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Sammanfattning 

Titel:   Artificiell intelligens inflytande på tillitsfulla kundrelationer 

inom digital marknadsföring. 

Datum:   2019-05-27 

Nivå:   Kandidatuppsats i Företagsekonomi.  

Författare:   Fanny Vesterberg Lindgren, Felicia Boman och  

Frida Eriksson.  

Nyckelord:   Artificiell intelligens (AI), digital marknadsföring, digital 

kommunikation, kundrelationer och tillit.  

 

Bakgrund:   Det digitala samhället har under de senaste åren utvecklats 

drastiskt då artificiell intelligens har fått en större roll. Flertal 

företag har börjat se potential med att tillämpa artificiell 

intelligens inom digitala marknadsföringssyften med kunder. 

Trots de fördelar artificiell intelligens medför oroar sig 

många människor att mänsklig interaktion minskar. En 

minskning av den mänskliga interaktionen kan i sin tur 

försvåra skapandet av tillitsfulla kundrelationer om artificiell 

intelligens får ett övertag.  

 

Syfte:   Studiens syfte har varit att undersöka hur företag inom 

konsumentsektorn kan arbeta för att skapa tillitsfulla 

relationer till sina kunder i samband med användning av 

artificiell intelligens inom digital marknadsföring. En avsikt 

har också varit att ta reda på vad artificiell intelligens kan ha 

för roll i den digitala marknadsföringen.  

 

Metod:   Uppsatsen erhåller en kvalitativ forskningsmetod och det 

empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Totalt deltog åtta respondenter, två forskare inom 

artificiell intelligens och sex specialister inom 

marknadsföring. Resultatet har analyserats med hjälp av 

tidigare forskning där artificiell intelligens, digital 
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marknadsföring, digital kommunikation, kundrelationer, tillit 

och kunddeltagande har varit centrala teorier.  

 

Slutsats:   Studiens resultat visade att det finns flera arbetssätt som 

företag kan använda för att underlätta vid byggandet av 

tillitsfulla kundrelationer i samband med implementering av 

AI-verktyg. Viktiga aspekter har därför blivit 

kommunikation, ärlighet och kontroll. Vidare har det 

framkommit att artificiell intelligens kommer ha en stor roll 

inom digital marknadsföring med utgångspunkt i att kunden 

följer med i digitaliseringens utveckling och att företag 

arbetar för att bibehålla kundens tillit vid användning av 

denna teknik.  
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Abstract 

Title:   The influence of artificial intelligence on trustworthy 

customer relationships in digital marketing. 

Date:   2019-05-27 

Level:   Bachelor Thesis in Business Administration.  

Authors:   Fanny Vesterberg Lindgren, Felicia Boman and  

Frida Eriksson. 

Keywords:   Artificial intelligence (AI), digital marketing, digital 

communication, customer relations and trust.  

  

Background:  The digital society during the past few years has gone 

through a drastic developement due to the artificial 

intelligence. Multiple companies is starting to see great 

potential with implementing the technique within digital 

marketing purposes with customers. Despite the benefits 

artificial intelligence can offer, many people still worry 

about the reduction of the human interaction. A decrease of 

the human interaction can lead to difficulties in the process 

of creating trustworthy customer relations if artificial 

intelligence gets the ascendancy. 

 

Aim:   The purpose of the study has been to investigate how 

companies in the consumer sector can work to create 

trustworthy relationships with their customers in connection 

with the use of artificial intelligence in digital marketing. An 

intention has also been to find out what role artificial 

intelligence can have in digital marketing.  

 

Method:   This thesis obtains a qualitative research method and the 

empirical material was gathered through semi-structured 

interviews. Eight respondents participated, two researchers 

within artificial intelligence and six marketing specialists. 

The result has been analyzed by using previous research 

where artificial intelligence, digital marketing, digital 
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communication, customer relations, trust and customer 

participation has been central theories.  

 

Conclusion:   The result indicated that there are several working methods 

that companies can use to facilitate the construction of 

trusting customer relationships in connection with the 

implementation of AI tools. Important aspects are 

communication, honesty and control. Furthermore, the result 

has emerged that artificial intelligence will have a major role 

in digital marketing, based on if the customers continues to 

follow the development of digitalization and that companies 

work to maintain the customer’s trust in using this 

technology.  
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1 Inledning 

Inledningskapitlet innehåller en bakgrund för att skapa en förståelse kring det valda 

ämnet. Därefter följer en problemdiskussion där själva problemområdet behandlas 

djupare. Fortsättningsvis får läsaren ta del av uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

som ligger till grund för denna undersökning.  

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Johnsen (2017) har filosofier i över 2000 år arbetat för att förstå och lösa två 

frågor inom universum: hur fungerar den mänskliga hjärnan och kan icke-människor ha 

en mentalitet? I anslutning till detta har flera filosofer talat om artificiell intelligens, som 

enligt grundaren John McCarthy, står för “vetenskapen och tekniken för att skapa 

intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram”. Detta utgör en gren av 

datavetenskap från studier där utformning av artificiell intelligens har till syfte att skapa 

en dator, en datorstyrd robot eller mjukvara som kan tänka intelligent (Johnsen, 2017). 

Bughin et al. (2017) betonar att artificiell intelligens är den nästa stora digitala 

revolutionen på marknaden och kallas därför för “den fjärde industriella revolutionen”.  

 

Johnsen (2017) menar att det inte var längesedan som artificiell intelligens endast 

förekom inom science fiction filmatiseringar. I dagens samhälle är detta verklighet som 

hela tiden växer sig större och mer framträdande inom flertal industrier (Johnsen, 2017). 

I en redogörelse för Sveriges Kommuner och Landsting skriver Annergård och 

Zetterberg (2017) om den tillgång som det idag finns till oändliga mängder digital data 

och avancerad teknik. Detta gör det möjligt att efterlikna och ibland överskrida 

människans förmåga att ta in, bearbeta och tillämpa information på ett intelligent sätt. 

Vidare skriver författarna att forskare över hela världen ständigt fördjupar sig i och 

utvecklar artificiell intelligens för nya områden och branscher. Idéerna om vilka 

möjligheter artificiell intelligens kan komma att medföra i framtiden är många 

(Annergård & Zetterberg, 2017).  

 

Både Joan (2014) och Inera (2017) poängterar att artificiell intelligens är intelligens som 

visas upp av maskiner. Med andra ord är det ett datorprogram som efterliknar mänskligt 

beteende och tänkande då programmet kan utföra uppgifter som normalt kräver 

mänsklig intelligens (Joan, 2014). Inera (2017) menar att system som dessa kan komma 
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till användning då företag anser att personal inte räcker till för att effektivt utföra 

uppgifter, även där återkommande arbetsuppgifter har möjlighet till att automatiseras 

för att spara på personalresurser. Verktyg som har sin grund i artificiell intelligens kan 

läsa av nyckelord och olika mönster i komplexa och ostrukturerade dokument för att 

hitta betydande information (Gordon-Murnane, 2018). Luxton (2013) precis som 

Ongsulee (2017) kallar detta för data mining då det utformar en grund för både 

artificiell intelligens och maskininlärning. Vidare betonar författarna att 

maskininlärning är ett sätt för system att lägga saker på minnet utan att vara tydligt 

programmerade för det systemet avser kunna.  

 

Under de senaste åren har det digitala samhället utvecklats drastiskt i samband med att 

artificiell intelligens har fått en större roll. Idag har i stort sett alla människor tillgång till 

internet vilket resulterar i att användningen ökar ständigt. Salehi et al. (2012) precis som 

Royle och Laing (2014) betonar att faktorer som styr det digitala samhället är sociala 

medier, digital teknologi och internet. Författarna menar att det är dessa som bidrar till 

att digital marknadsföring är ledande på marknaden idag.  

 

Enligt Martin (2018) har allt fler företag börjat se potential med att använda artificiell 

intelligens inom digitala marknadsföringssyften med konsumenter. Med sin förmåga att 

samla in data, analysera den och sedan tillämpa det för att lära av det, förändrar 

artificiell intelligens den digitala strategin (Martin, 2018). Inera (2017) menar att företag 

världen över idag använder sig av artificiell intelligens i sin digitala marknadsföring inte 

endast för att underlätta men även förbättra. Detta då den avancerade teknologin som 

artificiell intelligens är utvecklad i gör det möjligt att skanna flera tusen olika data på 

bara några minuter (Inera, 2017). Martin (2018) hävdar att med artificiell intelligens 

som hjälpmedel kan företag få en djupare inblick i vad deras kunder efterfrågar och 

reagerar på. De kan även få en uppfattning om kundernas köpmönster och preferenser 

vilket påverkar den digitala kommunikationen väldigt mycket (Martin, 2018).  

 

1.2 Problemdiskussion 

I en artikel skriver Kristy Blackmon (2019) att 85 procent av kundkontakten mellan 

företag och konsument vid år 2020, med stor sannolikhet kommer ske utan mänsklig 

interaktion. Författaren påstår att de företag som idag använder lösningar som förlitar 

sig helt på artificiell intelligens endast kommer öka i framtiden. Maynes (2018) styrker 
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detta och menar att den digitala strategin där den digitala marknadsföringen även 

omfattas, förändras drastiskt av artificiell intelligens. Detta sker då tvetydigheten med 

metoden har minskat baserat på utvecklingen och ökad förståelse för vad artificiell 

intelligens faktiskt kan erbjuda företag (Maynes, 2018).  

 

Något som är intressant är hur flera forskare uppfattas oroa sig trots att artificiell 

intelligens kan föra med sig flera fördelar. I en artikel för MarketWatch (2018) skriver 

bland annat Tonya Garcia precis som Kharpal (2017) att minskandet av den mänskliga 

interaktionen kan försvåra skapandet av tillitsfulla kundrelationer om artificiell 

intelligens tar över för mycket. Kharpal (2017) fortsätter genom att referera till fysikern 

Stephen Hawkings som menar att artificiell intelligens kan bli den värsta händelsen i 

civilisationens historia om samhället inte lyckas kontrollera dess utveckling. Detta 

behandlas i en studie av Pegasystems (2017) där det vidare framkommit att många 

kunder inte förstår sig på artificiell intelligens, vilket kan vara farligt för företag som 

nyttjar verktyget. Vidare påtalas att om företag inte är noga med att förklara för sina 

kunder hur de använder artificiell intelligens kan det leda till att tilliten minskar. Detta 

då kunderna kan få intrycket av att företaget har andra baktankar eller är oärliga 

(Pegasystems, 2017).  

 

Rao och Euan (2018) skriver i en artikel att det ligger i människans natur att inte lita på 

sådant de inte förstår. Artificiell intelligens går att beskriva som en svart låda fylld med 

teknologi som människan inte har full förståelse för. Detta menar författarna till artikeln 

orsakar att många konsumenter inte litar på verktyget, vilket i sin tur för med sig oro 

(Strategy Business, 2018). Detta styrks av Pegasystems (2017) studie som menar att 

över 70 procent av de som deltog erhåller någon form av oro över artificiell intelligens. 

Störst var oron över att artificiell intelligens aldrig kommer förstå kundens personliga 

behov på samma sätt som en människa (Pegasystems, 2017).  

 

Enligt Maynes (2018) nyttjar allt fler företag artificiell intelligens som ett hjälpmedel då 

det visat sig bidra med flertal användbara verktyg och arbetssätt. Martin (2018) menar 

att användningsområdena är varierande för artificiell intelligens inom digital 

marknadsföring, där individanpassat innehåll, e-marketing och chatbots bland annat 

benämns. Verktyget utvecklar den digitala kommunikationen där kundkontakten kan 

effektiviseras (Martin, 2018). En chatbot har även kunskap att snabbare lösa 
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kundkonflikter och andra problem, vilket kan utgöra att kunden känner sig delaktig 

(Relevance, 2018). Goodwin och Radford (1993) betonar vikten av kunddeltagande och 

menar att företag bör involvera sina kunder i serviceproduktionen då det kan bidra till 

fördelar för både företag och kund. Detta kan leda till mindre missnöjda kunder, lägre 

avkastning och högre engagemang för ett märke online (Martin, 2018). Pegasystems 

(2017) skriver i en studie att trots fördelarna med avancerade chatbots uttryckte 80 

procent av deltagande kunder att de föredrar att kommunicera med en människa istället 

för en maskin. Detta kan tyda på att tilliten mellan företag och kund hamnar i riskzonen 

när det kommer till implementering av artificiell intelligens inom digital 

marknadsföring (Pegasystems, 2017).  

 

Sparks och Honey (2014) betonar att forskare talar om framtidens kunder som vuxit upp 

inom det digitala samhället. Vidare menar Wildenstam och Uggla (2018) att den yngre 

åldersgruppen, som spenderar dubbelt så mycket tid på internet, påverkas betydligt mer 

när de exponeras av marknadsföring digitalt. Generationen har ett djupare intresse för 

det som sker online, vilket leder till att marknadsförare måste anstränga sig för att hålla 

sig uppdaterade om det senaste då detta efterfrågas (Wildenstam & Uggla, 2018). Kaur 

(2014) menar att generationens digitala livsstil för med sig andra köpmotivationer och 

intressen. Artificiell intelligens anses ha en betydande roll inom denna kategori (Kaur, 

2014). Luger (2005) påstår dock att uppfattning om artificiell intelligens och hur det 

fungerar fortfarande är svårt att definiera. Forskare menar att om företag själva inte 

förstår sig på tekniken blir det svårt för dess kunder att göra det, något som uppfattas 

som intressant och behandlas vidare i denna studie. Detta är nämligen något som kan 

leda till missförstånd och ovetande då personer kanske anser sig förstå tekniken trots att 

de egentligen inte gör det (Luger, 2005). Samtidigt talar Bughin et al. (2017) för att 

företag som är tidiga med att implementera artificiell intelligens kan samla stora 

konkurrensfördelar.  

 

Vid tidigare forskning undersöker författarna Erragcha och Romdhane (2014) i en 

studie den effekt som web 3.0 har på marknadsföring. Web 3.0 är den tredje epoken av 

marknadsföringsstrategier där artificiell intelligens har en plats. Denna version av web 

handlar om det ökade värdet för användare som tillämpar en mer intelligent webb som 

ger möjlighet till en bättre upplevelse (Erragcha & Romdhane, 2014; Hendler, 2009). 

Dessa användare omfattar den yngre generationen. Kommunikation har blivit 
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uppslukande och företag tvingas därmed att samarbeta med sina partners, anställda och 

kunder med avsikt att främja värdeskapande (Erragcha & Romdhane, 2014). Detta är 

något som kan betyda att kunddeltagande har en större roll än någonsin idag.  

 

Erragcha och Romdhane (2014) drar slutsater om vikten av att företag är medvetna och 

deltar i denna nya utveckling vid utformning av marknadsstrategier. Detta styrker 

Strandberg (2018) och menar att om företag inte har implementerat artificiell intelligens 

som en del i sin digitala marknadsföring innan år 2020, finns det risk att det kommer bli 

svårt för företag att lyckas på annonsmarknaden i framtiden. Då kunderna är de som 

förändrats mest inför denna epok, kan det bli avgörande för att företaget ska fortsätta 

vara framgångsrikt och samtidigt hålla sig uppdaterade i den digitala världen (Erragcha 

& Romdhane, 2014).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag inom konsumentsektorn kan 

arbeta för att skapa tillitsfulla relationer till sina kunder i samband med användning av 

artificiell intelligens inom digital marknadsföring. En avsikt är också att ta reda på vad 

artificiell intelligens kan ha för roll i den digitala marknadsföringen.  

 

1.4 Forskningsfrågor  

• Hur kan företag arbeta för att skapa tillitsfulla kundrelationer i samband med 

användning av artificiell intelligens inom den digitala marknadsföringen? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med att använda artificiell intelligens inom 

digital marknadsföring för att skapa tillitsfulla kundrelationer? 

• Vilken roll och betydelse kan artificiell intelligens få i företags samlade 

marknadsföring?  

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats avgränsar sig till konsumentsektorn då kunden med koppling till digital 

marknadsföring står i centrum för detta arbete.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer studiens olika metoder att redovisas och behandlas. Här 

introduceras forskningsfilosofi, forskningsmetod, datainsamling, operationalisering 

samt forskningsansats. Men även ämnen som forskningskvalitet, etik, 

kunskapsprocessen och metodkritik redogörs i detta kapitel. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Enligt Starrin och Svensson (1994) finns det två dominerande tolkningsperspektiv som 

studier kan använda i syfte att skapa en större förståelse för verkligheten och dess 

företeelser. Dessa innefattar det positivistiska och hermeneutistiska synsättet (Starrin & 

Svensson, 1994). 

 

Det positivistiska synsättet går att beskriva som naturvetenskapligt och är 

förekommande i kvantitativa undersökningar (Hartman, 2004). Vetenskapen inom det 

positivistiska synsättet utgår från teorier som används i syfte att redogöra för 

kvantifierbar data. Den vetenskap som tillhandahålls agerar vidare som värderingsfri, 

det vill säga objektiv (Bryman & Bell, 2017; Pugh, 1983). Vid jämförelse av de 

befintliga synsätten ger det hermeneutistiska en subjektiv förklaring av verkligheten 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014; Hartman, 2004). 

 

Hartman (2004) menar att det hermeneutiska synsättet definieras som 

samhällsvetenskapligt där en ytterligare förklaring är vetenskaplig kunskap genom 

tolkning. Synsättet har en ständig strävan att uppnå varierande insikter av de bilder från 

verkligheten som registrerats hos människor (Hartman, 2004). Detta går i vanliga fall att 

uppnå genom tillämpning av en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Thurén (2007) hävdar att människans egna 

förståelse och upplevelse används i detta synsätt för att skapa en tolkning kring 

verkligheten. Det gör den lämplig att använda i en studie med syfte till att skapa en 

förståelse för en respondents personliga upplevelse inom ett ämne (Thurén, 2007).  

 

Denna uppsats inspireras av ett hermeneutiskt synsätt då syftet är att tolka och förstå det 

resultat som framkommit i de utförda intervjuerna (Bryman, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att synsättet inte har till syfte att söka efter en absolut sanning, 
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utan vikten ligger i att skapa flera tolkningar. Synsättet är lämpligt för denna studie då 

det finns en strävan att skapa en djupare förståelse för det valda problemområdet utifrån 

tolkningar av utförda intervjuer.  

 

2.2 Forskningsmetod  

Bryman och Bell (2017) beskriver att det finns två olika forskningsmetoder att utgå 

ifrån vid genomförandet av en undersökning, vilka är kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Den kvantitativa metoden presenterar i vanliga fall data i form av tal som bygger på 

analyser av insamlad numerisk data (Bryman & Bell, 2017; McCusker & Gunaydin, 

2015). Patel och Davidson (2011) menar istället att kvalitativ data uppvisas i ord. Vid 

en kvalitativ forskningsmetod har forskare till syfte att skapa en mer nyanserad bild av 

ett specifikt forskningsområde (Holme & Solvang, 1997).  

 

Ahrne och Svensson (2015) hävdar att kvalitativ metod har uppkommit som en motsats 

till kvantitativ metod. Kvalitativ metod syftar till att skapa förståelse som utgör att det 

centrala är att samla information och på ett djupare sätt generera förståelse för de 

problem som studeras (Backman, 2016; Holme & Solvang, 1986). Vidare förtydligar 

Ahrne och Svensson (2015) att det kan innefatta data och information som samlas in 

från ett yttrande, en händelse eller en bild som kan vara intressanta att analysera i sig. 

