottosson (Connect Media)s uppfattning om att dessa regleringar i viss mån underlättar 

företags marknadsföringsarbete. Respondenten anser att företag gynnas av att 

konsumenter har möjligheten till att få sina uppgifter borttagna då det blir lättare att få 

en vetskap om vilka som är mottagliga för individanpassad marknadsföring. Lotsson 

och Dobos (2016) framhäver att GDPR begränsar företags möjlighet till att samla in 

data genom svårtolkade användaravtal, vilket föranleder en situation där konsumenter 

lättare kan ta ställning. Vi uppfattar att Walden (Context Media) belyser vikten av att 

den här typen av regleringar träder i kraft då konsumenter får en ökad förståelse för i 

vilken utsträckning datan samlas in och lagras. 

  

Frydlinger et al. (2018) påpekar att den tidigare bristen av konsekventa regelverk för 

datainsamling skapade en intensiv debatt, vilket banade väg för införandet av GDPR. 

Glefors (Connect Media) framhåller att även införandet av lagen skapade en stor 

uppmärksamhet och debatt, men att uppståndelsen snabbt försvann. Walden (Context 

Media) och Glefors (Connect Media) anför att den stora uppmärksamheten grundade sig 

i företags okunskap kring lagens regleringar kombinerat med en rädsla för att åka dit. 

Bötesbeloppen kan enligt Datainspektionen (2018b) uppgå till totalt 20 miljoner euro 

eller 4% av omsättningen. Walden (Context Media) och Glefors (Connect Media) är av 

uppfattningen att företag anpassar sig efter GDPR med anledningen av eventuella 

bötesbelopp snarare än av etiska orsaker. 

  

Respondent C framhåller att det är bra att konsumenter och företag blir mer medvetna 

om vilka regleringar som finns kring datainsamling och lagring av personuppgifter. 

Däremot understryker Glefors (Connect Media) och Ottosson (Connect Media) att den 

stora problematiken med GDPR är att det för konsumenter och företag inte framgår 

tydligt vad som är rätt och fel. Frydlinger et al. (2018) framhäver att lagen har som 
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huvudsakligt syfte att skydda individer genom strängare kontroll för behandling av 

personuppgifter. Samtidigt förklarar Datainspektionen (2018a) att företag har 

möjligheten till att lagra personuppgifter under sådan lång tid som anses nödvändigt sett 

till det syfte som företaget har med dessa. I detta avseende ställer sig Glefors (Connect 

Media) kritisk till GDPR:s verkan med anledning av den inte är tillräckligt konsekvent. 

Respondenten belyser det faktum att företag har möjligheten att åberopa olika syften till 

varför de lagrar datan. 

 

 

5.4 Företags ställning till konsumentintegritet 

5.4.1 Metoder för att minska oron bland konsumenter 

Awad och Krishnan (2006) anser att företag behöver ta hänsyn till det faktum att en del 

konsumenter värderar sin personliga integritet högre än individanpassad 

marknadsföringen. Författarna påvisar kravet på att företag arbetar för att minska 

osäkerheten till att dela med sig av personlig information. Fokus kring skydd av 

personlig data på nätet är något som enligt Payne (2008) kan gynna ett företags 

kundrelationer. Parallellt framhålls det att konsumenternas personliga integritet bör 

prioriteras och att en ökad transparens gynnar relationen till konsumenterna. Denna 

punkt understryks av Frydlinger et al. (2018) som anser att transparens leder till en ökad 

tillit hos konsumenterna. Den ökade tilliten leder enligt författarna till en ökad 

acceptans till insamling och användning av konsumentdata. Vi finner bekräftelse av 

resonemanget kring transparens genom Walden (Context Media). Respondenten lyfter 

fram transparens som en viktig aspekt för att minska konsumenternas oro samt att det 

tydligt bör framgå att data samlas in och till vilket ändamål. Vi kan se att respondentens 

framförande går i linje med Chellappa och Sin (2005) uttalande om att det krävs 

relationsbyggande aktiviteter för att få ett ökat förtroende från konsumenterna. 