Dessa kan dock vara till hjälp vid forskning av andra företeelser som i vanliga fall kan 

vara komplicerade att uppfatta, som tankar och känslor (Ahrne & Svensson, 2015). 

Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativ forskning utgörs från deltagarnas 

perspektiv och vad de anser viktigt i undersökningen.  

 

Kvalitativ forskning inkluderar olika datainsamlingsmetoder där intervjuer och 

observationer är två vanliga alternativ (Patel & Davidson, 2011). En kvalitativ analys 

kan delas in i två skilda grupper med benämning tolkningsfas och omätbara storheter. 

Vid tolkningsfasen genomförs en tolkning av den data som samlas in från resultatet av 

en kvantitativ analys. Omätbara storheter baserar sig på människors uppfattningar och 

attityder gentemot olika händelser (Carlsson, 2004). Patel och Davidson (2011) talar 

vidare om hur syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka men även identifiera 

respondenternas uppfattning om ett ämne eller en verksamhet. En kvalitativ intervju 

erhåller en låg grad av standardisering, det vill säga att de frågor som intervjuaren 
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ställer får respondenten besvara med egna ord (Patel & Davidson, 2011). Ahrne och 

Svensson (2015) menar att det är en fördel att utgå från intervjuer för att komma 

närmare de människor och den miljö forskaren avser undersöka.  

 

Denna undersökning tillämpar en kvalitativ metod då uppsatsen har till syfte att skapa 

en förståelse för artificiell intelligens som begrepp, men även dess inflytande och 

framtida utveckling inom digital marknadsföring och på tillitsfulla kundrelationer. 

Genom en kvalitativ forskningsmetod har författarna till denna uppsats större möjlighet 

att skapa en djupare uppfattning genom att samla in de upplevelser, kunskap och tankar 

de utvalda respondenterna har kring ämnet (Merriam & Tisdell, 2016). Vidare har den 

kvalitativa metoden som huvudroll att samla in kunskap genom att förstå och förvärva 

respondenternas egna perspektiv på det omskrivna ämnet. I förhållande till detta har 

empiriska undersökningar utförts bestående av intervjuer med personer lämpade för 

uppsatsen och dess syfte. Med denna forskningsmetod ansågs en kvalitativ metod som 

lämplig för att samla in empiri av hög validitet. Svensson och Starrin (1996) styrker 

detta och menar att om legitima respondenter deltar i en undersökning kan en kvalitativ 

forskningsmetod ge godare validitet än en kvantitativ forskningsmetod.   

 

2.3 Datainsamling 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan utförandet av datainsamling till en undersökning 

delas in i två olika kategorier, vilka är primär- och sekundärdata. Svensson et al. (1996) 

beskriver primärdata som den egna data forskare samlar in personligen till sin studie. 

Insamling av primärdata kan ske utifrån flera tekniker där intervjuer anges vara mest 

förekommande men även observationer och marknadsundersökningar (Jacobsen, 2002; 

Svensson et al., 1996). Eneroth (2005) beskriver sekundärdata som tidigare insamlad 

data av annan källa avsett ett annat syfte än det aktuella.   

 

För att samla in information till denna undersökning inleddes processen med att skanna 

sekundärdata. Detta för att skapa en djupare förståelse för det valda fenomenet artificiell 

intelligens. Därefter samlades data in om ämnet i samband med digital marknadsföring 

och kundrelationer genom relevanta källor som litteratur, artiklar och rapporter. Den 

primärdata som samlats in har bestått av intervjuer i syfte att besvara syftet och 

forskningsfrågorna.  
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2.3.1 Urval  

Holme och Solvang (1997) menar att urvalet av valda respondenter har en avgörande 

del i en undersökning. Fel intervjupersoner kan resultera i att en studie i slutändan blir 

missvisande gentemot det formulerade syftet. Vidare betonar författarna att urvalet 

inom kvalitativa undersökningar inte kan ske slumpmässigt då forskare har till syfte att 

skapa en mer djupgående insikt och förståelse för ett ämne. Bryman och Bell (2017) 

precis som Alvehus (2013) menar att kvalitativa studier ofta bygger på ett målinriktat 

urval. Vid ett målinriktat urval är respondenterna medvetet utvalda baserat på den 

kunskap och kompetens som de besitter för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor (Alvehus, 2013). Ett medvetet urval kan även definieras som ett 

avsiktligt urval (Yin & Retzlaff, 2013). 

 

Denna studie erhåller ett målinriktat urval då författarna till denna uppsats tagit ett 

avsiktligt beslut gällande val av deltagande respondenter. Förutbestämda experter inom 

artificiell intelligens och specialister inom marknadsföring med kännedom om 

begreppet och tillitsfulla kundrelationer har valts ut för att besvara studiens 

huvudsakliga forskningsfrågor. Med utgångspunkt i undersökningens syfte och 

uppbyggnad uppfattades denna metod som mest fördelaktig för att samla in relevant 

data. Patton (1990) talar för att ett medvetet urval bör med fördel användas när en 

undersökning riktar sig till att djupare analysera, tolka och förstå ett särskilt fenomen.  

 

Patton (2002) hävdar att det inom kvalitativa undersökningar vanligtvis finns en strävan 

efter empirisk mättnad. Empirisk mättnad uppnås när studiens slutgiltiga resultat inte 

påverkas vid tillförande av ytterligare empiri (Aspers, 2011). Baserat på insamling av 

data från personer kunniga inom det valda ämnesområdet är målet i denna studie att 

uppnå empirisk mättnad. Dock är detta svårt att förvänta sig då bristen av vetskap om 

den information som samlats in genom intervjuerna är nog för att uppnå sådan mättnad. 

Därmed har det centrala i studien varit att tala med personer som kan bidra med tankar 

och åsikter utifrån personliga erfarenheter, men även allmänt med utgångspunkt i ett 

samhällsenligt perspektiv baserat på den kompetens de besitter inom ämnet.  

 

I förhållande till den omfattning av tid för utförandet av denna undersökning och 

uttalade rekommendationer uppfattades minst åtta intervjuer med noga utvalda 

respondenter som rimligt för att få en djupare förståelse för ämnet. Patton (2002) 
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motiverar för att färre djupgående intervjuer har möjlighet att samla in mer värdefull 

data i jämförelse med vad fler övergripande intervjuer kan generera. Nedan följer de 

respondenter som deltog i intervjuerna utifrån den ordning de genomfördes:   

 

Fredrik Heintz  

Datum: 2019-05-07 

Intervjutyp: Telefonintervju 

Plats: Distans 

Intervjulängd: 00.31.21 

Universitetslektor på institutionen för datavetenskap samt artificiell intelligens och 

integrerade datorsystem på Linköpings universitet.  

 

Ambrosius Rogensson 

Datum: 2019-05-10 

Intervjutyp: Personlig intervju 

Plats: Precis Digital, Linköping  

Intervjulängd: 00.58.53 

Digital Specialist på Precis Digital.  

 

Tobias Evertsson 

Datum: 2019-05-10 

Intervjutyp: Personlig intervju 

Plats: Precis Digital, Linköping 

Intervjulängd: 00.58.53 

Digital Specialist på Precis Digital.  

 

Anonym  

Datum: 2019-05-11 

Intervjutyp: Personlig intervju 

Plats: Stockholm  

Intervjulängd: 01.17.08 

Systemledare och expert inom maskininlärning.  

 



  
 

11 

Anonym 

Datum: 2019-05-11 

Intervjutyp: Personlig intervju 

Plats: Stockholm 

Intervjulängd: 01.26.16 

Digitaliseringsexpert.  

 

Stefan Carlsson  

Datum: 2019-05-16 

Intervjutyp: Personlig intervju 

Plats: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 

Intervjulängd: 00.45.09 

Professor i datavetenskap och ledare för forskningsgruppen Datorseende vid 

avdelningen Computer Vision and Active Perception på Kungliga Tekniska högskolan.  

 

Anonym 

Datum: 2019-05-16 

Intervjutyp: Personlig intervju 

Plats: Stockholm 

Intervjulängd: 01.14.05 

Data Science och AI Solutions. 

 

Andreas Gavatin  

Datum: 2019-05-20 

Intervjutyp: Personlig intervju 

Plats: Precis Digital, Stockholm 

Intervjulängd: 00.51.03 

Digital Specialist på Precis Digital.  

 

2.3.2 Intervjuer 

Patel och Davidson (2011) talar om att kvalitativa intervjuer ger stor möjlighet till att 

samla in nya perspektiv kring det forskaren vill studera. Intervjuer anses vara lämpliga 

för att kunna skapa en förståelse för respondentens livsvärld och egna uppfattningar om 
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ett fenomen. Det kan även generera nyanserade beskrivningar kring ett ämne (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

 

Det finns flera tekniker för att genomföra en intervju. Recker (2012) betonar att 

intervjuer kan ske genom telefon, fysiska möten och fokusgrupper. Vidare går det att 

utföra intervjuer utifrån olika strukturer, vilka är strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade (Recker, 2012). Denna undersökning erhåller en semistrukturerad 

struktur då intervjuer genom främst fysiska möten har inträffat. Robson och McCartan 

(2016) menar att en semistrukturerad intervju består av en intervjuguide eller mall. 

Denna guide ska innefatta ett antal formulerade frågor som användas för att intervjun 

ska omfatta särskilda efterfrågade områden för studien. En intervju som är 

semistrukturerad ger även större möjlighet till följdfrågor och bredare 

diskussionsutrymme (Robson & McCartan, 2016). Vidare argumenterar Widerberg 

(2002) för hur personliga intervjuer ger forskaren möjlighet att erbjuda ett mer positivt 

helhetsintryck.  

 

Ahrne och Svensson (2015) tar upp de fördelar som finns med semistrukturerade 

intervjuer och menar att strukturen erbjuder möjligheter att anpassa vilka frågor som ska 

ställas samt dess ordningsföljd. Vidare talar Bryman och Bell (2017) om att denna typ 

av intervju erbjuder en högre flexibilitet för respondenten då frågornas ordning och 

följdfrågor kan anpassas utefter det som framkommer under intervjun. Dalen (2015) 

styrker detta och uttrycker hur semistrukturerade intervjuer kan samla in bredare svar 

men samtidigt undvika de risker som annars kan tillkomma vid utförandet av 

fullständigt ostrukturerade intervjuer.  

 

En intervjuguide anpassad för de semistrukturerade intervjuerna har framtagits med 

utgångspunkt i undersökningens syfte och forskningsfrågor, men även av tidigare 

forskning och litteratur som sammanställts i den teoretiska referensramen. 

Intervjufrågorna formulerades i syfte att samla in de tankar, åsikter och erfarenheter 

respondenterna erhåller inom artificiell intelligens, men även dess inflytande på digital 

marknadsföring och tillitsfulla kundrelationer. För att ge intervjupersonerna möjlighet 

att svara mer fritt formulerades öppna frågor som erbjöd större svarsutrymme. Merriam 

och Tisdell (2016) beskriver hur innehållet i en intervjuguide måste vara väsentlig och 

att varierande frågor som öppna och stängda används med fördel för att skapa djupare 
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diskussioner. Detta gjorde det möjligt att vidare samla in mer användbar information. 

Därmed utformades intervjuguiden med huvudområden inom ämnet för att kunna leda 

en bekväm konversation samtidigt som diskussionen innefattade sådant av relevant 

värde för studien. Det var även viktigt att formulera frågorna utefter respondenternas 

kompetens. På grund av detta har mindre korrigeringar gjorts i intervjuguiden baserat på 

intervjuperson. Lazarsfeld (1935) talar för detta då olika individer kan uppfatta och 

tolka frågor på olika sätt. Baserat på detta är det därför viktigt att anpassa de utformade 

frågorna utefter en respondents egna uppfattning (Lazarsfeld, 1935).  

 

Svensson och Starrin (1996) förklarar att vid kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att 

veta vilka frågor som är relevanta eller inte för studien innan intervjuerna utförts. Därför 

är det viktigt att anpassa och utveckla frågorna under utförandet av intervjuerna för att 

leda och samla in korrekt användbar information från respondenterna (Svensson & 

Starrin, 1996). Författarna till denna uppsats har med denna vetskap varit extra 

uppmärksamma under intervjutillfällena för att känna av i vilken riktning svaren leder 

och därmed korrigerat, inflikat och ändrat ordning på frågorna för att skapa ett bra flyt 

vid tillfällena. Med tiden och utefter de intervjuer som utförts har frågeställningarna i 

intervjuguiden uppdaterats med små förändringar baserat på det som framkommit ur 

tidigare utförda intervjuer. Detta har varit korrigeringar som utbyte av frågor eller 

formuleringar som uppfattas kunna omfatta fler områden som tillkommit under 

slutperioden. Vid utformning av goda intervjuer uppfattas uppföljning angående 

fenomenet som högst väsentligt. Ely (1993) diskuterar angående en första intervju som 

kan samla in svar av begränsat djup. Författaren menar vidare på att denna intervju 

ligger till grund för utvecklandet av tillkommande aspekter i frågeställningarna för 

nästkommande intervju som förhoppningsvis kan samla in djupare svar (Ely, 1993). 

 

Vid utförandet av intervjuerna har författarna till denna uppsats valt att spela in ljudet 

från den förda konversationen för att under ett senare tillfälle kunna lyssna tillbaka på 

materialet. Robson och McCartan (2016) menar att inspelning av intervjuer kan agera 

som en fördel då det säkerställer att ingen nödvändig information går till förlust. 

Samtidigt får personen som intervjuar en möjlighet att fokusera på det respondenten 

talar om istället för att anteckna (Robson & McCartan, 2016). Med denna metod 

uppkom istället en möjlighet att föra enklare anteckningar kring respondentens 

kroppsspråk vid samtal om specifika ämnen. Efter inspelning av intervjuerna utfördes 
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en transkribering av innehållet. Bryman och Bell (2017) påstår att transkribering bör 

genomföras när möjlighet finns då det kan underlätta att minnas inte enbart vad 

respondenterna sagt utan även hur de sa något.  

 

2.3.3 Sekundärdata  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är sekundärdata information som samlas in genom 

tidigare forskning. Författarna menar att sekundärdata kan erbjuda en tydlig inblick i 

tidigare vetenskaplig forskning inom ämnesområdet. Sådan klassificerad data består av 

tidigare litteratur, artiklar, tidskrifter och tidningar (Eneroth, 2005). Denna uppsats 

tillämpar sekundärdata i form av tidigare litteratur, studier, rapporter och vetenskapliga 

artiklar inom det valda ämnet. Den sekundärdata som samlats in har främst omfattat 

artificiell intelligens och digital marknadsföring men även tidigare forskning om digital 

kommunikation och tillitsfulla kundrelationer. Detta för att samla in relevanta teorier för 

att stödja den egna studien vid utformandet av bakgrund, problemdiskussion och 

teoretisk referensram men även för att kunna analysera och dra egna slutsatser senare i 

arbetet.  

 

Det är viktigt att vara källkritisk vid insamling av sekundärdata då referenserna måste 

vara relevanta för det valda området (Merriam, 2009). På grund av detta valde 

författarna till denna uppsats att noggrant granska tidigare vetenskaplig forskning för att 

försäkra att de kunde tillföra något till studien. Föråldrad data selekterades även bort i 

denna undersökning då uppsatsen krävde uppdaterad information om ämnet. Med detta i 

åtanke togs det hänsyn till sekundärdatans publicering för att endast använda relevant 

material.  

 

2.4 Operationalisering 

Enligt Lynham (2002) har en operationalisering till huvudsyfte att bilda en brygga 

mellan teori och praktik. Författaren menar att teori börjar att undersökas för att sedan 

bekräftas inom en miljö där fenomenet eller frågan inträder. Denna studie erhåller 

konstruerade intervjufrågor baserat på tidigare forskning inom ämnesområdet för att 

besvara de forskningsfrågor som framställts. För att förhållandet mellan frågeunderlaget 

och den valda teorin ska bli bekräftat måste de teoretiska ramverken bli omvandlat till 

indikationer som sker i form av en operationalisering (Lynham, 2002). Patel och 

Davidson (2011) förklarar vidare för syftet att utforma ett operationaliseringsschema. 
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Med ett operationaliseringsschema kan forskare omvandla omätbara begrepp 

identifierade ur den  teoretiska referensramen till något mätbart (Patel & Davidson, 

2011).  

 

Vid utformning av intervjufrågor upprättades en operationalisering (se bilaga 2) av 

begrepp inom den teoretiska referensramen. Detta utförande baserade sig på att 

undersökningen inte har till syfte att mäta stora mängder kvantitativ data utan till avsikt 

att skapa en ingående förståelse kring ett visst fenomen. Vidare formulerades frågor 

med hänvisning till de mest framträdande områdena som skulle utredas med koppling 

till de utformade forskningsfrågor som legat centrala för studien för att sedan appliceras 

i en intervjuguide (se bilaga 1). Barriball och White (1994) talar för att en intervjuguide 

ska innefatta ett bakomliggande syfte för varje fråga. På grund av detta har det varit av 

stor betydelse att frågorna bygger på de syfte och forskningsfrågor som ligger till grund 

för denna undersökning i förhoppning att uppnå maximala resultat.  

 

2.5 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2017) hävdar att det finns två huvudsakliga synsätt i förhållandet 

mellan teori och forskning, vilka är induktiv och deduktiv teori. Författarna fortsätter att 

förklara deduktiv teori som innebär att forskare utgår från det dem vet om ett visst 

ämnesområde och de teoretiska överväganden som hör till området. Induktiv teori är en 

motsats till deduktiv teori och där är forskningens resultat själva teorin. Det betyder att 

man går från resultat till teori (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

En deduktiv ansats är det mest förekommande synsättet på hur relation mellan teori och 

praktik ser ut inom samhällsvetenskapen (Bryman & Bell, 2017). Vidare talar Alvesson 

och Sköldberg (2008) precis som Patel och Davidson (2011) för att deduktion har sin 

utgångspunkt i teori. Detta innebär att forskare i vanliga fall utformar hypoteser och 

samlar in data utifrån befintlig teori (Bryman & Bell, 2017). Yin (2013) förklarar att ett 

deduktivt tillvägagångssätt kan förhindra osäkerheter under forskningens gång vid 

noggrannhet av relevanta begrepp redan från början.  

 

Bryman och Bell (2017) redogör för en deduktiv ansats och menar att observation leder 

till teori som är motsatsen till den deduktiva. Yin (2013) håller med om detta och påstår 

att de båda ansatserna representerar olika sätt att växla mellan begrepp och data. 
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Induktiv ansats kan ses som utforskande av kategorier, mönster och teman i den 

insamlade datan (Patton, 2002). Författaren fortsätter att förklara att det är detta som 

skiljer de olika ansatserna åt då deduktiv analys görs utifrån befintliga teoriramar. 

Bryman och Bell (2017) betonar precis som Patton (2002) att ett induktivt angreppssätt 

går ut på att forskaren drar allmänna slutsatser som grundar sig i de observationer som 

utförts. Det viktiga vid tillämpning av induktiv ansats är att låta dimensionerna utformas 

genom de mönster som återfinns i undersökningens observationer utan att i förväg ta för 

givet vad dimensionerna kommer att vara (Patton, 2002). Tanken är att utforska den 

koppling som uppstår mellan dimensionerna från den insamlade datan med öppna 

sinnen utan förutsatta antaganden (Patel & Davidson, 2011). Författarna menar att 

forskare börjar studera forskningsobjektet utan att ha grundat med att läsa teori för att 

sedan vid insamling av information och empiri utforma en teori.  

 

Det finns även ett tredje sätt att sammankoppla teori med empiriskt material, vilket 

kallas för abduktion (Patel & Davidson, 2011). Denzin (2009) nämner att abduktion kan 

ses som en kombination mellan induktivt och deduktivt tänkande. Abduktion utgår 

precis som induktion från empirisk information. En skillnad är att abduktion inte 

avfärdar teoretisk förförståelse, vilket gör att detta synsätt även liknar det deduktiva 

tänkandet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Patel och Davidson (2011) förklarar vidare att 

abduktiv ansats handlar om att utifrån ett specifikt fall forma ett hypotetiskt mönster för 

att förklara fallet, det vill säga att ett förslag till en teoretisk struktur ges (Patel & 

Davidson, 2011). I de fall där en abduktiv ansats används är det varken ett helt 

deduktivt hypotetiskt schema eller ett helt induktivt tänkande där fakta får tala för sig 

själv (Denzin, 2009). Författaren menar att fakta måste tolkas, den kan inte tala helt för 

sig själv.  

 

Utifrån uppsatsens syfte och kvalitativa metod uppfattades en kombination av induktiv 

och deduktiv ansats vara mest lämplig. I praktiken är denna uppsats abduktiv men det är 

det deduktiva som har den övertagande delen med inslag av det induktiva i första delen. 

Denna åsikt bygger på att författarna i början av uppsatsen utgick från en teoretisk 

bakgrund baserat på teorier och tidigare forskning. Detta användes sedan vid utformning 

av den intervjuguide som legat till grund för den insamlade empirin. Därmed har 

undersökningen till en början utformats ur en deduktiv ansats för att sedan innefatta 

inslag av den induktiva.  
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2.6 Forskningskvalitet  

Bryman och Bell (2017) nämner två viktiga kriterier för att bedöma trovärdighet och 

kvalitet när det kommer till forskning inom företagsekonomi och management. Dessa 

två kriterier är validitet och reliabilitet som främst används vid bedömning av en 

kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2017). Yin (2013) menar att måtten används vid 

analys av data, datainsamling och sammanställning av uppsatser.  

 

Huruvida ett resultat är giltigt mäts genom validitet som innebär att bedömning av 

slutsatser dras utifrån en undersökning (Jakobsson, 2011). Vidare menar Bryman och 

Bell (2017) att validitet handlar om hur en eller flera anvisningar som skapats i syfte att 

mäta ett visst begrepp faktiskt mäter just det begreppet. Det vill säga de slutsatser som 

utformats från en undersökning och om de hänger ihop eller inte. Bryman och Bell 

(2017) precis som Jakobsson (2011) menar att reliabilitet anger graden av hur 

tillförlitlig en mätning är och om resultatet från undersökningen skulle få samma 

resultat om den skulle utföras flera gånger vid olika tillfällen. Andersen (2012) styrker 

detta och menar att reliabilitet visar exakt hur man mäter det som ska mätas samt i hur 

hög utsträckning resultatet påverkas av slumpmässiga händelser. Om likheterna och 

kopplingen är svaga mellan de olika tillfällena är reliabiliteten låg och svaren kan ses 

som opålitliga (Bryman & Bell, 2017).  

 

Bryman (2011) talar för hur de typiska kvantitativa begreppen validitet och reliabilitet 

kan överföras till kvalitativ forskning. Vidare diskuterar Kumar (2014) kring de 

svårigheter som finns med att standardisera validitet och reliabilitet inom kvalitativ 

forskning. Guba och Lincoln (1994) men även Kumar (2014) anser att det är mer 

väsentligt vid kvalitativ forskning att använda begreppen äkthet och trovärdighet. 

Trovärdighet skulle då delas upp i fyra kriterier, vilka är pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2017). Patel och Davidson (2011) 

hävdar dock att äkthet är svårt att mäta då bedömning av trovärdighet bör vara i fokus 

vid en kvalitativ studie.  

 

Guba och Lincoln (1994) förklarar att kriterierna för att en kvalitativ studie ska vara 

trovärdig är att det måste finnas en pålitlighet som kan stärkas vid upprepning av 

samma studie som erhåller liknande resultat. Tillförlitlighet innebär att undersökningen 

har utförts utifrån de regler som finns och att personer som ingår i den sociala 



  
 

18 

verkligheten som undersökts blir rapporterade om resultatet på ett korrekt sätt. 

Överförbarhet innefattar att de resultat som framkommit under studiens gång ska vara 

applicerbart inom andra sammanhang. Det fjärde kriterier, bekräftelse, speglar 

forskarens personliga värderingar som inte påverkar studien på något sätt då det kan 

skada trovärdigheten (Guba & Lincoln, 1994).  

 

Denna undersökning har strävat efter att uppnå de fyra kriterier för att studien ska vara 

trovärdig. Författarna till denna uppsats tror att om en liknande studie som präglas av 

samma ämne skulle utföras hade troligtvis ett liknande resultat framkommit. Detta har 

sin grund i att studien skulle utföras inom snar framtid. Hade en liknande undersökning 

utförts om några år efter denna studie är risken stor att resultatet skulle vara annorlunda. 

Argumentet bygger främst på att fenomenet artificiell intelligens är aktuellt i det 

moderna dagliga samhället och därmed förväntas forskning, åsikter och tankar kring 

verktyget ha utvecklats och förändrats ytterligare om några år. Vidare för att öka 

pålitligheten i denna undersökning har en tydlig beskrivning och motivering av alla 

tillvägagångssätt i metoden utförts.  

 

För att uppnå uppsatsens tillförlitlighet har författarna varit noggranna med att låta 

respondenterna ta del av de svar som förekommit under intervjutillfällena. Detta för att 

garantera att respondenternas svar om ämnet tolkats korrekt. Då alla intervjuer har blivit 

transkriberade har det varit enklare för varje respondent att läsa samt godkänna deras 

intervjuer. Författarnas examinator, handledare och andra studenter har kontinuerligt 

kontrollerat innehållet i denna undersökning, vilket kan stärka tillförlitligheten. Studiens 

intervjuguide har formulerats på ett sätt som kan vara väsentligt och applicerbara för 

varierande företag som arbetar med både artificiell intelligens och digital 

marknadsföring.  

 

För att säkerställa att kriteriet för överförbarhet uppfylls bör vidare forskning 

genomföras för att undersöka om denna studies resultat faktiskt är applicerbar för andra 

företag. Vid varje intervjutillfälle samt sammanställning av den insamlade datan har 

samtliga författare till denna undersökning närvarat. Detta kan bidra till att studiens 

trovärdighet ökar då det kan säkerställa att intervjuerna utförts utan hänsyn till 

personliga värderingar på resultatet. Med anledning av detta har författarna till denna 

uppsats uppmärksammat varje gruppmedlem för att motarbeta personliga värderingar.   
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2.7 Etik 

Enligt Patel och Davidson (2011) behöver forskare ta hänsyn till etiska frågeställningar 

vid vetenskaplig forskning. Det finns fyra allmänna forskningsetiska överväganden, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 20011). Patel och Davidson (2011) fortsätter att förklara 

informationskravet som den del där forskaren måste informera respondenten om 

undersökningens syfte. Trost (2010) styrker detta och menar att respondenten har rätt 

till att tillhandahålla information om syfte och andra viktiga uppgifter. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna i en studie själva har rätt till att bestämma huruvida de vill 

delta eller inte (Bryman & Bell, 2017; Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet 

behandlar frågor kring hantering av personuppgifter, även att de hanteras på ett sätt som 

hindrar att oberättigade kan ta del av dem (Patel & Davidson, 2011). Vetenskapsrådet 

(2002) talar om det sista kravet, nyttjandekravet, som berör att de uppgifter som samlas 

in endast användas för forskningsändamålet.  

 

Den vetenskapliga samhällsforskningen innefattar etiska aspekter (Bryman & Bell, 

2017). Med detta i beaktning har det varit betydelsefullt att erhålla en god relation med 

de utvalda respondenterna. Att ställa frågor som intervjupersonerna kände sig bekväma 

med har därför varit av stor relevans, men även att i arbetet skapa en korrekt bild av det 

personerna i fråga uttalade sig om. En noggrannhet har också funnits vid utformning av 

intervjuguide för att undvika missledande frågor som kan få respondenten att känna att 

de inte kan svara som de själva vill. Utifrån detta har författarna till denna uppsats 

försökt följa de etiska riktlinjerna på bästa möjliga sätt mot alla inblandade parter.  

 

Gillham (2008) menar att forskare har ett ansvar för materialet som samlas in under 

intervjuer. Ansvarsområdena omfattar till exempel hur materialet förvaras och 

analyseras. Den etiska aspektens betydelse har bidragit till att formella etiska rutiner är 

förekommande i forskningsmiljöer (Gillham, 2008). Respondenterna måste av etiska 

och rättsliga skäl samtycka och ha förståelse för i vilka sammanhang forskaren kommer 

förvara och använda materialet. Respondenterna i denna studie blev informerade om 

vart och i vilket syfte uppsatsen kommer publiceras. När vi kontaktade de utvalda 

intervjupersonerna blev de underrättade om uppsatsens syfte och informerades om vad 

undersökningen handlar om för att få en bild av arbetet och utifrån det välja om de ville 

delta. Vid intervjutillfällena gav författarna till denna uppsats respondenterna möjlighet 
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att vara anonyma. Robson och McCartan (2016) styrker detta då det är viktigt att 

försäkra respondenterna som önskar vara anonyma att de är det vid utgivandet. Ett fåtal 

respondenter valde att förbli anonyma för att inte riskera att skada företaget de arbetar 

på. Trots detta upprättades inte ett skriftligt samtycke då respondenterna inte ansåg att 

det var väsentligt.  

 

I denna typ av undersökning är det av stor betydelse att få samtycke från 

respondenterna. Därför är det viktigt att intervjupersonerna medverkar på en frivillig 

basis och att forskare frågar om tillstånd att spela in samtalet (Bryman, 2011). 

Respondenterna som medverkade gav både samtycke till att de ville delta och ett 

godkännande att spela in intervjuerna. Vid frågan om samtycke informerades 

respondenterna om att det som uttalas hanteras med konfidentialitet för att inte riskera 

att obehöriga kan spåra några personuppgifter. Intervjupersonerna blev underrättade om 

att endast författarna till denna uppsats har tillgång till materialet och att det enbart 

används för forskningsändamålet.  

 

2.8 Kunskapsprocessen 

Författarna till denna studie är studenter på kandidatnivå med inriktning mot 

Detaljhandel och Service Management. Inom denna utbildning har flertal kurser 

omfattar marknadsföring som varit en utgångspunkt i studien. Valet av ämne är baserat 

på det intresse författarna delar kring artificiell intelligens och hur verktyget rent 

tekniskt fungerar. Samtidigt är fenomenet mycket aktuellt i dagens samhälle som 

ständigt genomgår förändringar. Detta skapade ett intresse för att undersöka hur 

framtiden för artificiell intelligens inom digital marknadsföring faktiskt ser ut. Den 

valda inriktning som uppsatsen består av tillkom efter djupare diskussion mellan de 

aktuella författarna i samband med insamling av sekundärdata. Vid denna tidpunkt 

uppfattades en oro som cirkulerade bland utomstående forskare angående tilliten vid 

kontakt med artificiell intelligens som kan skadas i samband med att verktyget 

implementeras allt mer på marknaden. Något som resulterar i att den mänskliga 

kontakten mellan företag och kund minskar. Detta har legat till grund för de syfte och 

forskningsfrågor som utformats då lämpliga respondenter uppfattades vara forskare, 

experter och marknadsförare inom det valda ämnet. Studien fick därmed sitt syfte att 

undersöka hur företag kan arbeta med artificiell intelligens för att bygga tillitsfulla 
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kundrelationer, även vad artificiell intelligens kan ha för roll inom den digitala 

marknadsföringen.  

 

Denna undersökning är helt central då författarna till uppsatsens personliga tolkningar 

har varit helt centrala. Vid tolkning har hänsyn till det hermeneutiska synsättet tagits då 

våra subjektiva uppfattningar har haft en stor inverkan på det presenterade resultatet 

som framkommit efter tolkning av den insamlade empirin. Genom ord har författarna 

till denna studie arbetat för att fånga in verkligheten och därmed tolkat det 

respondenterna förmedlat. Då sju av åtta utförda intervjuer har skett vid personligt möte 

har tolkningsprocessen underlättats. Detta då en tydlig uppfattning om respondenternas 

attityd och kroppsspråk varit aktuell vid tolkning av data. Vidare har analysen varit en 

väsentlig del i studien som rent naturligt skett efter den insamlade empirin, det vill säga 

efter utförda intervjuer.  

 

Den första delen av denna studie har varit relativt induktiv genom användning av teori 

som varit utgångspunkt för undersökningen. Därefter blev den mer deduktiv då 

utformning av intervjuer medförde en öppenhet och bredd utöver där den insamlade 

empirin blir den nya teorin. Som ett resultat av detta har ett växelspel mellan induktion 

och deduktion skapats vilket bidrog till att vi använde abduktion som ansats.  

 

2.9 Metodkritik 

Stukát (2011) menar att kvalitativ forskning är vinklad med en liten möjlighet att kunna 

göra samma studie igen och få ut samma resultat. Vidare förklarar Alvehus (2013) att 

detta beror på att kvalitativ forskning utgår ifrån tolkningar. Detta har varit i åtanke 

under studiens gång då det funnits en risk med att våra egna åsikter skulle påverka det 

insamlade materialet. Med tanke på att författarna till denna undersökning erhåller en 

viss kunskap inom marknadsföring har det även funnits en fara med att de färdigheterna 

skulle påverkat studiens innehåll. Av den orsaken har detta tagits i beaktning för att på 

så sätt undvika ett missvisande resultat.  

 

Enligt Magne och Krohn (1997) är det vanligare att erhålla mer vinklade svar inom en 

kvalitativ studie i de fall intervjuer tillkommer. Författarna menar att det beror på vem 

som intervjuas. Vid intervjuer med anställda på ett företag kan det hända att personerna 

väljer att svara på ett sådant sätt som de tror gynnar företaget mest. På grund av detta 
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kan det hända att svaren bara blir positiva när det kommer till företag (Magne & Krohn, 

1997). Under studiens gång har vi försökt få respondenterna att svara så sanningsenligt 

som möjligt. Vid de fysiska intervjuerna har respondenternas kroppsspråk och sätt att 

svara på observerats för att på så sätt kunna läsa av om det som sägs verkar uppriktigt 

och inte forcerat.  

 

Patel och Davidson (2011) hävdar att risken med telefonintervjuer är att de inte varar 

under lika lång tid som en personlig intervju. Detta leder ofta till att denna typ av 

intervju inte blir lika djupgående. Författarna till denna uppsats har genomfört 

personliga intervjuer i den utsträckning som var möjlig, men i ett fall har en 

telefonintervju ägt rum då respondenten befann sig på annan ort. Intervjupersonen hade 

dock så pass hög kompetens inom området artificiell intelligens att det var av stor 

betydelse att få till en intervju via telefon.  

 

Enligt Recker (2012) är det av stor vikt att se till att respondenterna blir informerade om 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur intervjun innan den avslutas. 

Ett misstag gjordes i början av intervjuerna då respondenterna inte informerades om 

huruvida de kan avbryta intervjun. Detta var dessvärre något vi glömde informera 

intervjupersonerna om fram till den sista intervjun då misstaget ertappades. Anledning 

till misstaget är en mänsklig faktor i form av glömska och oerfarenhet. Detta oavsiktliga 

fel gentemot de etiska aspekterna skulle kunnat bidra till att någon respondent känt 

obehag över att ha genomfört hela intervjun i brist på kunskap om att denne hade kunnat 

avbryta vid behov. Dock upplevde vi inte vid intervjutillfällena att någon respondent 

gav intryck av att de ville avbryta. Undersökningens största utmaning har varit 

intervjuprocessen då det varit svårt att finna passande respondenter utefter studiens 

syfte. Antalet forskare och experter inom artificiell intelligens är begränsade samtidigt 

som många marknadsförare uttryckt att de inte har någon större förståelse för 

fenomenet. Efter att problemet upptäcktes anpassades intervjuguiden efter de två 

respodentkaraktärerna med frågor lämpade för både forskare och marknadsförare. Detta 

gjorde att respondenterna kände sig mer bekväma att delta men även tala om ämnet då 

de inte behövde spekulera för mycket kring fenomenet allt för mycket.  

 

Tre av intervjupersonerna som deltog i denna studie arbetar på samma företag. På grund 

av detta kan undersökningens relevans och trovärdighet påverkas baserat på att de 
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eventuellt har samma värderingar. Dessa värderingar menar dock författarna till denna 

uppsats bygger på företag och dess policy, något som inte har påverkat 

marknadsförarnas svar i studien. Uppsatsen riktar sig inte till att undersöka hur ett 

specifikt företag arbetar med artificiell intelligens utan handlar allmänt om artificiell 

intelligens i den digitala marknadsföringen och dess inflytande på kundrelationer. Därav 

anser författarna till uppsatsen att tre respondenter från samma företag inte har haft 

någon påverkan på studiens slutresultat. Detta då vi uppfattade att respondenterna 

svarade utifrån personlig synvinkel. Deras åsikter skiljer sig även relativt mycket åt då 

respondenterna besitter olika kunskaper inom området. Utöver detta ställdes inte heller 

några frågor som respondenterna kunde koppla till sina egna arbetsplatser utan mer 

allmänna frågor kring ämnet.  
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3 Teoretisk referensram 

Kommande kapitel presenterar de olika teorier som är relevanta för denna uppsats. 

Teorier som kommer behandlas är artificiell intelligens, det digitala samhället som 

inkluderar digital marknadsföring och digital kommunikation, artificiell intelligens 

inom digital marknadsföring samt kundens roll som innefattar kundrelationer, tillit och 

kunddeltagande.  

 

3.1 Artificiell intelligens  

Enligt Russel och Norvig (2010) uppkom begreppet artificiell intelligens redan år 1956. 

Luxton (2013) förklarar vidare att begreppet kan delas upp i två huvudinriktningar, 

vilka är generell och smal inriktning. Den inriktning som i dagsläget används i störst 

utsträckning är den smala, som har användningsområden inom ansiktsigenkänning, 

språköversättning och självkörande bilar (Holdren & Smith, 2016). Gällande den 

generella inriktningen inom artificiell intelligens har den inte hunnit lika långt då denna 

inriktning innebär att AI-system visar upp ett intelligent beteende som liknar den 

avancerade intelligens som människor bidrar med (Holdren & Smith, 2016; Joan, 2014). 

Lugert (2005) hävdar dock att artificiell intelligens kan definieras som datavetenskapens 

gren där automatisering av intelligent beteende berörs. Vidare betonar Ongsulee (2017) 

att artificiell intelligens appliceras när ett systems funktioner börjar ta efter människors 

intellektuella beteenden och förmågor. Författaren fortsätter att förklara att detta kan 

vara allt från problemlösning till inlärning, vilket görs med hjälp av maskininlärning. 

 

Lugart (2005) redogör för att artificiell intelligens är en del av datavetenskapen och 

måste därför baseras på sunda teoretiska och tillämpade principer inom detta område. 