Författarna påpekar att dessa aktiviteter föranleder större möjligheter till att få ta del av 

personlig information. Respondent A är av uppfattningen att så länge företagen utgår 

efter givna regleringar finns det inga skäl att tro att konsumenter upplever någon oro 

kring individanpassad marknadsföring. Vi kan se att Walden (Context Media) ställer sig 

likvärdigt till föregående resonemang. Respondenten framhäver att så länge den 

individanpassade marknadsföringen utformas och kommuniceras på lämpligt sätt finns 

det inga skäl att tro att den skulle skapa en oro. Walden (Context Media) förtydligar att 
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det är viktigt att företag inte åskådliggör att de har en alltför detaljerad insikt i 

konsumenternas rörelsemönster på nätet.  

  

Respondent A antyder att det är de företag som inte följer angivna lagar som skapar en 

oro bland konsumenter. Det finns enligt Glefors (Connect Media) och Ottosson 

(Connect Media) en problematik med företag som begränsar sig till att enbart sträva 

efter att uppnå uppsatta konverteringsmål. Respondenten understryker att den här typen 

av företag tenderar marknadsföra sig på ett intensivt sätt. Ett tillvägagångssätt som 

enligt Ottosson (Connect Media) kan skapa en oro och upplevas som påträngande ur ett 

konsumentperspektiv. En intressant aspekt som Kumaraguru och Cranor (2005) belyser 

är att det finns konsumenter som har olika attityder till integritet. Vidare hävdar Awad 

och Krishnan (2006) att företag bör fokusera på de konsumenter som har en positiv 

inställning till individanpassad marknadsföring. Vi uppfattar att Glefors (Connect 

Media) tydliggör svårigheten i att identifiera de konsumenter som inte önskar 

individanpassad marknadsföring. Med utgångspunkt i detta framför Glefors (Connect 

Media) vikten av att utforma marknadsföringen utefter den information som 

konsumenten aktivt valt att dela med sig av för att undvika oro. Respondentens 

resonemang kan delvis bekräftas av Walden (Context Media) som förklarar att 

konsumenter blir uppmärksammade på integritetsfrågan först när konsumentdatan 

används på fel sätt. Glefors (Connect Media) är av uppfattningen att det 

individanpassade innehållet kan utformas på ett mer personligt sätt ju längre relationen 

mellan företag och konsument varat.  

 

5.4.2 Segmenteringsmöjligheter för att undvika oro 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) framhåller att det är nödvändigt att företag 

utvärderar och segmenterar marknaden för att finna segment med gemensamma behov 

och preferenser. Det är enligt författarna först möjligt att anpassa marknadsföringen 

efter en sådan segmentering. I frågan om det finns bredare segmenteringsmöjligheter för 

att på individnivå finna vilka konsumenter som upplever en oro med individanpassad 

marknadsföring ställer sig våra respondenter kritiska till. Awad och Krishnan (2006) 

understryker vikten av att rikta individanpassad marknadsföring till de konsumenter 

som har en hög grad av acceptans till insamling och användning av personlig data. 

Parallellt påvisar Sandberg (Corlin Eyewear), Walden (Context Media) och Glefors 

(Connect Media) svårigheterna i att finna de konsumenter som upplever 
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marknadsföringen som oroväckande och integritetskränkande. Respondenterna anser att 

det finns betydligt fler möjligheter att klarlägga vilka konsumenter som är mottagliga 

för individanpassad marknadsföring, exempelvis genom mätning av konverteringsgrad. 

 

Något som till stor del framträder tydligt genom tidigare forskning är att 

marknadssegmentering inte mynnar ut i konsumentinsikter på individnivå. Genom 

Schiffman och Kanuk (2007) framgår det att en marknadssegmentering föranleder en 

fastställning av gemensamma behov för olika delmarknader. Vi uppfattar att Ottosson 

(Connect Media) belyser problematiken för större företag att kartlägga behov och 

åsikter på individnivå. Utifrån respondentens resonemang framgår det att det finns 

utmaningar för företag av större kapacitet att få en vetskap om vilka konsumenter som 

upplever personifierad marknadsföring som oroväckande. Genom den teoretiska 

framhållning som lyfts fram av Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) kan vi däremot 

utläsa att digitaliseringen har gett upphov till mer gedigna segmenteringsmöjligheter. 

Författarna påpekar att företag inom den moderna e-handeln har möjligheten till att 

segmentera på detaljnivå genom att analysera köpbeteenden och rörelsemönster online. 