Principerna omfattar de datastrukturer som används vid kunskapsrepresentation, de 

algoritmer som behövs för att tillämpa kunskapen och de språk och 

programmeringstekniker som används vid genomförande (Lugart, 2005). Ongsulee 

(2017) tillägger att maskininlärning har sin grund i data och algoritmer. Algoritmer har 

specifika konstruktioner och är en stor del av en inlärningsprocess då de gör det möjligt 

för datorer att lära sig utifrån data, för att på så sätt skapa egna prognoser på ny data 

som uppstår (Ongsulee, 2017). Vidare menar Gönen och Alpaydin (2011) att typen av 

algoritm som används beror på vilken sorts användning maskininlärning ska ha.  
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Maskininlärning förklarar Holdren och Smith (2016) och Ongsulee (2017) som en 

statistisk process med utgångspunkt i data från databaser och algoritmer. Dessa hjälper 

datorn att utvärdera och analysera att AI-systemet kan förklara eller till och med 

förutspå framtida data. Författarna fortsätter förklara att maskininlärning har som 

uppdrag att lära datorer att genomföra uppgifter med hjälp av att studera olika typer av 

träningsdata. Gordon-Murnane (2018) hävdar precis som Louridas och Ebert (2016) att 

datan utgörs av det som datorn har för avsikt att lära sig och genom detta kunna 

identifiera och uppmärksamma dolda mönster. Författarna menar att det från artificiell 

intelligens uppkomst för ungefär femtio år sedan har skett en ökad datorkraft som gjort 

att datorer idag kan behandla mer komplexa problem än tidigare. Louridas och Ebert 

(2016) hävdar även att den utveckling av lagringskapacitet som skett under dessa år 

gjort det möjligt för datorer att undersöka större datamängd i anslutning till 

maskininlärning. Utöver lagringskapacitet har annan typ av data som kan kopplas till 

big data blivit tillgänglig, vilket texter, bilder och transaktioner är exempel på 

(Ongsulee, 2017). Vidare betonar Scherer (2017) att maskininlärning har kommit att bli 

en stor del inom artificiell intelligens. Författaren menar att det är ett förlopp som gör 

det möjligt för AI-system att maximera dess analytiska och prediktiva förmågor när de 

utsätts för ny data, även i de fall där det inte finns algoritmer som berättar exakt hur 

lärprocessen ska gå till. 

 

Den ökade mängden tillgänglig data, som även kallas för big data, har möjliggjort att 

artificiell intelligens med hjälp av maskininlärning kan lära sig på en mer invecklad nivå 

(Bean, 2017). Detta förklarar författaren beror på att större monterad träningsdata kan 

användas som gör att systemet kan lägga saker på minnet både bättre och snabbare, 

även tillhandahålla säkrare resultat. Begreppet big data betyder enligt Gheisari, Wang 

och Bhuiyan (2017) att samla, bearbeta och presentera utfall av stora mängder data i 

hög hastighet och i många olika format som till exempel bilder och texter. Olika typer 

av sociala medier kan med hjälp av artificiell intelligens behandla big data från dess 

tjänst. Även tillhandahålla användare med nyheter som är relevanta baserat på intressen 

och ansiktsigenkänning på bilder som är uppladdade (Gordon-Murnane, 2018). 

 

Boden (1977) hävdar att målet med artificiell intelligens som vetenskap är att få 

maskiner att utföra saker som egentligen skulle kräva mänsklig intelligens. Det är på 

grund av detta som svaret på frågan ‘kan maskiner tänka?’ är avgörande för disciplinen. 
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Författaren menar att svaret på den frågan inte är så självklar att det är möjligt att svara 

varken ja eller nej, men man föreställer sig att den kinesiska superdatorn blev 

självmedveten. Den har tillgång till internet där information om det mesta finns 

tillgängligt, till exempel om hur en bomb konstrueras. Johnsen (2017) påstår därför att 

det finns en risk att en superdator som erhåller artificiell intelligens med snabb 

bearbetningshastighet kommer lära sig just detta på en mycket kort tid, då den kommer 

kunna lära sig det mesta som finns på internet.  

 

Disciplinerna som underförstås av artificiell intelligens är väldigt olika (Johnsen, 2017). 

Det kan omfatta allt från kunskapsområdena inom matematik, psykologi, filosofi, logik, 

teknik, samhällsvetenskap, kognitiv vetenskap och datavetenskap. Alla nämnda 

kunskapsområden är viktiga och nära sammankopplade vilket är viktigt när det kommer 

till artificiell intelligens. Författaren menar att alla dessa fält och vetenskaper bidrar till 

skapandet av intelligenta maskiner som liknar människor. Lugart (2005) menar att 

användningsområdena för artificiell intelligens är olika och kan vara allt från robotik, 

inlärningssystem, logikprogrammering, naturlig språkbehandling, ansiktsigenkänning 

och schemaläggning. Vidare förklarar författaren att på grund av alla de olika 

användningsområdena är benämningen intelligens svårt att definiera och förstå. Flera 

kan påstå sig förstå intelligent beteende men det är tveksamt om någon skulle kunna 

definiera vad intelligens är i den utsträckning att det skulle gå att använda vid 

framtagning av ett intelligent datorprogram. Johnsen (2017) menar att på grund av detta 

är artificiell intelligens relativt underutvecklat. Vidare förklarar författaren att det helt 

enkelt är ett verktyg som kan kontrolleras, styras och modifieras för att sköta 

budgivning åt den mänskliga kontrollanten.  

 

3.2 Det digitala samhället 

 

3.2.1 Digital marknadsföring 

Kotler och Keller (2016) påtalar att marknadsföring på internet ständigt ökar som ett 

resultat av digitaliseringens utveckling. Detta gör att företag per automatik börjar 

använda sig av den digitala marknaden för att på så sätt kunna genomföra försäljning 

och transaktioner. Wymbs (2011) hänvisar vidare till Smith (2007) som menar att 

digital marknadsföring är det som skapar mätbar, målinriktad och integrerad 

kommunikation genom användning av digital teknik. Detta för att kunna skapa och 
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bevara kunderna i samband med att en djupare relation mellan parterna upprättas 

(Smith, 2007). Kotler och Keller (2016) menar att e-handelns framsteg beror på de 

möjligheter som digitalisering bidrar med. Vidare ger detta företag möjlighet att 

förmedla en informativ, personlig och praktisk köpupplevelse för varje enskild 

konsument.  

 

Patrutiu-Baltes (2016) menar att den revolutionerande digitaliseringen i samspel med ny 

informationsteknik har legat till grund för den förändring som inträffat på företags sätt 

att kommunicera. Vidare förklarar Fill (2013) att digitaliseringen har erbjudit företag 

och kund ett helt nytt sätt att kommunicera med varandra på. Hagberg et al. (2016) 

påstår att förändringarna inom den digitala marknaden är markant många men även 

väldigt påtagliga. Författarna fortsätter förklara att i samband med att aktörerna ökar blir 

även konkurrensen hårdare då företag tvingas kämpa för en plats på marknaden och 

bibehålla konsumenters uppmärksamhet.  

 

Modig (2018) betonar att samverkan mellan företag och kund till stor del utformas av 

digital marknadsföring. Samverkan har stor påverkan på psykologin inom 

marknadsföring som företeelse att skapa inflytande på kunden. Den digitala 

marknadsföringen ger vidare företag möjlighet till att samla in användbar information 

och data om sin kundgrupp. Men tillåter även företagen att gå från monolog till dialog 

samt erbjuder en plattform företag själv får kontrollera och styra över (Weber, 2007). 

Wildenstam och Uggla (2018) påtalar vidare hur det i takt med sociala mediers tillväxt, 

har blivit en rättighet och önskemål hos flera användare att sudda ut sin närvaro på 

sociala medier. Detta kan uttrycka sig på olika sätt, bland annat genom att radera den 

individuella närvaron på internet och Google över en viss tid eller endast stänga av 

intrycken från sociala medier (Wildenstam & Uggla, 2018).  

 

Enligt Chaffey (2016) är begreppen digital marknadsföring, internetmarknadsföring och 

e-marknadsföring likartade med varandra. Wymbs (2011) menar att dessa uttryck ofta 

används med samma innebörd. Vidare förklarar Chaffey (2016) att 

internetmarknadsföring vanligtvis är mer omfattande än e-marknadsföring i dess 

benämning. Det lämpligaste uttrycket att använda idag är dock digital marknadsföring 

(Wymbs, 2011). Chaffey och Smith (2017) hävdar att denna typ av marknadsföring har 

en central roll i digitala affärer. Detta för att kunna närma sig kunderna och förstå dem 
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bättre, lägga ett värde på produkterna, bredda distributionskanalerna och öka 

försäljningen genom att driva digitala marknadskampanjer. Med hjälp av digitala 

mediekanaler som sökmarknadsföring, online marknadsföring och 

affiliatemarknadsföring är detta möjligt. Chaffey och Smith (2017) förklarar vidare att 

det även inkluderar att använda webbplatsen för att underlätta ledning av kunder, 

försäljning och hantering av kundservice.  

 

Chaffey och Smith (2017) menar att precis som traditionell marknadsföring är digital 

marknadsföring till för att sätta kunderna i centrum. I detta fall när det kommer till de 

olika onlineaktiviteter som finns. Ett exempel är att få olika användargrupper att testa 

den aktuella webbplatsen på olika webbläsare i olika inställningar med olika 

anslutningar (Chaffey & Smith, 2017). Wymbs (2011) menar att en stor skillnad är att 

digital marknadsföring i större utsträckning är mätbar och kan på ett smidigare sätt 

skapa relationer mellan de specifika parter som finns. Vidare betonar författaren att 

digital marknadsföring innefattar plattformar som används som verktyg, vilket kan vara 

allt från sökmotorer, organiserade hemsidor, bloggar, direkt meddelanden, portaler och 

e-post. Jönsson (2011) inflikar dock att sociala medier har en viktig roll inom digital 

marknadsföring med tanke på hur samhället ser ut idag och den utveckling som sker.  

 

3.2.2 Digital kommunikation  

Enligt Merisavo (2008) kan digital marknadskommunikation definieras som samspelet 

mellan företag och dess kunder som använder företagets digitala kanaler och 

informationsteknik. Författaren menar att konsumenter som använder sig av internet har 

blivit allt mer delaktiga i en aktiv dialog med tillverkare av produkter och tjänster. I 

vissa fall är dialogen så pass ingående att det inte längre är företagen som kontrollerar 

den (Merisavo, 2008). De Pelsmacker, Geuens och Van den Bergh (2010) betonar att 

det i grunden handlar om individer som kommunicerar och för en dialog med varandra 

för att skapa relationer för att slutligen kunna bidra till försäljning. Vidare förklarar 

Merisavo (2008) att kunder idag kan ta reda på information och lära sig om företag på 

egen hand eller med hjälp av andra kunders kunskap. Prahalad och Ramaswamy (2000) 

hävdar att kunderna har rört sig från att stå i publiken till att delta på scenen när det 

kommer till digital marknadskommunikation. Författarna beskriver vidare att på den 

moderna digitala marknaden är det med hjälp av kundernas personliga och kollektiva 

erfarenheter som företag utvecklar sin positionering.  
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Ett företag som valt position måste vidta kraftiga åtgärder för att ha möjlighet att 

kommunicera och leverera den önskade positionen till kunderna (Kotler & Armstrong, 

2010). För att lyckas med detta krävs det att företag är tydliga och sticker ut för att på så 

sätt synas genom det digitala informationsbruset. Melin och Hamrefors (2008) påstår att 

det är betydelsefullt för företag att skapa en säregen kommunikations identitet som på 

ett sammanhängande sätt kan förmedla mervärde till kunden. All kommunikation 

mellan företag och kund har som syfte att påverka målgruppernas attityder (Wildenstam 

& Uggla, 2018). Trots detta kan en fullt godkänd reklamkampanj vara mer eller mindre 

resultatlös om kunden inte hör, ser eller förstår det budskap som företaget avser 

förmedla med reklamkampanjen. Kommunikationsprocessen är övergripande för all typ 

av kommunikation och handlar inte endast om säljare och marknadsförare. 

Kommunikation utspelas på lika villkor mellan organisationer, grupper och individer 

men egentligen är det så att det är på mottagarens villkor som kommunikation sker 

(Wildenstam & Uggla, 2018). 

 

Wildenstam och Uggla (2018) betonar att företag lägger mycket fokus på 

kommunikation med konsumenterna då det är viktigt att alla berörda parter ska kunna ta 

del av det budskap ett företag vill förmedla. Vidare betonar Prahalad och Ramaswamy 

(2000) att det är viktigt att företag som använder sig av den digitala marknadsplatsen 

inser att kommunikation med kunderna är en dialog mellan jämlikar. För att 

konsumenterna ska fortsätta vara intresserade så att dialogen fortskrider krävs det att 

företag hittar rätt sätt att bearbeta den kunskap de får från kunderna (Prahalad & 

Ramaswamy, 2000). Wildenstam och Uggla (2018) styrker detta och menar att företag 

måste påverka konsumenterna med information som skapar någon slags förändring hos 

de som lyssnar, tittar och läser. Vidare förklarar författarna att det kan handla om att 

ändra inställning, värderingar och attityder angående varumärket eller att få kunderna att 

känna något med förhoppning att det kommer leda till ett köp. Amazon är ett bra 

exempel på företag som är bra på att kommunicera med kunderna. Merisavo (2008) 

hävdar att digitala marknadsförare använder sig av internet och informationsteknik för 

att förbättra och expandera de traditionella marknadsföringsmetoderna. Författaren 

menar att digital marknadsföringskommunikation, förutom att bidra med ökad 

försäljning, även kan bidra till att kundlojaliteten ökar på sikt.  
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Deuze (2009) och Cardoso (2012) påstår att det inte bara är kommunikation som har 

spridit sig utanför kommunikationsavdelningar, även relation mellan företag och 

konsument har förändrats. Vidare betonar författarna att mediekulturen i dagsläget 

främst är deltagande, vilket medför att uppfattning om produktion och konsumtion blir 

mer komplex som i sin tur kan leda till en del problematik. Människor har ett behov av 

att känna tretton tillhörigheter i livet, vilka återfinns i samhällsdebatter på webbplatser 

och sociala nätverk där människor är aktiva (Cardoso, 2012). Författaren menar att det 

är på grund av det ökade användandet av digitala nätverk i våra dagliga rutiner som 

deltagande och tillhörighet har blivit en så viktig del även online.  

 

3.3 Artificiell intelligens inom digital marknadsföring 

Enligt Maynes (2018) använder flertal företag artificiell intelligens som hjälpmedel då 

det visat sig bidra positivt inom digital marknadsföring. Martin (2018) menar att 

användningsområdena är varierande för artificiell intelligens inom digital 

marknadsföring. Artificiell intelligens används inte endast för att skapa innehåll utan 

även för att handplocka det. Genom detta kan företag skapa en personligare anknytning 

till sina besökare och introducera mer anpassat innehåll (Martin, 2018). Maynes (2018) 

menar vidare att denna typ av teknik uppmuntrar användare att stanna kvar på sidan när 

det finns mer innehåll att ta del av. Ett annat område som tar del av artificiell intelligens 

är e-marketing. Intelligenta algoritmer analyserar tusen olika data av en enda besökare 

som sedan kan ge personliga erbjudanden men även finna rätt målgrupp för reklamen 

(Maynes, 2018). Garcia (2018) skriver att något som går i hand med den digitala 

reklamen är AI-styrda personer. Företag skapar och använder dessa i syfte att 

marknadsföra sina produkter på sociala medier. Dessa personer benämns av de flesta 

som AI-styrda influencers. Dessa robotar publicerar dagligen bilder och texter utefter 

maskininlärning där grundtanken är att inspirera andra användare (Garcia, 2018).  

  

Ett annat intressant användningsområde inom artificiell intelligens som många företag 

använder är chatbots. Martin (2018) och Maynes (2018) menar att företag använder 

chatbots för att kommunicera med sina kunder via chattrum i syfte att erbjuda snabbare 

och direkta svar. Chatboten fungerar genom maskininlärning och kan besvara öppna 

frågor ställda av kunder (Martin, 2018; Maynes, 2018). Martin (2018) menar vidare att 

det även finns avancerade chatbots som ebjuder verklighetsbaserade 

shoppingupplevelser. Där kan kunder prova både kläder och kosmetika virtuellt. 
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3.4 Kundens roll   

 

3.4.1 Kundrelationer 

Enligt Wikström och Normann (1994) är kundrelationer traditionellt sett ett utbyte 

mellan säljare och kund där en relation pågår så länge varan eller tjänsten ännu inte 

blivit levererad. Grönroos (2008) hävdar dock att det inte är så självklart huruvida ett 

företag har en relation med en kund eller inte. En kundrelation handlar om vad en 

konsument har för attityd och inställning till företaget som gör att denne anser att det 

finns en koppling mellan de två parterna (Grönroos, 2008). Wikström och Normann 

(1994) trycker på att en relation till en kund kan breddas ytterligare genom att göra 

kunden delaktig i processen av skapandet av produkten eller tjänsten. På så sätt stärks 

relationen om konsumenten får känna sig delaktig i de logiska, tekniska och 

administrativa systemen (Wikström & Normann, 1994). Grönroos (2008) menar att om 

ett företag har som ambition att skapa en fördelaktig situation för både företag och kund 

finns det större chans att relationen blir mer betydelsefull.  

 

En ytterligare lösning för att skapa betydelsefulla relationer med kunderna är att utforma 

lösningar utifrån den enskilda individens behov (Wikström & Normann, 1994). 

Författarna hävdar att många tror att det endast är företag som arbetar för ett närmare 

samarbete med kunden, men även kunden lägger ner tid och energi i sin relation med 

företag. Kahn (1995) menar att när en kund lägger ner tid och energi på att fördjupa sig i 

ett system vid köp av en produkt eller tjänst efter specifika behov, blir kunden låst till de 

tillbehör och applikationer som tillhör det systemet. Vidare förklarar Wikström och 

Normann (1994) att den traditionella bild som finns av köp- och säljrelationer skiftar. 

Därför krävs det att förhållandet mellan parterna fördjupas så att förtroende på längre 

sikt kan upprättas för att optimera värdeskapandet. Både säljare och kund är medvetna 

om att det är mer gynnsamt att utveckla och vårda en befintlig relation än att skapa en 

ny relation med någon annan (Wikström & Normann, 1994).  

 

Kahn (1995) instämmer vidare med Wikström & Normann (1994) och menar att det för 

ett företag kostar mellan fem till tio gånger mer att skapa en ny kundrelation än att 

värdera och behålla en gammal relation med hjälp av ökad kundlojalitet. Trots detta 

faktum att det kostar mer att skapa nya relationer än att bibehålla gamla lägger företag 

mer resurser på att utöka kundbasen istället för att värna om de befintliga kunderna 

(Kahn, 1995). Anderson och Kerr (2001) betonar dock att det är viktigt att ta reda på 
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varför en kundrelation tar slut för att i kommande kundrelationer undvika bortfall av 

kunder som är värdefulla.  

 

Gordon (1998) förespråkar att företag generellt är i behov av en unik kundstrategi för att 

upprätthålla och bredda sitt kundomfång. Strategin ser olika ut beroende på vilket 

företag det gäller för att anpassa efter det specifika företagets kunder och dess olika 

önskemål och behov (Gordon, 1998). Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) förtydligar 

detta och menar att kundstrategier bör innefatta områden som till exempel tillit, 

kommunikation, kompetens, engagemang, relationskvalitet, kundlojalitet och 

konflikthantering. Detta då alla dessa begrepp är centrala inom relationsmarknadsföring 

och har ett starkt samband till varandra (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007).  

 

3.4.2 Tillit 

Enligt Johansson et al. (2006) innebär förtroende att en person kan lita på en annan 

person och har en uppfattning om att man äger den andras tillit. Mitchell et al. (1998) 

förklarar vidare att utveckling och bevarande av förtroende och tillit mellan företag och 

kund blir som viktigast när det kommer till långvariga kundrelationer. Vidare menar 

Frankel (2011) att detta kan beskrivas som permission marketing, vilket betyder att ett 

företag blir accepterat hos en målgrupp som skapar ett förtroende där affärer sedan 

genereras mellan företag och kund.  