Med utgångspunkt i de insikter Sandberg (Corlin Eyewear) framhäver uppfattar vi att 

dessa nya segmenteringsmöjligheter inte har föranlett en situation där det går att 

kartlägga vilka specifika individer som upplever oro i exponeringen. Respondenten 

belyser problematiken i att identifiera dessa personer på ett personligt plan. 

 

Ett resonemang som vi finner intressant är det Respondent A lyfter fram kring 

marknadssegmentering. Respondenten påvisar att det inte är möjligt att identifiera de 

kunder som upplever individanpassad marknadsföring som oroväckande. Respondenten 

anser att de som gjort ett aktivt val att bland annat acceptera Cookies och medlemsavtal 

också kan ses som mottagliga. Med utgångspunkt i Cookielagen (2013) framgår det att 

användar- och samtyckeskrav blivit mer tydliga för konsumenter och att det i den 

aspekten blir lättare att fatta beslut om hur datan får samlas in, lagras och användas. 

Ottosson (Connect Media) lyfter även fram att konsumenter har ett ansvar i att göra 

företag medvetna om ett budskap uppfattas som integritetskränkande. Genom 

Datainspektionen (2018a) tydliggörs det att personer som inte vill ha marknadsföring 

från ett specifikt företag också har rätten att raderas från registret. 
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5.4.3 Virtuella servicelandskapets påverkan på förtroende 

Att allt fler konsumenter tenderar att välja e-handel framför fysiska butiker har enligt 

Tran et al. (2012) föranlett att begreppet servicelandskap utvecklats. Grönroos (2015) 

lyfter fram att den ökade uppmärksamheten kring e-handel har gjort det nödvändigt att 

skilja på det traditionella och virtuella servicelandskapet. Utifrån resonemangen kring e-

handelns framfart framhålls det av Ottosson (Connect Media) att det virtuella 

servicelandskapet först och främst måste utstråla professionalism. Ett uttalande som 

enligt oss går i linje med Rattanawicha och Esichaikul (2005) teori som belyser att en 

hemsidas utformning och dess innehåll till stor del påverkar konsumenternas 

uppfattning om företaget. Payne (2008) poängterar vikten av att utforma hemsidan på 

sådant sätt  att konsumenter upplever en hög säkerhet. Vi tycker oss kunna se att dessa 

resonemang bekräftas av Ottosson (Connect Media) som betonar vikten av att skapa ett 

bra första intryck. Respondenten lyfter fram utformning som en av de absolut viktigaste 

delarna för det virtuella servicelandskapet. Utifrån det respondenten framhäver finner vi 

en intressant koppling till Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) antagande om att ett 

välutformat virtuellt servicelandskap höjer förutsättningarna för ökad 

konverteringsgrad. Vi uppfattar att antagandet understryks av Sandberg (Corlin 

Eyewear) som förklarar att konsumenternas uppfattning av företaget påverkas av hur 

man som företag väljer att exponera sitt varumärke. Ett uttalande som vidareutvecklas 

av Respondent A som framhåller att utformningen av det virtuella servicelandskapet 

inger ett förtroende. 

  

Koernig (2003) påvisar att det virtuella servicelandskapet bidragit till ökade 

kommunikationsmöjligheter mellan företag och konsument. En teori som leder oss till 

Yang (2001) och Zeithaml (2002) som framhäver att ökad interaktion även leder till 

ökade konkurrensfördelar. För att behålla konsumenternas förtroende bör de ökade 

kommunikationsmöjligheterna enligt Respondent A utnyttjas till att kommunicera ut 

olika förändringar kring insamling och lagring av persondata. Med stöd av Glefors 

(Connect Media) betonar respondenten vikten av att informera konsumenterna om att 

man värnar om deras integritet. Vidare framhåller respondenterna att för mycket 

information om integritetspolicy kan skapa irritation samt förstöra helhetsupplevelsen. 

Det framgår däremot tydligt genom Walden (Context Media) att det bör finnas relevans 

i innehållet och en tydlig transparens kring integritetspolicy. Ett resonemang som 

understryks av Ottosson (Connect Media) som betonar vikten av att förorda med 
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information om integritetspolicys som talar om vad insamlad konsumentdata används 

till och vilka som använder den. 

 

 

  



  
 

59 

6 Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel redogör vi för studiens slutsatser som utgår från den 

teoretiska och empiriska analysen. Kapitlet inleds med svar på studiens 

forskningsfrågor och syfte för att i ett avslutande skede behandla praktiska och 

teoretiska implikationer, etik och hållbarhet, studiens begränsningar samt förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor  

6.1.1 Vilken betydelse har den insamlade konsumentdatan för att kunna 

individanpassa marknadsföringen? 

Utifrån vår studie kan vi se ett tydligt mönster som påvisar att konsumentdatan är av 

stor betydelse och att den har en naturlig och central roll i arbetet med individanpassad 

marknadsföring. I den aspekten finns det en tydlig kongruens mellan tidigare forskning 

och det vi har kunnat klargöra i den här studien. Ett återkommande svar under studiens 

gång är att individanpassad marknadsföring bygger på att olika erbjudanden 

omformuleras till olika konsumenter. Den här typen av omformulering baseras på 

konsumenternas specifika behov som enbart kan fastställas genom insamling och analys 

av konsumentdata. Vi kan med bakgrund till detta inte bedöma konsumentdatans roll 

som något annat än högst betydelsefull.  

 

En aspekt som i sammanhanget är värd att begrunda på ett djupare plan är det faktum att 

konsumentdatans betydelse i en del sammanhang kan variera. Under studiens gång har 

det för oss blivit tydligt att betydelsen av insamling och lagring av data beror på företag 

och bransch. Behovet av mängd och typ av data kan skifta mellan olika företag och det 

blir således svårt att fastställa datans generella betydelse. Med välgrundat stöd till 

studiens empiriska insamling kan vi även klargöra att konsumentdatans betydelse 

grundar sig i den kompetens som företagen besitter i den analytiska fasen. Utifrån 

studiens resultat kan vi lyfta fram att insamlad konsumentdata ger goda förutsättningar 

för en ökad kundinsikt, men att det är den analytiska delen som är avgörande för 

utformningen av individanpassade erbjudanden. Det har framgått att företag på dagens 

marknad tenderar att samla in en stor mängd data för kunna utveckla olika CRM-system 

med mer ingående information om konsumenterna. Vi uppfattar att ett ökat flöde av 

information i dessa system kan mynna ut i mer pricksäker marknadsföring på 



  
 

60 

individnivå, med förutsättning att det i processen finns en stark korrelation mellan den 

analytiska och operationella fasen. Vi kan dra slutsatsen att kompetensen i den 

analytiska fasen är avgörande för att dels finna vilken data som är uppdaterad och 

relevant, men även för att kunna applicera den i en lämplig kontext mot konsumenterna. 

Det är först efter en sådan analys som konsumentdatan får en central roll i arbetet mot 

en ökad konverteringsgrad och förlängda kundrelationer.  

 

6.1.2 Vilka fördelar respektive nackdelar kan det ur ett företagsperspektiv finnas 

med individanpassad marknadsföring?  

I arbetet mot förlängda kundrelationer och ökad lönsamhet uppfattar vi att 

individanpassad marknadsföring tenderar att vara ett viktigt element. Det empiriska och 

teoretiska materialet har en återkommande ställning till att fördelarna med 

individanpassad marknadsföring är övervägande fler än de potentiella nackdelarna. Vi 

uppfattar det som en intressant och naturlig aspekt med bakgrund till den påverkan den 

allt mer konkurrensutsatta e-handeln har på både konsumenter och företag. Med allt fler 

aktörer på marknaden skapas ett för konsumenterna större informationsflöde, vilket har 

föranlett att konsumenter utvecklat ett allt större behov av relevans i sidinnehåll och 

marknadsföring. Vi finner individanpassad marknadsföring som direkt nödvändig och 

avgörande i strävan efter att möta dessa behov och således öka konverteringsgraden. Vi 

kan med bakgrund till detta konstatera att individanpassad marknadsföring med lämplig 

utformning i praktiken kan skapa konkurrensfördelar. Ett återkommande svar är att den 

i jämförelse med traditionell massmarknadsföring är mycket mer kostnadseffektiv då 

den riktar relevant marknadsföring till rätt trafik.  