 

Förtroende och tillit har analyserats i en rad olika områden, som till exempel psykologi, 

sociologi, nationalekonomi, antropologi och statsvetenskap (Lewicki & Bunker, 1996). 

Författarna fortsätter att redogöra för att det finns olika sätt att definiera förtroende och 

tillit beroende på vart de tillämpas. De olika definitionerna kan delas in i tre olika 

teoretiska grupper, vilka är institutionella teorier (institutioner som utformar 

förtroende), ståndpunkter från sociala psykologer och personlighetsteorier (människors 

individuella beredskap att lita på någon). Kipnis (1996) framhåller att förtroende är 

resultatet av hur människor känner av att andra litar på en men även att lita på andra. 

Vidare förklarar Whitney (1996) att förtroende handlar om att ha tillit till en annan 

människas integritet, ärlighet, rättvisa och tillförlitlighet. Förtroende är en kontinuitet, 

eftertänksam säkerhet och en situationsanpassning utan avgränsningar som är klart 

bekanta (Whitney, 1996). Harisalo et al. (2005) framhäver en annan beståndsdel som är 

den sårbarhet som uppstår kring förtroende och tillit. Vidare styrker Evans et al. (2008) 
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oron kring sårbarheten som kan uppstå och menar att om förtroendet och tilliten till ett 

företag slutar existera kommer relationen mellan företag och kund att upphöra.  

 

Schurr och Ozanne (1985) menar att förtroende och en kunds förväntningar har en nära 

koppling till varandra på grund av att det är dessa två som avgör hur en kund upplever 

relationen till ett företag. Författarna hävdar att det förtroende som en kund har till ett 

företag avgör de förväntningar som finns på hur företaget ska agera i specifika 

situationer. Konsekvenser kan komma att uppstå om företaget handlar på ett annorlunda 

sätt än vad kunderna förväntar sig (Schurr & Ozanne, 1985). Mossberg (2003) beskriver 

hur individers förväntningar och den upplevda produkt- eller tjänstekvaliteten är nära 

sammankopplade. Vidare förklarar författaren att i de fall då förväntningar och 

kvaliteten är nära sammankopplade beror förväntningarna mycket på personlig 

erfarenhet, produktattribut, mottagen information och de ideala förhållandena. Kotler 

(1999) hänvisar till att strategiska företag inte enbart vill skapa nöjda kunder utan 

huvudmålet är att kunderna ska känna sig förtjusta i företaget. På grund av detta måste 

ett strategiskt företag överträffa förväntningarna och inte enbart leva upp till dem 

(Kotler, 1999).  

 

Tillit handlar om mer än bara socialt utbyte (Axelsson & Agndal, 2005). Det handlar 

mycket om motpartens tillgångar, genomförandet av problemlösning som företaget 

erbjuder och genomförda insatser i form av produkter eller tjänster. Om 

problemlösningsprocessen och personkemin mellan parterna fungerar bra går det 

snabbare att bygga ett förtroende och en tillit mellan företag och kund (Axelsson & 

Agndal, 2005). Evans et al. (2008) styrker detta och menar att om tilliten är liten mellan 

två parter är det inte speciellt troligt att en relation överhuvudtaget skapas. Författarna 

hävdar dock att det är svårt att veta exakt vilka faktorer som gör att ett förtroende ökar 

respektive minskar.  

 

Mossberg (2003) framhåller att kunderna måste bli meddelade om vad som förväntas av 

dem. Författaren menar att kunderna behöver bli motiverade och utbildade för att vilja 

ingå en relation med ett företag. Om ett företag klarar av att göra kunderna engagerade 

så att de känner något för företaget blir det svårt för konkurrenterna att nå fram till dessa 

konsumenter. Detta kan vidare bidra till att det företag som är snabbast med att skapa ett 

band med kunderna ligger i framkant (Mossberg, 2003). Ertzgaard (2004) instämmer 
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med detta och förklarar att ett företag som intresserar sig i att se och förstå kunderna har 

större möjlighet att skapa förtroende till kunderna tack vare det engagemang företaget 

visar. Vidare hänvisar författaren till att ett engagemang från företagets sida visar att de 

är villiga att växa med hjälp av kunderna.  

 

Linn (2002) lyfter fram betydelsen av förtroendeskapande och menar att företags 

främsta uppgift är att locka potentiella kunder. Det är viktigt att förtroendet som 

kunderna känner speglar det företaget står för (Linn, 2002). På grund av detta framhåller 

Liljander och Strandvik (1995) vikten av att företag tänker på konsekvenserna som kan 

uppstå av de löften som ges.  

 

3.4.3 Kunddeltagande 

Edvardsson (2005) hävdar att konsumenter kan beskrivas som “co-producers” och 

förklarar att det kan finnas en närhet mellan “co-producers”, processkvalitet och 

resultatkvalitet. Vidare redogör Parasuraman (2010) för betydelsen av konsumenters 

“co-production role” där Dong et al. (2007) talar om kundmedverkan i förhållande till 

uppföljning av misstag, klagomål och missförstånd som ibland uppstår. Johnston och 

Clark (2005) pratar även om kunder som “co-producers” och menar att de är en 

grundläggande del av atmosfären hos andra kunder. Normann (2000) definierar 

kundmedverkan på så sätt att kunden deltar i själva processen, det vill säga att 

konsumenten är en medverkande och aktiv aktör. Utifrån de internationella begreppen 

“co-producer” och “participation” har ett tredje begrepp tillkommit, vilket är “co-

creation” som kan relateras till uppkomsten av servicedominant logic och värde (Vargo 

& Lusch, 2008). För att vidare definiera konsumentens roll inom service och handel kan 

man observera interaktiva marknadsföringsfunktioner och dess betydelse. De interaktiva 

marknadsföringsfunktionerna betonar hur viktigt mötet mellan personal och kund är 

samt andra produktionsresurser (Grönroos, 1987).  

 

Enligt Vargo och Lusch (2008) innebär ett serviceperspektiv på marknadsföring att 

företag samarbetar med och lär sig av kunderna men även att kunna anpassa sig efter de 

dynamiska och individuella behoven. På detta sätt skapar företag värde tillsammans 

med konsumenterna och marknadsföring blir då en process där både företag och kund är 

aktiva. Gummesson (1987) talar även om att interaktion i marknadsföring är viktigt då 

kundens deltagande i serviceprocessen är av stor betydelse i relationsmarknadsföring för 
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att det ska skapas ett så starkt värde som möjligt. Genom att betrakta en kund som 

medproducent i processen att skapa värde blir det ännu viktigare att värna om 

konsumentens deltagande. Författaren menar att det är av denna anledning som 

relationen mellan säljare och kund börjar redan i marknadsföringsprocessen.  

 

Oliver, Rust och Varki (1998) anser att företag ska använda marknadsföring på så sätt 

att de arbetar med “real-time marketing” med koppling till konsument som 

medproducent. Denna typ av marknadsföring samordnar relationsmarknadsföring och 

kundanpassning genom att interaktivt utforma erbjudanden som passar flera olika 

konsumenters behov. På detta sätt är kunden en grundläggande medproducent som bör 

vara delaktig i hela den värdeskapande processen istället för att vara en måltavla för 

riktade marknadsföringsaktiviteter (Oliver, Rust & Varki, 1998). Mannervik och 

Ramirez (2001) menar att det finns en stor möjlighet att kundlojaliteten ökar om företag 

väljer att involvera kunderna i den värdeskapande processen. Detta då känslomässiga 

band till företaget utvecklas och stärks då kunderna får känna sig delaktiga. Vidare 

hävdar författarna att den teknologiska utveckling som inträffat har gjort det möjligt 

med en omfördelning av de traditionella rollerna inom marknadsföring, vilket har 

medfört en utveckling i värdeskapandet i form av nya system. Edvardsson et al. (2006) 

förklarar att dagens konsumenter är kunnigare och mer krävande än tidigare då de har 

tillgång till mer information. Författarna påstår att detta gör det ännu viktigare att 

företag ser konsumenterna som en värdefull tillgång som kan hjälpa verksamheterna att 

utvecklas och komma på nya förbättrade lösningar.  

 

3.5 Teorins roll och betydelse 

I detta arbete har teoriavsnittet haft som roll att stödja den empiri som samlats in i syfte 

att genomföra en analys och dra slutsatser kring de resultat som framkommit. 

Utgångspunkten har varit tre olika ämnesområden, vilka är artificiell intelligens, det 

digitala samhället och kundens roll. Författarna till denna uppsats har valt dessa 

huvudområden då de utgör en bra grund för arbetet. Dessa områden är även viktiga för 

att läsarna ska förstå de teoretiska grunderna inför analysen. Under de olika 

huvudområdena har vi smalnat av med några delområden för att läsaren ska få en 

tydligare bild av de olika delarna. Med tanke på att studiens huvudsyfte har varit att ta 

reda på hur företag kan arbeta med artificiell intelligens inom digital marknadsföring för 

att skapa tillitsfulla kundrelationer anser vi att det varit viktigt att lyfta fram alla de tre 
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olika ämnesområdena. Att förklara begreppet artificiell intelligens har varit viktigt för 

att ge läsarna en uppfattning om vad verktyget faktiskt är och hur det används idag. Om 

detta ämne inte hade beskrivits grundligt skulle läsarna få svårt att senare förstå hur 

detta kan kopplas till det digitala samhället och kundens roll. Gällande det digitala 

samhället har både digital marknadsföring och digital kommunikation beskrivits för att 

få läsarna att förstå att det är två olika saker som är kopplade till varandra. Som 

avslutande teoridel i kapitlet har kundens roll benämnts där kundrelationer, tillit och 

kunddeltagande har förklarats ingående. Alla dessa delar är viktiga för att skapa 

tillitsfulla kundrelationer.  

 

 
 

Figur 1: Uppbyggnad av den teoretiska referensramen (Källa: Egen) 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

Detta kapitel presenterar och analyserar det empiriska material forskarna har samlat in 

från de respondenter som deltagit i studien, tillsammans med analys av den teoretiska 

referensramen. Teori kommer ställas i relation med den insamlade empirin.  

 

Respondentlista: 

 
Figur 2: Lista över intervjurespondenter (Källa: Egen) 

 

 

4.1 Artificiell intelligens idag 

 

4.1.1 Artificiell intelligens inom digital marknadsföring 

Kotler och Keller (2016) nämner den stora utveckling som skett inom digital 

marknadsföring och menar att marknadsföring ständigt ökar över internet. Andreas 

Gavatin1 styrker detta och  Stefan Carlsson2 menar vidare att det hänt otroligt mycket 

inom artificiell intelligens sedan den plötsligt starka förbättringen vid prövande av 

tekniken. Maynes (2018) instämmer i att både artificiell intelligens och digital 

marknadsföring är i en stor utvecklingsfas både på separata håll men även i kombination 

med varandra. Gavatin1 förklarar hur artificiell intelligens idag kan användas inom 

                                                 
1 Gavatin, Andreas, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
2 Carlsson, Stefan, Professor i datavetenskap och ledare för forskningsgruppen datorseende, KTH. Fysisk 

intervju. 
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flertal fält inom digital marknadsföring. Marknadsföraren nämner verktyget inom “Key 

Word Bidding” som ett exempel vid sökningar men understryker att det tillkommit allt 

fler enheter kring tid och plats. Tekniken tar även upp fler signaler, som vilken enhet 

man är på, om man har en felstavning i en sökterm eller om man är geografiskt nära 

eller inte.  

 

Vidare talar Gavatin1 om hur varierande AI-botar börjat användas markant inom 

kundtjänst där det finns flera möjligheter. Anonym B3 talar även om AI-botar och 

menar att tekniken blivit en stor fördel inom den digitala kommunikationen. Anonym 

A4 instämmer med detta och menar att tekniken sparar mycket tid för företag överlag. 

Maynes (2018) och Martin (2018) styrker detta då de förklarar att chatbots används av 

företag för att på ett smidigt och snabbt sätt kunna kommunicera med kunderna och ge 

dem direkta svar. Carlsson2 talar även om att det som sker mest inom artificiell 

intelligens är just framtagandet av dessa AI-intelligenta assistenter som ska kunna svara 

på frågor och konversera som vilken människa som helst. Det handlar alltså om att träna 

upp tekniken med maskininlärning för att denne ska kunna fatta egna beslut och avläsa 

andra människor, vilket är något som även Ongsulee (2017) pratar om då han nämner 

att det är när människors intellektuella förmågor och beteenden börjar tas efter av 

system som artificiell intelligens börjar appliceras. Författaren menar vidare att det är 

med hjälp av maskininlärning som system gällande problemlösningar och inlärning 

fungerar. 

 

Fredrik Heintz5 hävdar att verktyget kan användas vid segmentering av kunder. 

Tekniken arbetar genom att använda en population av kunder som smidigt avläser de 

segmenteringar som finns. Detta utgör sedan en effektivare identifiering av kundgrupper 

för företag att adressera på olika sätt. Bean (2017) framhäver att detta beror på hur den 

ökade mängden tillgänglig data utgör att den artificiella intelligensen har kunnat lära sig 

strategier på en djupare och mer invecklad nivå. Anonym C6 menar vidare att dynamisk 

prissättning även nyttjas som beräknar den optimala prissättningen, i syfte att motivera 

utvalda personer att konsumera. Det vill säga man erbjuder unika prisförslag till 

                                                 
1 Gavatin, Andreas, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
2 Carlsson, Stefan, Professor i datavetenskap och ledare för forskningsgruppen datorseende, KTH. Fysisk 

intervju. 
3 Anonym B, Digitaliseringsexpert. Fysisk intervju. 
4 Anonym A,  Systemledare och expert inom maskininlärning. Fysisk intervju. 
5 Heintz, Fredrik, Universitetslektor för datavetenskap och artificiell intelligens. Telefonintervju. 
6 Anonym C, Data science och AI solutions. Fysisk intervju. 
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enskilda individer. Verktyget kan användas för att erbjuda kunder en mer anpassad 

marknadsföring som innefattar att individanpassa budskap istället för att erbjuda ett och 

samma budskap till flera. Martin (2018) påtalar detta och uttalar hur artificiell 

intelligens arbetar med att handplocka innehåll för att skapa personliga anknytningar 

och anpassa innehållet till enskilda individer.  

 

Heintz5 benämner även rekommendationssystem som vanligen används inom flertalet 

företag idag för att identifiera andra konsumenter med liknande köpmönster till en 

specifik kund och därefter ge rekommendationer till kunden. Wikström och Normann 

(1994) talar om hur utformning av effektiva lösningar utifrån kundens enskilda behov 

och preferenser kan skapa mer betydelsefulla relationer. Maynes (2018) fortsätter med 

att förklara att intelligenta algoritmer lyckas analyserar data från en konsument som 

utifrån detta kan erbjuda personliga erbjudanden, samtidigt som rätt målgrupp hittas för 

annonseringen. Heintz5 styrker denna teori genom att noggrant uttrycka vikten av att 

idag individanpassa sin marknadsföring och menar att det utvecklats mycket från att 

företag velat vara breda på marknaden. 

 

Ambrosius Rogensson7 tillägger att artificiell intelligens även används inom 

budstrategier baserat på att tekniken kan läsa in betydligt mer data än vad som finns 

tillgängligt. Genom “Smart Bidding” strategier avläses målgrupper, kön, plats, med 

mera där tekniken vidare kan räkna ut var i köpprocessen som en konsument befinner 

sig. Detta blir sedan avgörande i beslutet om företaget väljer att buda på konsumenten i 

fråga eller inte. Tobias Evertsson8 styrker detta men tillägger att det samtidigt är svårt 

att veta vad som faktiskt klassas som artificiell intelligens och vad som bara är ren 

automation. Evertsson8 fortsätter genom att motivera att automation innefattar att låta ett 

program eller liknande utföra något automatiskt, detta medan artificiell intelligens inom 

många begrepp beskrivs kunna fatta egna beslut. Marknadsföraren menar på vad som 

innefattar ett eget beslut och talar för att det i grund och botten är företaget själv som 

lärt den vad den ska kunna göra. Holden och Smith (2016) motsäger inte detta men 

argumenterar dock för att det är maskininlärning för artificiell intelligens som har till 

                                                 
5 Heintz, Fredrik, Universitetslektor för datavetenskap och artificiell intelligens. Telefonintervju. 
7 Rogensson, Ambrosius, Digital specialist. Fysisk intervju. 
8 Evertsson, Tobias, Digital Specialist. Fysisk intervju. 

 



  
 

40 

uppdrag att faktiskt lära upp tekniken att kunna genomföra uppgifter och fatta beslut 

utifrån korrekt träningsdata.  

 

Fastän det går att komma in på dessa budgivningslösningar blir det samtidigt en 

definitionsfråga menar Evertsson8.9Luger (2005) är inne på samma spår och menar att 

tolkningen av artificiell intelligens och dennes funktion fortfarande är svårdefinierad. 

Rogensson7 talar även om detta och trycker därmed på att den artificiell intelligens som 

faktiskt finns och som går att använda inom digital marknadsföring idag är som tidigare 

nämnt “Smart Bidding” strategier samt uppbyggnad av målgrupper. Även Holdren och 

Smith (2016) talar om detta då de förklarar att den inriktningen av artificiell intelligens 

som används i störst utsträckning idag är den smala inriktningen som innefattar bland 

annat ansiktsigenkänning och språköversättning. Vidare benämner Rogensson7 att 

många företag idag använder ordet artificiell intelligens som en form av “buzzword” för 

att skapa uppmärksamhet till sitt företag, vilket anses vara ett problem. 

 

4.1.2 För- och nackdelar med artificiell intelligens inom digital marknadsföring 

Gheisari, Wang och Bhuiyan (2017) beskriver hur företag kan dra fördel av att använda 

big data för att samla in stora mängder data från olika användare. Fredrik Heintz5 

påtalar detta och uttrycker att företag använder detta i hopp om att framstå som att deras 

kunder får ta del av personliga erbjudanden. Kotler och Keller (2016) talar dock för att 

företag genom digitaliseringen faktiskt erhåller ökade möjligheter att kunna förmedla en 

informativ och personlig köpupplevelse för enskilda kunder. Smith (2017) menar att 

detta handlar om att skapa och bevara kunder samtidigt som djupare relationer avses 

byggas. Forskaren motsäger detta och menar personligen att det kan vara en nackdel i 

den utsträckning att kunder kan uppfatta det personliga innehållet som högst opersonligt 

i samband med den ökade förståelsen att det faktiskt är en maskininlärd dator som gör 

jobbet utan egentlig personlig förståelse för kundens preferenser. Detta stödjer det 

Anand och Euan (2018) uttrycker som menar att kunder kan känna till artificiell 

intelligens som begrepp men teknologin bakom begreppet har flera inte full förståelse 

för som vidare kan göra kunder skeptiska.  

 

                                                 
5 Heintz, Fredrik, Universitetslektor för datavetenskap och artificiell intelligens. Telefonintervju.  
7 Rogensson, Ambrosius, Digital specialist. Fysisk intervju.  
8  Evertsson, Tobias, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
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Heintz5 uttalar vidare att det kan uppfattas som en fördel att kunna personanpassa 

material ut mot kunder, vid utgångspunkten att kunden är accepterande gentemot 

artificiell intelligens. Detta menar även Wildenstam och Uggla (2018) som talar för att 

företag ständigt arbetar för att påverka kunders attityder gentemot något. Författaren 

påtalar vidare att om kunden inte hör, ser eller förstår det budskap som företaget 

försöker förmedla, kommer det inte erhålla några resultat. Det är därmed av vikt att 

förstå vad kunderna efterfrågar och reagerar på. Heintz510uttryck stödjer Mayens (2018) 

som menar att tekniken uppmuntrar kunder att besöka samt stanna kvar på den sida 

tekniken rekommenderar om innehållet är personanpassat. 

  

Andreas Gavatin1 är positivt inställd till artificiell intelligens i den digitala 

marknadsföringen då han påstår sig endast se fördelar med tekniken. Detta baserat på att 

tekniken kan utföra mindre uppgifter som analyserar olika avdimensioner och hur bud 

ska översättas. Johnsen (2017) påtalar detta och menar att verktyget kan kontrolleras, 

styras och modifieras för att bland annat kunna sköta budgivningar åt den mänskliga 

kontrollanten. Detta är något som Gavatin1 menar erbjuder marknadsförare och företag 

tid över till större områden som strategi eller sådant som har en större inverkan på lång 

sikt. Ongsulee (2017) styrker detta och benämner att artificiell intelligens kan appliceras 

för att ta efter människors intellektuella beteenden och förmågor. Stefan Carlsson2 

instämmer och menar att tekniken kommer kunna öka den övriga produktiviteten i 

företag.  

 

Forskaren benämner att personalresurser kommer minska, något som är en ytterligare 

fördel för företag och går i hand med att tekniken tar över varierande arbetsområden 

som Maynes (2018) tidigare påtalat. Samtidigt menar dock Carlsson2 att det även kan 

uppfattas som en nackdel för flera som oroar sig för en ökad arbetslöshet i samband 

med att den artificiella intelligensen tar en allt större plats på marknaden. Carlsson2 

uttalar dock att detta inte är någon egentlig nackdel då det som automatiseras idag är 

rutinmässiga yrken och menar att personal som drabbas av detta istället kommer få nya, 

mer specifika arbetsuppgifter.  

 

                                                 
1 Gavatin, Andreas, Digital Specialist. Fysisk intervju. 

2 Carlsson, Stefan, Professor i datavetenskap och ledare för forskningsgruppen datorseende, KTH. Fysisk 

intervju. 
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Anonym C6 anser att det finns fler fördelar än nackdelar och stödjer Carlsson2 genom 

att uttala att spekulationerna kring att arbetslösheten skulle öka, vare sig för 

marknadsförare eller andra yrken handlar om att skeptiker är osäkra och oroliga över 

utvecklingen. Respondentens uttalande stöttar det Anand och Euan (2018) menar som 

tidigare argumenterar för hur människan naturligt är skeptiskt mot sådant de inte förstår. 

Anonym C611menar dock att detta är förståeligt då det är en svår teknik att förstå sig på 

när man inte är påläst inom verktyget. Johnsen (2017) tar vidare ställning till detta 

påstående och talar för att begreppet artificiell intelligens är underutvecklat på 

marknaden som därmed för med sig en osäkerhet gentemot tekniken. 

  

Gavatin1 förklarar vidare att tekniken kan effektivisera företagets tid att fokusera på 

annat och erbjuda kunden bra utveckling inom annat. Kundtjänst benämns som ett 

markant område för detta. Melin och Hamrefors (2008) antyder den stora betydelsen för 

företag att skapa en egen unik kommunikationsidentitet som kan förmedla mervärde till 

sina kunder. Gavatin1 talar för att det finns mycket som kan utföras inom kundtjänsten 

med artificiell intelligens ju mer fenomenet implementeras och menar att det är påväg åt 

rätt håll med tekniken då det idag existerar så kallade chatbots. Martin (2018) och 

Maynes (2018) benämner vidare att chatbots alltså chattrum styrda av artificiell 

intelligens, nyttjas för att erbjuda snabbare och mer direkta svar.  

 

Anonym B3 talar vidare för att tekniken ständigt ligger i utveckling för att effektivisera 

bland annat kommunikationen med kunden som för med sig stora fördelar i form av 

bland annat snabbare återkoppling och personligare kontakt. Wildenstam och Uggla 

(2018) menar att kommunikationen med kunden är mycket viktig där dialoger mellan 

kund och företag ska föras mellan jämlikar. Vidare ska all kommunikation mellan 

företag och kund ha som syfte att påverka attityder gentemot företag. Detta benämner 

anonym B3 som vidare även motiveras av Martin (2018) som talar för hur verktyget 

utvecklar den digitala kommunikationen och hur kundkontakten därmed effektiviseras. 

Författaren menar att dagens chatbots erhåller mer kunskap att lösa kundkonflikter och 

andra problem som kan uppstå. Wildenstam och Uggla (2018) stödjer tekniken genom 

att påtala hur bra kommunikation med kunden kan resultera i förbättrad inställning, 

                                                 
1 Gavatin, Andreas, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
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värdering och attityd gentemot ett företag. Kunskapen dessa chatbots erhåller baserar 

anonym B3 vidare på den data som tekniken har insamlad som känner till betydligt mer 

information om kunden på ett betydligt djupare plan.  

  

Ambrosius Rogensson712tillägger tidsbesparing som en fördel då tekniken kan finna 

data som inte är tillgänglig än och därmed behöver företaget inte chansa lika mycket. 

Om verktyget är bra konstruerat kan det testa olika saker betydligt snabbare men även 

på ett helt annat sätt än vad en människa kan. Detta är något som även författarna 

Gordon-Murnane (2018) samt Louridas och Ebert (2016) nämner och talar för att 

verktyget är konstruerat för att kunna identifiera men även uppmärksamma dolda 

mönster. En nackdel uttrycker Rogensson7 vara att man tvingas släppa kontroll, något 

som Tobias Evertsson8 benämner och menar att en del av ansvaret automatiskt lämnas 

över till denna maskininlärningsalgoritm, som därmed kan skapa en svår balansgång där 

emellan om vana med artificiell intelligens inte finns sen tidigare.  

 

Vidare formuleras risker med verktyget baserat på den maskininlärning som präglar det 

val intelligensen tar. Ongsulee (2017) benämner i sin tur maskininläring som har sin 

grund i data och algoritmer. Evertsson8 menar att det kan vara svårt för artificiell 

intelligens att förstå att företag är måna om sitt varumärke och hur de utstrålas. Detta 

påstående styrker Ongsulee (2017) delvis då de algoritmer som nyttjas i en 

inlärningsprocess erhåller specifika konstruktioner som utgör att en dator kan lära sig 

från data. Det är samspelet mellan dessa som gör att datorn kan skapa egna prognoser på 

nya insamlade data som uppstår. Gordon-Murnane (2018) formulerar vidare att datan 

som datorn ska lära sig, utgörs baserat på det som företaget tillger att lära ut. Verktyget 

kan i flera fall inte räkna ut det som företaget vill ska visas för dess kunder och inte, 

exempelvis kan artificiell intelligens ha svårt att skilja på positiva artiklar och skandaler 

menar Evertsson8 då det är svårt att lära in detta i systemet.  

 

Anonym A4 benämner att ytterligare en nackdel för företag kan vara ökade kostnader 

om företag vill implementera stora delar av sin organisation med artificiell intelligens. 

Marknadsföraren menar att desto högre tryck och efterfrågan från samhället desto 

                                                 
3 Anonym B, Digitaliseringsexpert. Fysisk intervju. 
4 Anonym A,  Systemledare och expert inom maskininlärning. Fysisk intervju. 
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dyrare kommer antagligen verktyget att bli om man ska kunna nyttja en bra konstruerad 

artificiell intelligens. Edvardsson et al. (2006) styrker det anonym A4 påtalar och menar 

att konsumenter fortsätter bli kunnigare och mer krävande men erhåller även tillgång till 

betydligt mer information än innan.  

  

4.1.3 Vikten att engagera sig i utvecklingen 

Andreas Gavatin113talar för att det är viktigt att företag följer med i utvecklingen för att 

kunna fortsätta underlätta för sina kunder, men även effektivisera flera aspekter för båda 

parter. För marknadsförare menar han att det istället kommer bli ett måste för att 

faktiskt hålla takten med omvärlden, inklusive kunder vars förväntningar kommer 

fortsätta utvecklas. Wildenstam och Uggla (2018) påtalar detta som vidare hänvisar till 

framtidens kunder och menar att dess krav kommer förändras drastiskt i samband med 

utvecklingen som vidare ställer högre krav på både företag och marknadsförare. 

Gavatin1 är även noga med att påpeka att om företag och marknadsförare inte hakar på 

utvecklingen, riskerar de att halka efter och därmed inte kommer kunna prestera som 

dess konkurrenter eller erbjuda de resultat till kunder som efterfrågas.  

 

Bughin et al. (2017) talar bland annat om hur företag som implementerar verktyget 

tidigt kan komma att samla stora konkurrensfördelar. Ambrosius Rogensson7 instämmer 

i detta men menar att det endast är viktigt om verktyget faktiskt fungerar. 

Marknadsföraren menar att det fortfarande är viktigt att vara kritisk till det också och 

menar att om alla företag börja nyttja samma lösningar som bland annat artificiell 

intelligens, finns risk att det teoretiskt kan skena iväg. Företag kommer plötsligt buda 

mot varandra med exakt samma parametrar där den enda gränsen blir vad ett företag 

faktiskt är villig att maximalt betala för att få in en kund. Hagberg et al. (2016) betonar 

dock att digitaliseringen i alla dess former för med sig ökad konkurrens och menar att 

företag ständigt måste arbeta för att behålla en plats på marknaden men även hos sina 

kunder.  

 

Anonym A4 menar som Rogensson7 att trots att det är en spännande utveckling måste 

företag vara försiktiga för att inte ha för bråttom att använda verktyget i hela 

organisationen på en gång. Luger (2005) stödjer detta och benämner hur tekniken i 
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grunden är mycket svår att definiera. Författaren talar om vikten för företag att förstå 

den teknik de implementerar då det annars riskerar bildas missförstånd och mer 

ovetande för kunderna. Även anonym B314benämnde att om företag har för bråttom och 

implementerar något som de inte ens själva förstår sig på, minskar även möjligheten för 

att kunden ska förstå. 

  

Tobias Evertsson8 instämmer med tidigare respondenter om vikten att följa med i 

utvecklingen, men talar vidare och uttrycker övriga risker där han argumenterar för att 

om Google skulle skapa artificiell intelligens som fungerade perfekt för all 

marknadsföring, skulle alla byråer använda det. Därmed skulle verktyget eventuellt 

tappa sin fördel då alla annonser och liknande skulle se likadana ut, något som istället 

motsäger Bughin et al. (2017) och dess åsikt för konkurrensfördelar med artificiell 

intelligens. Anonym C6 fortsätter dock vara positivt inställd till tekniken och 

argumenterar för att även fast det i framtiden eventuellt kommer bli nyttjat av allt fler 

företag, handlar det i slutändan om att effektivisera arbete för både sitt eget företag men 

även för kunderna som bemöts av marknadsföringen. Detta uttalande stödjer Chaffey 

och Smith (2017) som menar att marknadsföring handlar om att lägga kunden i fokus.  

 

Fredrik Heintz5 talar för att kombinationen är det som motiverar och bör motivera 

företag att delta i utvecklingen. Detta stödjer Erragcha och Romdhane (2014) som talar 

för vikten att företag upprätthåller en medvetenhet kring utvecklingen vid utformningen 

av nya marknadsstrategier. Heintz5 menar att det i grund och botten är svårt för företag 

att individanpassa exempelvis affischer eller tryckt media överlag. Det digitala är raka 

motsatsen då företag först och främst vet betydligt mer om individen som rör sig på en 

sida. Företaget har därmed förutsättningarna till att känna till något om individen i fråga 

men även förutsättningarna att faktiskt påverka genom att generera bilder, texter och 

annat material. Heintz5 stöttar därmed Gordons (1998) teori gällande att företag drar 

fördel av en unik kundstrategi som kan anpassa sig baserat på kunders varierande 

önskemål och behov.  
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4.2 Framtidens artificiella intelligens  

 

4.2.1 Artificiell intelligens roll inom digital marknadsföring i framtiden 

Backmon (2019) talar för att nyttjandet av lösningar styrda av artificiell intelligens 

kommer öka markant i framtiden. Andreas Gavatin115anser dock att det är svårt att säga 

hur framtiden kommer se ut beroende på hur långt fram man tänker. Men han tror 

generellt att ju mer data artificiella intelligenser får tillgång till desto bättre kommer de 

kunna förutse beteenden. I det stora hela tror han inte att det kommer bli jättestor 

skillnad mer än att den artificiella intelligensen kommer bli bättre och bättre på att 

plocka upp signaler och plocka upp så relevant information som möjligt till personer 

som söker efter något. Detta styrker Holdren och Smith (2016) men även Joan (2014) 

som talar för att den generella inriktningen där AI-system kan efterlikna den avancerade 

intelligens som människan bidrar med, ännu inte hunnit lika långt i utvecklingen som 

den smala.  

 

Ambrosius Rogensson7 instämmer med tidigare respondent och belyser sin uppfattning 

om att det kommer fortsätta med samma lösningar som idag med “smart bidding”, men 

att det kommer vara mer sofistikerat. Att artificiella intelligenser kommer vara bättre på 

att veta vilka signaler de ska titta på, något som också styrks av Holdren och Smith 

(2016) och Joan (2014) som menar att ytterligare utveckling av verktyget ständigt pågår 

men ligger längre fram i tiden för faktisk implementering. Även Tobias Evertsson8 tror 

att de närmaste stegen som kommer ske för artificiell intelligens enbart handlar om 

inkrementella förbättringar, det vill säga förbättringar av de lösningar som redan 

existerar. Han anser att detta är det mest logiska nästa steget när man tittar på en väldigt 

kort tidsaxel. Anonym B3 instämmer att det inom den närmsta framtiden mest troligtvis 

endast kommer ske förbättringar. Maynes (2018) menar dock att digitala strategier 

förändras och kommer att förändras drastiskt av verktyget. Anonym B3 instämmer dock 

med författaren och ser i en främre framtid att tekniken kommer bli revolutionerande, 

inte bara inom den digitala marknadsföringen utan i alla aspekter och yrken. 
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Gavatin1 tror att tekniken tillslut kommer bli så pass smidig att det i princip blir som att 

samtala med en faktisk individ. Istället för att ringa och boka tid hos frisören 

personligen, ber man sin “botassistent” att boka klipptiden då denne har koll på kunden 

i frågas schema. Han spekulerar även i om det till och med kommer vara på den nivån 

att företag inte ens kommer behöva ta samtalet vid exempelvis bokning, utan det 

kommer vara en AI-robot på båda sidorna om telefonen och sen träffar man kunden 

först när kunden kommer på det bokade besöket, han anser att detta i praktiken absolut 

skulle kunna fungera. Gordon-Murnane (2018) tillsammans med Lourida och Ebert 

(2016) styrker detta som talar om hur AI-tekniken sedan sin uppkomst för cirka femtio 

år sedan har erhållit en stor ökning datorkraft som vidare gör det möjligt för tekniken att 

kunna behandla mer komplexa problem än tidigare, något som kommer fortsätta att 

utvecklas.  

 

Gavatin116uttrycker att han tror att allt kring artificiell intelligens kommer bli väldigt 

smidigt. Även Stefan Carlsson2 är inne på detta spår och menar att om fem till tio år 

kommer artificiell intelligens ha utvecklats enormt. Holdren och Smith (2016) talar för 

att tekniken ligger under ständig utveckling och konstruktion, främst för den generella 

utvecklingen som ligger längre bak än den smala. Carlsson2 menar att detta kommer 

bidra till att man utvecklat virtuella assistenter som kommer förstå språk och kunna 

konversera identiskt med hur människor kommunicerar. Detta kan bli möjligt baserat på 

att det är de tillämpande datastrukturerna och algoritmer som ligger till grund för de 

språk och programmeringstekniker en artificiell intelligens erhåller menar Lugart 

(2005). Enligt Carlsson2 gör man detta genom att bygga och skriva program som tar in 

och kan förstå vad människor säger. Det skulle vidare vara möjligt att samla in 

kommentarer från människor och samla ihop dem för att på så sätt kunna förbättra 

hemsidor. Detta styrker Louridas och Ebert (2016) är möjligt baserat på hur tekniken 

kan granska större datamängder idag efter utveckling av lagringskapacitet. 

 

Anonym C6 kommer också in på spåret att intelligensen kommer bli allt mänskligare 

och smartare. Den mänskliga kontakten kommer att fortsätta minska och fler smarta 

lösningar kommer utvecklas. Detta har tidigare även påtalats av Blackmon (2019) som 
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menar att den mänskliga kontakten med stor sannolikhet kommer försvinna mellan 

företag och konsument. Carlsson2 fortsätter vidare inom detta och talar för att det tillslut 

kommer gå att syntetisera videor av människor som ser fullständigt realistiska ut men 

egentligen inte existerar. Anonym A417benämner att det idag existerar sådana AI-styrda 

personer, dock endast i orörligt material. Detta bekräftar Garcia (2018) som talar om hur 

AI-styrda personer nyttjas inom digital reklam. Både anonym A4 och Carlsson2 tror att 

dessa kommer kunna bli rörliga i framtiden för att det ska uppfattas som ännu mer 

mänskligt. Anonym A4 tror att detta kan bli ett stort marknadsföringsverktyg för flera 

företag att skapa mer personligt och kreativt innehåll för sina kunder. Garcia (2018) 

styrker detta genom att benämna bland annat att några företag redan skapar och nyttjar 

dessa AI-personer för bild och textmaterial. Anonym B3 är positivt inställd till detta när 

forskarna till studien upprepar vad anonym A4 talat om och kan se detta bli stort både i 

sociala medier som Instagram och Youtube och kan vara en teknik som kommer kunna 

röra sig i allmän reklam på tv.  

  

Rogensson7 menar dock att det kommer bero väldigt mycket på om det kommer till fler 

lagar som säger att man bara får “tracka” till en viss gräns. Blir det så menar han att det 

automatiskt kommer leda till att företag “trackar” mindre och mindre vilket kommer 

leda till att artificiella intelligens givetvis kommer ha mindre att agera på då de kräver 

mycket data för att kunna utföra ett bra jobb. Ongsulee (2017) bekräftar och menar att 

den maskininlärning som tekniken nyttjar för att erhålla sitt beteende grundar sig stort i 

algoritmer men även stora mängder data. Om det däremot skulle bli tvärtom att det 

öppnas upp så att man kan “tracka” mer så tror Rogensson7 ändå att det kommer finnas 

ungefär samma lösningar som idag då han har svårt att se vad mer man skulle kunna 

göra än just “smart bidding” strategier. Detta strider mot vad Holdren och Smiths 

(2016) påtalade som argumenterar för den generella delen inom artificiell intelligens 

som ständigt ligger i utveckling och menar att denna del av tekniken kommer föra med 

sig allt större förändringar.  
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Vid en inblick i den avlägsna framtiden spekulerar Evertsson8 gällande hur artificiell 

intelligens kan komma att utvecklas. Han beskriver en tidningsredaktion som försökte 

sig på att utveckla en artificiell intelligens som skrev tidningsartiklar på egen hand och 

menar att man skulle kunna applicera något liknande för att skapa nya annonser. Det 

krävs dock enligt Evertsson818att man är väldigt försiktig då risken är att artificiell 

intelligens skulle skriva så bra erbjudanden som möjligt men att den ljög. Scherer 

(2019) motiverar om liknande men betonar att maskininlärning gör det möjligt för 

systemet att maximera de analytiska och prediktiva förmågor som tekniken erhåller när 

den blir utsatt för nya data som inte algoritmer täcker för. Detta menar även Ongsulee 

(2017) som benämner hur detta utgör att tekniken kan skapa egna prognoser för nya 

data som samlas in. Vidare menar Evertsson8 att företag måste se till att artificiella 

intelligens på något sätt känner av vad som är rätt och fel trots att den inte har samma 

etiska bakgrund som oss människor.  