 

En tänkvärd aspekt som framkommit genom studien är att de potentiella nackdelarna 

med individanpassad marknadsföring kan undvikas genom noggrann analys av 

konsumentdatan, kombinerat med ett sunt förnuft i den operationella fasen. Utifrån en 

del av vårt empiriska material kan vi se att det finns en risk i att som företag vara för 

intensiva med individanpassad marknadsföring, exempelvis i form av Re-targeting 

annonsering. Genom en sådan intensiv marknadsföring blir det för oss tydligt att 

konsumenter upplever att företag enbart vill öka sin försäljning och inte förhöja deras 

upplevda värde i den givna e-handelsmiljön. Konsumenter kan även uppleva att de blir 

förföljda av företag som arbetar på ett sådant intensivt sätt. Genom studien har det 

framgått att en annan nackdel med individanpassad marknadsföring är om den blir för 
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personlig. Det finns en risk med att företag blir för övertydliga i sin personifiering, med 

syfte att stå ut mot sina konkurrenter. Om konsumenter upplever att en annons är för 

personlig och att den grundar sig i data som de själva inte valt att dela med sig av kan 

det skapas en oro. Vi tolkar att en sådan upplevelse skapar motsatt effekt för företagen, i 

form av utebliven konvertering och minskat förtroende från konsumenterna.  

 

6.1.3 Vilka utmaningar kan företag uppleva med de integritetsrelaterade 

aspekterna inom marknadsföring?  

“Det är upp till mottagaren att avgöra vad som anses vara integritetskränkande” – 

Glefors (Connect Media). Ett citat som belyser en aspekt som tenderar att 

problematisera arbetet med individanpassad marknadsföring. Ett återkommande svar i 

studien är att det för företag är svårt att klarlägga hur den generella konsumenten önskar 

att exponeras för personifierat innehåll. Vi uppfattar att det ligger en utmaning i att 

finna en lämplig nivå för hur den individanpassade marknadsföringen ska utformas, 

detta för att den ska vara lämplig för den generella konsumenten. Med stöd av vår 

empiriska insamling har det tydligt framgått att den utmaningen i grund och botten inte 

är alltför komplex. Det har framträtt som naturligt att konsumenter tenderar att värdera 

sin personliga integritet högre än individanpassad marknadsföring, vilket innebär att 

företag behöver ta hänsyn till vilken konsumentdata som appliceras i marknadsföringen. 

Vi kan i det här sammanhanget dra slutsatsen att det är viktigt att företag inte är för 

tydliga med att de har full koll på konsumenternas aktivitet på nätet. Det kan skapa en 

oro och känsla av förföljelse.  

 

En intressant aspekt som vi generellt sett finner exkluderad i ekvationen är huruvida 

företag kan tolka konsumenternas intentioner i en e-handelsmiljö. Något som framgått 

är att företag kontinuerligt strävar efter att skapa en relation till konsumenterna, med 

syfte att på sikt öka lönsamheten. Vi kan se en problematik i att företag missuppfattar 

konsumenternas intentioner, vilket föranleder att dessa exponeras för irrelevant och 

påträngande marknadsföring. En vanligt förekommande typ av annonsering är Re-

targeting som tenderar att användas i en för intensiv form, alldeles för lång tid efter att 

konsumenterna intresserat sig för ett företag eller en viss typ av produkt. Med bakgrund 

till detta finner vi en stor utmaning i att få en tillräcklig kundinsikt för att förstå vilka 

konsumenter som önskar att ingå en relation. 
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6.1.4 I vilken utsträckning är det möjligt att segmentera konsumentmarknaden för 

att få en större vetskap om vilka konsumenter som upplever individanpassad 

marknadsföring som oroväckande? 

Ett återkommande svar i forskningsprocessen har varit att det är möjligt att dela upp 

marknaden i olika segment med gemensamma behov och preferenser. Teknikens 

utveckling har gett upphov till att den här typen av segmentering har blivit allt mer 

avancerad och pricksäker. Vi kan däremot konstatera att utvecklingen inte har nått ett 

skede där det går att få en insikt i vilka konsumenter som upplever individanpassad 

marknadsföring som påträngande och oroväckande. En återkommande aspekt i 

sammanhanget är att det i allra högsta grad är möjligt att följa upp individanpassade 

kampanjer genom att bland annat mäta konverteringsgrad, vilket ger en insikt i vilka 

som är mottagliga för den typen av budskap. Vi uppfattar att det finns en 

överensstämmelse mellan tidigare forskning och våra respondenter angående 

svårigheten i att identifiera konsumenter på en personlig nivå. Företag ser konsumenter 

som en del av den trafik som florerar på olika digitala plattformar och det går således 

inte att kartlägga de konsumenter som upplever en oro i exponeringen för 

individanpassad marknadsföring.  