  

Evertsson8 spekulerar i om det skulle kunna gå att utveckla det så pass långt att man 

applicerar kundens ansikte på en produkt i en annons så att man kan se det plagg 

företaget försöker sälja till en på en själv. Lugart (2005) benämner ansiktsigenkänning 

som något den artificiell intelligensen behärskar. Johnsen (2017) argumenterar vidare 

för att verktyget nyttjas för att kunna kontrolleras, styras och inte minst modifieras 

utefter behov för att hantera budgivning åt människan, något som tyder på att det skulle 

vara möjligt. Evertsson8 anger Kina som exempel och nämner att landet erhåller bilder 

på alla sina invånare. Han menar att med den informationen skulle det vara fullt möjligt 

att göra den typen av annonser. Detta är något som även Fredrik Heintz5 tänker sig rent 

tekniskt borde vara fullt möjligt att skapa en optimal individuell marknadsföring och 

kunna anpassa erbjudanden till den enskilda individen. Men både Heintz5 och 

Evertsson8 förklarar att det återigen handlar om de lagar och den säkerhetsnivå som 

finns samt att man måste ha den etiska aspekten i åtanke. 

 

4.2.2 När implementering av artificiell intelligens kan få en negativ effekt  

Weber (2017) talar för hur digitaliseringen givit företag möjligheten att samla in 

information och data om sina kunder. När det kommer till hur långt man kan gå med 

implementeringen av artificiell intelligens innan den får en negativ effekt tror Fredrik 
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Heintz5 att det handlar mycket om hur företag väljer att utnyttja detta 

informationsövertag. Han tror att samhället är i en övergång när det kommer till hur 

mycket konsumenter litar på dessa system. Vidare menar han att konsumenter hittills i 

relativt hög grad har litat på de system som finns, men att man nu ser att konsumenter 

blir allt mer kritiska och ifrågasättande när det kommer till hur företag sköter sig 

gällande hantering av personuppgifter. Chaffey och Smith (2017) menar att det är 

företagets uppgift att närma sig kunden och förstå dem, men kunden ska personligen 

uppfatta ett värde och känna sig i centrum. Samtidigt betonar De Pelsmacker, Geuens 

och Van den Bergh (2010) att det är kommunikationen mellan företag och kund som 

ligger till grund för om relationen i fråga består av tillit eller inte.  

 

Anonym C619belyser att om företag tar sitt ansvar och finner ett etiskt sätt att förhålla sig 

till den artificiella intelligensen kommer det vara möjligt att bygga upp och bibehålla 

tilliten till dessa system. Modig (2018) benämner vidare vikten av samverkan mellan 

företag och kund som författaren menar har ett stort inflytande på kunden. Sköter sig 

inte företagen menar Heintz5 att det finns en stor risk att tilliten helt kan roderas och då 

kommer företag ha extremt svårt att bygga upp den igen.  

 

Ambrosius Rogensson7 menar att fram till den dagen artificiell intelligens blir så pass 

sofistikerad att den kan förstå vad som är lämpligt och inte, kommer det alltid finnas en 

risk att implementering av artificiell intelligens kommer få en negativ effekt då företag 

kan tappa kontrollen. Han menar även att det kan få en negativ effekt om kunderna 

känner att de blir spårade så pass mycket att de känner sig obekväma. Detta styrker 

Schurr och Ozanne (1985) som menar att om företag agerar på ett sätt som kunden inte 

förväntar sig, kan detta skapa stora konsekvenser.  Detta benämner även Heintz5 och 

anonym B3 som främst tänker på den framtida generationen som beräknas bli den mest 

bevakade av företag och marknadsförare. Anonym B3 resonerar kring att detta kan föra 

med sig negativa effekter om det utförs för extremt att kunder uppfattar sig inte kunna 

röra sig privat på digitala plattformar överhuvudtaget. Wildenstam och Uggla (2018) 

belyser hur kunder idag självmant kan välja att sudda ut sin närvaro på internet och 

sociala medier, något som även blivit en trygghet för många.  
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Rogensson7 lyfter även risken i att det skulle kunna leda till att alla företag marknadsför 

sig på exakt samma sätt beroende på vad man är villig att betala. Samtidigt resonerar 

Hagberg et al. (2016) gällande den ökade konkurrensen på den digitala marknaden i 

samband med att det ständigt tillkommer nya aktörer och menar att företag måste 

anstränga sig för att bibehålla en plats på marknaden och behålla kundernas 

uppmärksamhet. Rogensson720menar vidare att en överimplementering av artificiell 

intelligens riskerar leda till att företag får svårt att sticka ut från mängden om alla nyttjar 

samma lösningar.  

 

Andreas Gavatin1 har svårt att se att användandet av artificiell intelligens skulle få en 

negativ effekt. Han menar att det handlar om att människor kommer vara tvungna att 

anpassa sig till utvecklingen och hitta arbetsuppgifter runt den artificiella intelligensen 

för att kunna lyfta den på bästa sätt. Mer specifikt menar han att robotarna som 

uppkommer kommer behöva hjälp med saker som mjuka värden och sätta strategier för 

hur brandingen ska se ut, sådant som inte är antingen eller helt enkelt. Gavatin1 är 

väldigt optimistisk och säger att han inte ser något scenario där implementering av 

artificiell intelligens kan gå snett. Rogensson7 motsätter sig detta och tror att den största 

negativa effekten som kan komma att uppstå är att kostnaderna riskerar att sticka iväg.  

 

Stefan Carlsson2 är dock optimistisk gentemot den artificiella intelligensen och kan inte 

heller utmärka att det kan få en negativ effekt. Forskaren menar snarare att ju mer 

samhället implementerar artificiell intelligens desto människovänligare blir den då det 

handlar om att tekniken agerar mer mänsklig. Johnsen (2017) argumenterar för detta 

och menar att all vetenskap ständigt bidrar till produceringen av intelligenta maskiner 

som kan efterlikna människor. Chaffey och Smith (2017) påtalar vidare att den digitala 

marknadsföringen grundar sig i att kunna närma sig kunden och skapa en bättre 

förståelse för dessa samtidigt som företagen ska kunna vägleda till rätt köp genom bra 

kundservice. Anonym A4 styrker det författarna påtalar och menar vidare att människan 

inte kommer märka tekniken på samma sätt med artificiell intelligens, det vill säga att 

det endast kommer bli lättare och samtidigt generera högklassiga resultat. 
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4.3 Artificiell intelligens påverkan på kunden och dess tillit 

 

4.3.1 Kundens tillit i samband med artificiell intelligens 

Grönroos (2002) antyder att kundrelationer handlar om den attityd och inställning som 

kunder har till ett företag. Detta utgör att det existerar en koppling mellan kund och 

företag. Detta är något som Tobias Evertsson821påtalar och tror att kundens tillit i 

samband med att artificiell intelligens är väldigt individuellt och beror mycket på vad 

personen i fråga känner sig bekväm med. Ambrosius Rogensson7 benämner inom 

samma spår att det endast är om en person känner sig obekväm och tycker att artificiell 

intelligens är opersonligt, som tilliten kan ta skada. Detta styrker Evans et al. (2008) 

som talar för att om kunden uppfattar oro eller känner sig sårbar kan det förtroendet och 

den tillit som kunder erhåller gentemot företaget snabbt upphöra att existera. Anonym 

B3 menar dock att minskandet av den mänskliga kontakten inte nödvändigtvis behöver 

agera skadlig för tillitsbyggandet så länge konsumenten inte utstrålar det motsatta. 

 

Anonym A4 resonerar vidare kring dagens och framtidens kunder och uttrycker att 

minskandet av den mänskliga kontakten sker i förhållande till tekniken men även efter 

kunderna. Respondenten menar att även fast människan tvingas anpassa sig efter 

teknikens utveckling, kan även implementering av tekniken inte ske maximalt förrän 

företagets kunder uppfattas som redo för förändringen. Detta styrks av Merisavo (2008) 

som menar att digital marknadskommunikation kan beskrivas som samspelet mellan ett 

företag och de kunder som använder sig av dess digitala kanaler samt 

informationsteknik. Författaren förklarar vidare att kunder som använder internet deltar 

allt mer i processen av tillverkningen av tjänster och produkter. Sedan menar anonym 

A4 att det alltid kommer existera människor eller kunder som föredrar mänsklig kontakt, 

och inom denna aspekt kan artificiell intelligens vara skadligt för tilliten.  

 

Stefan Carlsson2 tror dock inte på att kundens tillit ska påverkas till det negativa. 

Forskaren benämner den yngre generationen och menar att dessa som vuxit upp med 

datorer kommer förenkla övergången med artificiell intelligens. Wildenstam och Uggla 

                                                 
2 Carlsson, Stefan, Professor i datavetenskap och ledare för forskningsgruppen datorseende, KTH. Fysisk 

intervju. 
3 Anonym B, Digitaliseringsexpert. Fysisk intervju. 
4 Anonym A,  Systemledare och expert inom maskininlärning. Fysisk intervju. 
7 Rogensson, Ambrosius, Digital specialist. Fysisk intervju. 
8 Evertsson, Tobias, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
 



  
 

53 

(2018) beskriver det vidare som att den yngre generationen har en djupare förståelse för 

det som händer online, vilket gör att marknadsförare istället måste anstränga sig för att 

utvecklas i den fas som denna generation efterfrågar, något som även Kaur (2014) 

förespråkar. Anonym A422påpekar hur generationen snarare motiverar till utvecklingen 

som deltar aktivt i senaste digitaliseringen. Gummesson (1987) påtalar kundernas 

deltagande i serviceprocessen och menar att den har en stor betydelse för de relationer 

och det värde som byggs gentemot företag, som därmed är viktig att värna om.  

 

Carlsson2 uttrycker vidare att den äldre generationen inte uppfattas som markant 

negativt inställda heller och motiverar för hur artificiell intelligens inte kommer bli som 

när datorutvecklingen skedde. Under denna utveckling blev människan tvungen att lära 

sig flertal nya saker. Detta är inte fallet med artificiell intelligens menar forskaren då 

människan inte tvingas lära sig ny teknik utan snarare mindre datorkunskap kommer 

krävas. Tekniken utvecklas till att bli mer mänsklig, något som även Johnsen (2017) och 

Holdren och Smith (2016) påtalar. Därmed anser Carlsson2 att övergången med 

tekniken inte kommer bli lika omfattande som vid datorutvecklingen.  

  

Evertsson8 tror att det kan handla mycket om hur media speglar artificiell intelligens. 

Om allting bara skulle flyta på och man skulle skapa en så pass bra artificiell intelligens 

att ingen skulle märka att artificiell intelligens användes i större utsträckning ser dock 

Evertsson8 inte hur det skulle kunna påverka kundens tillit negativt. Axelsson och 

Agndal (2005) antyder som stöd till respondenten att när problemlösningsprocessen i 

samband med personkemin fungerar, underlättar detta förtroende- och tillitsbygget 

mellan företag och kund. Även Rogensson7 menar att om tekniken skulle uppnå en 

sådan avancerad nivå, har han svårt att se hur det skulle kunna skada kundrelationerna.  

 

En tredje person som instämmer i detta är Andreas Gavatin1 som framhåller att så länge 

företag presenterar bra resultat kommer kunderna att vara fortsatt nöjda och relationen 

mellan parterna kommer fortsätta vara god. Detta styrker Schurr och Ozanne (1985) 

som menar att kundens förtroende och förväntningar på företaget har en nära koppling 
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till varandra. Gavatin123fortsätter och förklarar att han personligen inte har uppfattat 

kunder som mer skeptiska till att det implementers mer artificiell intelligens. Anonym 

C6 talar även om detta och uttrycker att den artificiell intelligens som har 

implementerats i deras företag än så länge har accepterats av dess kunder. Vidare 

resonerar anonym C6 att tekniken kan agera ovan och därmed uppfattas som lite 

skrämmande för kunder som bemöts av tekniken för första gången, här blir det dock 

viktigt att involvera kunden, något som kommer förklaras mer djupgående under 

nästkommande rubrik.  

 

Rogensson7 nämner att en överanvändning av artificiell intelligens som “buzzword” kan 

komma att slå tillbaka på många företag när de inte når upp till de krav kunden ställer 

på grund av att ordet benämns i marknadsföringen. Whitney (1996) påtalar detta och 

menar att tillit handlar om ärlighet och rättvisa. Rogensson7 stödjer författarens 

påstående och menar vidare att företagets överutnyttjande av begreppet kan öka antalet 

skeptiska kunder gentemot tekniken då dessa inte kan urskilja när äkta artificiell 

intelligens nyttjats och inte. 

  

Evertsson8 förklarar att det skulle krävas att artificiell intelligens är lika bra som de 

marknadsförare som finns idag för att människor inte ska reagera på att de samtalar med 

en robot. Han menar även att det är oetiskt att inte meddela kunderna när de samtalar 

med en människa och när de samtalar med en robot, något som även Fredrik Heintz5 tar 

upp. Forskaren menar att om företag inte sköter implementeringen och kontakten med 

kunden bra, kan det med hög sannolikhet komma att skada kundrelationerna. Linn 

(2002) styrker detta och lyfter betydelsen av förtroendeskapande kopplat till 

konsumenter, då det är viktigt att förtroendet som kunden har för företaget även är det 

företaget faktiskt står för. Liljander och Strandvik (1995) fortsätter med att säga att 

företag bör tänka på de konsekvenser som kan framkomma av löften man gett som inte 

kan uppfyllas. Gavatin1 instämmer i detta och förklarar att han tror att kunderna skulle 

ha en större acceptans till att prata med en robot om de blev informerade om att så var 

fallet.  

                                                 
1 Gavatin, Andreas, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
5 Heintz, Fredrik, Universitetslektor för datavetenskap och artificiell intelligens. Telefonintervju. 
6 Anonym C, Data science och AI solutions. Fysisk intervju. 
7 Rogensson, Ambrosius, Digital specialist. Fysisk intervju. 
8 Evertsson, Tobias, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
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Gavatin124påttalar att det beror helt på situation och hur smidig upplevelsen är för 

kunden. Om man exempelvis kontaktar sjukvården som anses som en väldigt privat sak, 

kanske det inte känns helt rätt att ha en dialog med en robot. Detta kan enligt 

Pegasystems (2017) bero på att konsumenter föredrar att kommunicera med en 

människa i de fall där det handlar om väldigt privata saker för att tilliten är större till en 

mänsklig kontakt än till en robot. Rogensson7 anser dock att det är bättre att bli bemött 

av en väldigt avancerad artificiell intelligens som är väldigt tillmötesgående än någon 

sur person som är trött på sitt jobb och inte är “service minded”. Han trycker på att en 

mänsklig kontakt kan göra lika stor skada på relationen till kunden om den mänskliga 

kontakten inte vet hur den ska bete sig professionellt. Rogensson7 påpekar även att det 

inte är så svart på vitt att en människa är bra och artificiell intelligens är dåligt, utan det 

beror helt på situation.  

 

4.3.2 Hur företag ska arbeta för att skapa tillitsfulla kundrelationer i samband 

med användning av artificiell intelligens 

Både Kharpal (2017) samt Gil Eyal i en artikel i MarketWatch (2018) beskriver att om 

artificiella intelligensen skulle ta över för mycket skulle det kunna försvåra byggandet 

av tillitsfulla kundrelationer i takt med att den mänskliga kontakten minskar. Vid 

efterfrågan om förslag på hur företag faktiskt kan arbeta för att skapa tillitsfulla 

relationer vid användning av artificiell intelligens, uttrycker Anonym C6 att det är 

otroligt viktigt att observera kunderna under implementeringsperioden. Vidare menar 

respondenten att det krävs en försiktighet och god kommunikation för att introducera 

begreppet till kunden. Mannervik och Ramirez (2001) påtalar detta som antyder att 

involvering av kunderna i den värdeskapande processen ökar kundlojaliteten. Sist 

rekommenderar respondenten att företaget inte försöker tvinga på kunderna den nya 

tekniken, speciellt inte mot dess vilja. Detta är något som Goodwin och Radford (1993) 

styrker då de talar om hur viktigt kunddeltagande är. Författarna förklarar vidare att 

företag bör göra kunderna delaktiga i serviceproduktionen då det kan leda till fördelar 

för både företagen och konsumenterna. Martin (2018) menar att detta vidare kan leda till 

nöjdare kunder och högre engagemang för företag online.  

 

                                                 
1 Gavatin, Andreas, Digital Specialist. Fysisk intervju. 
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Ambrosius Rogensson725resonerar vidare angående hur mycket företag ska förlita sig på 

AI-tekniken och menar att företag ska vara försiktiga med att lyssna för mycket på den. 

Marknadsföraren talar bland annat om man nyttjar artificiell intelligens skapat av 

Google som via exempelvis smart bidding strategi själv väljer ut vad den ska buda på 

för typ av människor, något som leder till att företaget inte längre har kontroll. Om 

företag väljer att lyssna allt för mycket på tekniken och inte är kritiska uttrycker 

Rogensson7 en tveksamhet över att implementeringen kommer föra med sig positiva 

resultat. Tobias Evertsson8 instämmer om detta och menar vidare på att det är av stor 

vikt att företaget investerar tid i att kontrollera tekniken för att se till att den faktiskt 

fungerar men även hur konsumenter ställer sig till den. Wildenstam och Uggla (2018) 

stödjer detta och belyser vikten av en god kommunikation för att främja värdeskapande. 

Evertsson8 stöttar vidare Prahalad och Ramaswamy (2000) som talar för hur det är 

kundernas personliga åsikter och erfarenheter som ligger till grund för utvecklingen av 

företags positionering.  

 

Gavatin1 uttrycker att företag ska vara öppna med sina kunder angående att de är i en fas 

där prov av tekniken sker och därmed monitorera och se vad utvecklingen för med sig 

för reaktioner och resultat. Genom detta uttalande styrker marknadsföraren Goodwin 

och Radfords (1993) teori som lägger extra betoning på kunddeltagande och talar för att 

företag ska involvera kunden i serviceproduktionen. Detta för att minska missnöjda 

kunder men även erhålla högre engagemang gentemot företaget och i detta fall, tekniken 

menar även Martin (2018). Rogensson7 trycker även vidare på att företag ska vara 

försiktiga med att nyttja ordet artificiell intelligens som “buzzword” då detta kan skada 

den framtida implementeringen av tekniken om begreppet hunnit lämna ett negativt 

intryck på kunden men även skada kundrelationer.  

 

Fredrik Heintz5 talar för vikten att hålla en transparens med sina kunder, exempelvis hur 

företaget använder data av kunden, hur de fått tillgång till den eller vara tydliga med 

varför kunden erhåller särskilda annonser. Andreas Gavatin1 benämner vidare inom 

aspekten transparens om vikten att tydligt kommunicera till kunden angående när dem 

talar med exempelvis en AI-bot och en faktisk person. Detta menar marknadsföraren 
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kan öka möjligheten till acceptans samt att tilliten i kundrelationerna bibehålls. 