 

Utefter en del av vårt empiriska material finner vi att både företag och konsumenter har 

ett ansvar i frågan. Konsumenter som upplever en oro relaterad till insamling och 

användning av deras personliga data har med givna lagar rätten till att bli exkluderade 

från det. Det föreligger således skäl att understryka att konsumenter har ett ansvar i att 

göra aktiva val för hur deras uppgifter får samlas in, lagras och användas. I kontrast till 

detta har det för oss blivit tydligt att företag med dagens utvecklade teknik har 

möjligheten att följa upp olika marknadsföringskampanjer på individnivå. Det har bland 

annat framgått att det går att fastställa konsumenters visningstid på Re-targeting 

annonser, samt utläsa en historik för vilka konsumenter som visat intresse och även 

genomfört köp av olika produkter som de blivit exponerade för i individanpassad 

annonsering. Om visningstiden i princip är obefintlig eller om en konsument aldrig har 

genomfört ett köp efter flertalet kampanjer, kan företag fastställa att dessa antingen är 

ointresserade eller upplever innehållet som olämpligt. Vi kan dra slutsatsen att det i 

dagsläget inte går att segmentera på en mer detaljerad nivå, med anledning av att företag 

genom datainsamling inte får en insikt i konsumenters värderingar. En tänkvärd lösning 

på problematiken är att ge konsumenter möjligheten att framställa en egen internetprofil 
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där det framgår vilken information som får samlas in och i vilken kontext den får 

användas.  

 

6.2 Besvarande av studiens syfte 

Syftet är att undersöka och klargöra betydelsen för e-handelsföretag av att balansera 

insamling och användning av konsumentdata på individnivå, med hänsyn till de 

identitetsrelaterade nackdelar som kan upplevas av konsumenterna. 

 

Genom vår studie har det vid återkommande tillfällen framgått tydligt att det för företag 

är viktigt att finna en sund balans mellan insamling och användning av konsumentdata. 

Det är viktigt att finna en sådan balans i en allt mer expansiv och konkurrensutsatt 

marknad där företag strävar efter att nå konkurrensfördelar och konsumenter efter att nå 

personlig relevans i ett brett informationsflöde. Vi har kunnat identifiera en paradox 

mellan personlig integritet och individanpassad marknadsföring med anledning av att 

gränsen mellan relevans och integritetsintrång ibland är svår att kartlägga och förstå. I 

den utvecklingen vi nu upplever inom svensk e-handel kan vi tydligt utläsa att företag 

får det allt svårare att differentiera sig genom produktsortiment. Fler aktörer inom 

samma marknad har föranlett en situation där allt fler konsumenter ställer högre krav på 

processen före och efter ett köp. Vi har kunnat identifiera individanpassad 

marknadsföring som en del av servicekvaliteten som är högst nödvändig för att nå rätt 

konsument, med rätt budskap och vid rätt tillfälle.  

 

Vi kan konstatera att det för företag är viktigt att granska sig själva och de konsumenter 

som de vill rikta sig mot. En relevant fråga att reflektera över är hur personifierade olika 

budskap behöver vara för att stå ut mot sina konkurrenter. Precis som att 

individanpassad marknadsföring är en del av servicekvaliteten kan vi även understryka 

att servicekvaliteten kan bedömas utefter hur företag tar hänsyn till konsumenters 

integritet i marknadsföringssammanhang. Utifrån studiens resultat är det tydligt att 

företag behöver besitta en viss kompetens i den analytiska fasen för att lyckas med att 

finna balansen mellan insamling och användning av konsumentdata. Som slutsats vill vi 

belysa vikten av att individanpassad marknadsföring utformas på ett sådant sätt att 

konsumenter i exponeringen känner sig trygga med den insikt företag har avseende 

personlig information. Vi uppfattar att ett sådant tillvägagångssätt föranleder att företag 

undviker att gå över gränsen för integritetsintrång, och på så vis lyckas nyttja de 



  
 

64 

konkurrensfördelar som individanpassad marknadsföring i sin grund ger upphov till.  

 

6.3 Teoretiska och praktiska implikationer 

Tidigare forskning inom ämnet har ett övervägande fokus på sambandet mellan 

individanpassad marknadsföring och personlig integritet ur ett konsumentperspektiv. I 

vår forskning har vi istället valt att studera hur företag upplever sambandet samt hur de 

arbetar för att minska oron bland konsumenterna. Vår studie har således gett upphov till 

nya teoretiska implikationer som kan bidra i vidare forskning inom ämnet.  

 

Studiens resultat har bidragit med teorier som bland annat redogör för de 

integritetsrelaterade utmaningar företag behöver möta i arbetet med individanpassad 

marknadsföring. Studien har även gett upphov till nya teorier om möjligheter till 

marknadssegmentering på individnivå, där resultaten tydligt visar att dessa är 

begränsade i den bemärkelsen att de inte skapar någon förståelse för den enskilde 

konsumentens värderingar. Studiens mest framträdande teorier är de som behandlar 

företags tillvägagångssätt för att minska oron bland konsumenterna. Vår empiriska 

insamling i frågan har bidragit till nya synvinklar som kan bidra till en vidareutveckling 

av de slutsatser som kan utläsas i tidigare forskning inom ämnet.  

 

Studiens praktiska implikationer är intressanta för de e-handelsföretag som vill få en 

vetskap om aktuella utmaningar och tillvägagångssätt i arbetet med konsumentvänlig 

marknadsföring. Studiens resultat kan bidra med en ökad förståelse för hur 

individanpassad marknadsföring kan nå relevans och uppskattning utan att den blir för 

övertydlig och påträngande. Vi upplever även att våra slutsatser är relevanta för 

mediebyråer som ansvarar för e-handelsföretags marknadsföring. Detta med anledning 

av att dessa tenderar att ha en mer begränsad insikt i vilka behov som företagens kunder 

har. I det avseendet kan vårt resultat påvisa hur den generella konsumenten önskar att 

exponeras för personifierat innehåll. 

 

6.4 Etik och hållbarhet  

Vi har i vår studie förlagt ett stort fokus på etiska frågeställningar. I arbetet med att 

klargöra betydelsen av att balansera insamling och användning av konsumentdata har 

etiska aspekter funnit en naturlig och central roll i processen. Då ämnet har studerats 

utifrån ett företagsperspektiv behandlar en stor del av resultatet vikten av att inkludera 
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etiska ställningstaganden i samband med marknadsföringsarbete. Våra implikationer 

bidrar till en diskussion som är synnerligen aktuell på dagens marknad. Det finns en 

etisk diskussion med grund till företags insamling och användning av data och 

konsumenters ökade oro för den personliga integriteten. Vi finner att studiens resultat 

bidrar med etiska riktlinjer för hur företag kan skapa en mer konsumentvänlig e-

handelsupplevelse.  

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv uppfattar vi att individanpassad marknadsföring kan ha en 

påverkan på konsumtionsnivån. Vi finner det möjligt att konsumenters köpkvantitet 

ökar till följd av att de i en allt större utsträckning exponeras för personifierad och 

pricksäker marknadsföring. Det föreligger även skäl att koppla en ökad konsumtion via 

e-handel till ökade utsläpp genom varutransporter.  

 

6.5 Studiens begränsningar  

En av de mest framträdande begränsningarna med studien har varit tiden som avsatts för 

arbetsprocessen. Ämnet som vi studerat är av en komplex karaktär och den tiden vi har 

haft på oss har i avseendet varit begränsad. Vi upplever att det hade varit nödvändigt att 

genomföra fler intervjuer, men att det inte varit möjligt med hänsyn till tidsupplägget. 

En annan begränsning som under studiens gång framstått som tydlig är att vår forskning 

behandlar ett känsligt ämne. Det har varit svårt att få tag på respondenter med anledning 

av att många e-handelsföretag vi kontaktat valt att motsätta sig till att diskutera ämnet.  

 

6.6 Förslag till vidare forskning  

Genom vår studie har vi kunnat klargöra betydelsen av att balansera insamling och 

användning av konsumentdata i syfte att undvika gränsen för integritetsintrång. Studiens 

resultat kan appliceras i det grundläggande arbetet med individanpassad 

marknadsföring, med anledning av att våra slutsatser konkretiserar hur marknadsförare 

bör arbeta för att undvika att den generella konsumenten upplever en oro. Med 

bakgrund till att vår studie behandlar ämnet på en generell nivå kan vidare forskning 

med fördel inrikta sig mot specifika digitala plattformar. Vi finner det intressant att 

klargöra skillnader i hur konsumenter upplever personifierad exponering på olika 

plattformar.  
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