Gavatin126
 uppfattas därmed stödja den teori Wildenstam och Uggla (2018) betonar som 

talar för att företag kan påverka kunden med information för att skapa en förändring i 

inställning eller attityd gentemot något. Heintz5 instämmer även i detta och menar att 

företag aldrig ska försöka få artificiell intelligens att framstå som en människa om det 

faktiskt är ett automatiserat system. Mitchell et al. (1998) argumenterar för vikten av att 

bevara det förtroende och den tillit som företag skapat med kunden för att främja 

långvariga kundrelationer. Forskaren stödjer denna teori och talar om etiska rättigheter 

där han anser att det bör vara förbjudet för en dator att utge sig för att vara en människa.  

 

Anonym B3 talar om aspekten att sälja vidare uppgifter och data som samlas in genom 

AI-tekniken, vilket går hand i hand med att erhålla en transparens med sina kunder och 

inte utnyttja systemet för att nyttja känsliga personuppgifter. Frankel (2011) benämner 

permission marketing som innefattar att företaget får acceptans av kund att 

marknadsföra samt nyttja särskild personlig data.  

 

En annan aspekt som Heintz5 diskuterar kring som företag skulle kunna tänka på är att 

ge kunden möjlighet att delta ytterligare genom att ha insyn i hur företaget ser kunden. 

Med andra ord sådant som sparas som data i den artificiella tekniken när en kund nyttjar 

ett specifikt sökord. Vargo och Lusch (2004) anses stödja detta genom dess betoning på 

att låta kunden delta i serviceprocessen. Heintz5 nämner ost som ett exempel och menar 

att tekniken uppfattar att kunden gillar ost, fastän personen i fråga endast sökte efter 

ostar för att dess förälder gillar det, men detta registreras i databasen att det är denna 

kund som gillar ost och därmed får reklam och annonser på detta. Detta blir ett inkorrekt 

motsvarande av personen som konsument och Heintz5 talar för ett sätt för konsumenten 

att kunna ändra detta. Vargo och Lusch (2004) argumenterar för hur företaget kan öka 

värde genom att samarbeta och lära sig av kunden, men även anpassa sig efter dess 

individuella behov. Heintz5 uppfattas därmed stötta författarnas teori och menar att 

företag skulle kunna komma långt om de lyckas öppna upp för denna typ av korrigering 

och möjlighet.  
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Anonym A427motiverar för vikten att nyttja korrekta och bra artificiella intelligenser som 

är bevisat vara seriös, välproducerad teknik. Stefan Carlsson2 instämmer och anser 

vidare att så länge man nyttjar teknik som är välgjord och genererar resultat bör inte 

tilliten ta skada. Detta påstående finner stöd i Axelsson och Agndal (2005) som påpekar 

hur genomförandet av den problemlösning företag erbjuder också kan påverka den tillit 

kunden känner. Gavatin1 motiverar även för detta och menar att företag behöver 

kontrollera vilka verktyg som finns, är tekniskt bra, ligger i framkant och självklart 

vilket av de framtagna verktygen som är mest lämpad efter företagets behov.  

 

Vidare benämner Gavatin1 vid implementering av artificiell intelligens inom kundtjänst 

att detta ska utföras med försiktiga åtgärder. Anonym A4 menar att kunderna till en 

början försiktigt bör bli introducerade till att de faktiskt kan kommunicera med någon 

som inte är mänsklig, och fortfarande erhålla bra svar på frågor alternativt problem. Om 

detta inte genomförs på ett bra sätt menar Harisalo et al. (2005) att en sårbarhet kring 

tillit och förtroende uppstår. Även Evans et al. (2008) förklarar att företag bör undvika 

att bli sårbara i så lång utsträckning som möjligt då relationen till kunderna upphör om 

tilliten inte finns där. Det viktigaste benämns av anonym A4 vara att mänsklig 

kundtjänst finns till för att bemöta dessa kunder som känner sig osäkra till en början.  

 

Gavatin1 talar även om att det viktigaste i en sådan implementering är att det existerar 

ett sätt för kund att kontakta en faktisk person om tekniken skulle misslyckas eller något 

går fel. Ertzgaard (2004) styrker detta och påtalar hur företag som visar intresse i att 

förstå sina kunder erhåller en större möjlighet till att bygga ett förtroende hos dessa. 

 

Anonym B3 avslutar med att uttrycka hur företag ibland kan fastna i ett tankesätt där de 

konstant ställer sig frågan “hur kan vi locka kunderna på bästa sätt?”, och talar för 

vikten för företag att komma ihåg att deras kunder inte endast är personer som ska 

generera pengar till företag. Dessa kunder är även mänskliga med känslor och anonym 

B328menar att det är viktigt att dessa känner sig respekterade och får fortsätta bibehålla 

ett privatliv. Whitney (1996) styrker detta och påstår att tillit handlar om att man har en 
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2 Carlsson, Stefan, Professor i datavetenskap och ledare för forskningsgruppen datorseende, KTH. Fysisk 
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annan människas integritet, tillförlitlighet, rättvisa och ärlighet i åtanke. Detta är det 

första steget till att faktiskt bygga tillitsfulla kundrelationer menar respondenten.  
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5 Slutdiskussion och slutsats 

I kommande kapitel besvaras studiens syfte och forskningsfrågor i samband med en 

diskussion kring ämnet som baserar sig i den tidigare empiriska och teoretiska 

analysen. Denna kommer ge en klarhet kring det vi ämnat att undersöka. Avslutningsvis 

presenteras samhälleliga aspekter och etik samt även förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor  

 

1. Hur kan företag arbeta för att skapa tillitsfulla kundrelationer i samband med 

användning av artificiell intelligens inom den digitala marknadsföringen? 

 

I studien har flera tendenser blivit påtagliga i frågan om hur företag ska arbeta för att 

erhålla tillitsfulla kundrelationer i samband med AI-verktyg. En återkommande aspekt 

uppfattas vara ärlighet. Det har påvisats att kunder blir mer medveten och kritiska 

gällande vad de delar på nätet. Utifrån detta tolkar vi vikten av att vara öppen med 

kunden, som blir extra viktigt vid implementeringsfaser med verktyget, där företag bör 

förklara varför de nyttjar tekniken och hur det påverkar kunden. Detta uppfattas agera 

som en tillitsbyggande metod som tyder på att företaget inte försöker undanhålla något 

från kunden. Här går även att benämna att verktyget som buzzword bör undvikas för att 

inte uppfattas som oärlig för kunden. Detta riskerar annars försvåra för framtida 

implementeringar om kunden skapar en negativ inställning om företaget inte kan leva 

upp till förväntningar som byggs av verktyget.. Vikten av kontroll tolkas som en väl 

påtalad aspekt där företag uppmanas bli noggrannare med att nyttja AI styrda verktyg 

som ligger i framkant på marknaden. Detta för att minska risken för att tekniken gör 

misstag som kan försvaga kundlojaliteten. 

 

Kommunikation uppfattas vidare som en intressant aspekt då flertal påtalade aspekter 

baserar sig på detta. Vi uppfattar kommunikationen med kunden som mycket viktig då 

detta i teorin ligger till grund för relationsbyggande. Företag som kommunicerar med 

sina kunder kan underlätta i påverkan på tilliten vid implementering av AI. Om företag 

introducerar kunden försiktigt till tekniken, existerar större möjlighet till att kunden på 

kortare tid kan anpassa sig efter förändringen samt inte känna sig överrumplad av 

tekniken. Observation benämns som en ytterligare intressant aspekt som påtalar vikten 

att avläsa kunden och eventuella reaktioner på verktyget. Detta uppfattas underlätta för 
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företag vid kännedom av kundens åsikt och kan därmed korrigera implementeringar 

som uppfattas ge negativ effekt. Vidare kan detta leda till att kunden känner sig delaktig 

i processen, detta benämns som kunddeltagande och kan främja långsiktiga relationer 

och ökad tillit. Denna aspekt påtalas kunna utvecklas till att företag lämnar över kontroll 

till kunden. Det skulle innefatta att kunden får möjlighet att personligen korrigera data 

som företaget samlat in. Detta tolkar vi kan erbjuda fördelar för båda parter då det kan 

underlätta för kunden att bli mer bekväm med verktyget som kan påverka tilliten, 

samtidigt som det även hjälper företag att kunna erbjuda mer korrekta annonsförslag 

som leder till ökad kundnöjdhet och starkare kundrelationer.  

 

För att sammanfatta svaret på forskningsfråga ett, existerar det flera arbetssätt som 

företag kan nyttja för att underlätta tillitsbygget i kundrelationerna i samband med 

implementering av AI-verktyg. Återkommande och viktiga aspekter är dock 

kommunikation, ärlighet, kontroll och kunddeltagande.  

 

2. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda artificiell intelligens inom 

digital marknadsföring för att skapa tillitsfulla kundrelationer? 

 

Studien har påtalat ett flertal för- och nackdelar med den artificiella intelligensen inom 

den digitala marknadsföringen, men även dess inflytande på kundrelationer. Baserat på 

det som framkommit i studien, existerar det fler för- än nackdelar då experter 

genomgående är positivt inställda till tekniken. Det har utvecklats ett flertal verktyg som 

styrs av artificiell intelligens och underlättar stort för företag. Verktygen kan skanna 

höga antal olika data på betydligt mindre tid än människan. Detta uppfattar vi för med 

sig fördelen med personanpassat material som utgör att kunden får erbjudanden baserat 

på sitt individuella intresse. Återkommande benämnda fördelar uppfattas vidare vara 

hur tekniken ökar produktiviteten som utgör att marknadsförare kan investera sin tid i 

annat. Ett markant område uppfattas vara fokus på kunden. Detta kan utgöra att kunden 

får ta del av större och mer välarbetat innehåll som kan påverka kundrelationer i den 

mån att kunden känner sig prioriterad.  

 

Kundtjänst kan även dra stora fördelar med tekniken vid användning av chatbots som 

kan effektivisera kommunikationen med kunden. Genom den maskininlärning som 

boten präglas av existerar det möjlighet för verktyget att föra en interaktion med kunder 
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som efterliknar en mänsklig sådan. De tydliga fördelar som benämns innefattar att 

kunden kan erhålla snabbare, mer direkta svar. Det går att tolka att om verktyget kan 

arbeta på ett felfritt sätt kommer detta utgöra en högre andel nöjda kunder, något som 

vidare kommer stärka de kundrelationer som existerar men även generera nya. 

  

Studien benämner nackdelar som vi uppfattar, i grunden handla om att kunden är osäker 

eller orolig över hur tekniken fungerar. Detta tolkar vi dock bli en nackdel då det kan 

leda till att kunden får en skeptisk inställning. Företaget tvingas vidare släppa över 

kontroll till AI-verktyget, något som också påtalats. Detta uppfattar vi kan föra med sig 

problem om verktyget inte lyckas hantera särskilda uppgifter. En intressant aspekt som 

framkommit i studien är att tekniken kan ha svårt att urskilja vad som är rätt och fel. 

Om tekniken utför ett misstag och väljer att göra detta synligt för kunden ser vi att det 

markant kan påverka kundrelationer till den mån att de upphör. En annan intressant 

aspekt som framkommit handlar om hur kundrelationer i slutändan kan ta skada av 

tekniken och det personanpassade innehållet. Detta kan bero på ökad förståelse för 

artificiell intelligens och hur den kan skanna data, som kan leda till att kunder anser att 

innehållet istället blir högst opersonligt då det inte är företaget som har lärt sig kundens 

preferenser. 

  

Sammanfattningsvis för forskningsfråga två går det att påtala varierande för- och 

nackdelar med att nyttja artificiell intelligens i sin marknadsföring vid skapandet av 

tillitsfulla kundrelationer. Företag kan dra stor nytta från artificiell intelligens i den mån 

att bygga tillitsfulla kundrelationer. Samtidigt är det viktigt att påtala de nackdelar som 

även  existerar. 

 

3. Vilken roll och betydelse kan artificiell intelligens få i företags samlade 

marknadsföring? 

 

Efter denna studie uppfattar vi att den artificiella intelligensen haft en stor roll i den 

tredje epoken av marknadsföringsstrategier. Tekniken ligger i en ständig utvecklingsfas 

både separat men även i koppling med den digitala marknadsföringen, något som 

antyder ytterligare att denna intelligenta utveckling är här för att stanna. Den artificiella 

intelligensen har fört med sig ny vetenskap och kunskap om hur företag kan 

marknadsföra sig på helt nya sätt till sina konsumenter. Den har även givit effektiva 
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lösningar för att underlätta redan existerande strategier och arbetsuppgifter. I den 

utsträckning som artificiell intelligens nyttjas idag inom området har mestadels endast 

bidragit med fördelar för företag. Teorier och insamlad empiri stödjer vidare att 

varierande utformningar av effektiva lösningar baserade på kundens individuella behov 

även kan skapa mer betydelsefulla relationer. Detta uppfattas som en anledning till 

varför företag börjat nyttja tekniken, men även att den kommer att utvecklas. 

  

Studien har vidare påtalat framtiden för artificiell intelligens som talar för det nästa 

steget men även verktygets uttalande roll i den samlade marknadsföringen. Inom den 

nära framtiden uppfattas inga större förändringar att ske. Dock påtalas det att samhället 

kan förvänta sig att tekniken kommer bli smartare och bättre på att avläsa de signaler 

som ska granskas. Vi uppfattar därmed att den artificiella intelligensen kan få en 

betydande utvecklande roll inom kommunikationen som i detta fall sker mellan kund 

och företag. Verktyg och botar som kommunicerar med varandra, uppfattas inte som 

omöjligt i den avlägsna framtiden. Studien har vidare påtalat för ytterligare möjligheter 

till att syntetisera AI-robotar som företag kan nyttja vid rörlig marknadsföring. Detta 

tolkas kan utgöra en stor påverkan på företags marknadsföringsstrategier där vi 

uppfattar en stor förändring inom influencer marketing vara möjlig. I studien har det 

vidare spekulerats kring om utvecklingen med AI kan utgöra att tekniken kommer 

kunna applicera kundens egna ansikte på en produkt i en annons. Detta tolkar vi skulle 

kunna förändra hur kunden konsumerar och skulle även ha en övergripande påverkan i 

kundens köpprocess vid beslutsfattande. 

  

Teknikens utveckling och roll på den digitala marknaden uppfattar vi kommer bero på 

flertalet aspekter. Mycket tyder på att tekniken kommer erhålla en betydande roll för 

den digitala marknadsföringen. Detta uppfattar vi dock kommer bero på hur lagar för 

artificiell intelligens kommer utformas, men även hur den yngre generationen kommer 

fortsätta ställa sig till tekniken. Studiens empiri motiverar för att generationen tyder på 

en acceptans gentemot tekniken. Det existerar dock inga garantier på detta och därmed 

uppfattar vi det som att företag eventuellt kommer ha en avgörande roll i hur framtidens 

kunder kommer ställa sig mot utvecklingen.  
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5.2 Besvarande av syfte 

Studien har haft till syfte att undersöka hur företag inom konsumentsektorn kan arbeta 

för att skapa tillitsfulla relationer till sina kunder, detta i samband med användningen av 

artificiell intelligens inom den digitala marknadsföringen. En vidare avsikt har också 

varit att ta reda på vad artificiell intelligens kan ha för roll i den digitala 

marknadsföringen. Detta syfte ämnar vi att besvara nedan. 

 

För den första delen av syftet har utmaningen att bibehålla tillitsfulla kundrelationer i 

samband med implementering av artificiell intelligens inte undgått. Vi uppfattar att det 

krävs en hög medvetenhet hos företag som uppmanas följa varierande riktlinjer för att 

lyckas. De högst påtalade aspekter som vidare tolkas som de mest värdefulla för företag 

att arbeta utefter är kommunikation, ärlighet, kontroll och kunddeltagande. Det har 

blivit tydligt att kommunikationen har en avgörande del i hur tilliten kommer påverkas i 

samband med den artificiella intelligensen. Aspekten uppfattas ligga till grund för de 

enskilda värdefulla aspekterna. Vi tolkar kommunikation innefatta hur företaget 

konverserar med sin kund för att informera och upplysa gällande de förändringar som 

sker och varför samt hur kunden blir påverkad. Detta utgör aspekten för ärlighet, som 

uppfattas kunna påverka kundens attityd gentemot tekniken då kunden uppfattas som 

kritisk i dagens digitala samhälle gällande hur dess aktiviteter ständigt spåras.  

 

Kundens kritiska synsätt tolkar vi beror på ovana med tekniken som aldrig riktigt 

introducerats på ett sätt för att skapa förståelse kring fenomenet. Att observera hur 

kunder ställer sig till tekniken och om de har åsikter påtalar aspekten kontroll. Genom 

att företag är öppna och påtalar tekniken för kunden när den implementeras påtalar detta 

ett ökat kunddeltagande, något som flera kunder uppfattas värdera. Genom att låta 

kunder delta i processen, utgör detta att de känner sig hörda och prioriterade, som vidare 

kan stärka relationerna mellan företag och kund.  

 

Med övergång till den andra delen av syftet, är en övergripande sammanfattning av det 

vi påtalat i denna studie, att den artificiella intelligensen förväntas få en betydande roll i 

den kommande digitala marknadsföringen. Detta grundar sig i vetskapen att 

digitaliseringen kommer fortsätta expandera och påverka kunder och dess behov, men 

även hur tekniken med AI påtar en ständig utveckling. Nya verktyg uppbyggda utifrån 

AI uppfattar vi med stor sannolikhet kommer att utformas och tekniken kommer endast 
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bli smartare men även mänskligare. Detta påstående har påtalats återupprepade gånger i 

studien och vi tolkar att det för med sig stora förändringar inom det digitala 

marknadsföringen.  

 

De största aspekter inom digital marknadsföring som vi uppfattar kommer påverkas av 

den artificiella intelligensen är kommunikationen och marknadsföringsstrategier. 

Kommunikationen har mer eller mindre bekräftats kommer minska den mänskliga 

kontakten men öka den artificiella. Aspekten uppfattar vi vidare kommer effektiviseras 

med hänvisning till spekulationer om hur AI-assistenter kommer kunna kommunicera 

med andra AI-assistenter, där den mänskliga kontakten blir mindre nödvändig. Denna 

utveckling uppfattar vi kommer uppskattas av flertal kunder och marknadsförare som 

skulle underlätta ytterligare arbetsuppgifter som ger möjlighet till fokus inom viktigare 

områden. Marknadsföringsstrategier uppfattar vi kan utvecklas till en utsträckning där 

företag nyttjar AI-utvecklade robotar även i rörligt innehåll, men även verktygets 

förmåga för ansiktsigenkänning kan utvecklas och bli mer avancerad. Vidare uppfattar 

vi att dessa tillkommande strategier skulle bli till fördel för företag där kunden erhåller 

ett nytt sätt att hämta inspiration från och skulle påverka köpprocessen. 

 

Med dessa påtalade aspekter som utgångspunkt i studieresultatet, sker en tolkning av att 

den artificiella intelligensen kommer ha en stor roll inom den digitala 

marknadsföringen. Detta kommer dock bero på om kunden fortsätter att anpassa sig och 

intressera sig för digitaliseringen, men även att företag arbetar för att behålla kundens 

tillit vid användandet av tekniken. Detta utifrån kärnaspekterna kommunikation, 

ärlighet, kontroll och kunddeltagande. 

 

5.3 Studiens bidrag 

5.3.1 Teoretiska implikationer 

Artificiell intelligens är fortfarande ett relativt nytt och outforskat begrepp inom 

akademisk forskning. Teoretiskt kan denna studie bidra med ytterligare perspektiv inom 

det valda ämnet artificiell intelligens och dess inflytande på tillitsfulla kundrelationer. 

Tidigare studier har främst fokuserat på huruvida artificiell intelligens är en möjlighet 

eller ett hot gentemot mänskligheten sett ur ett teoretiskt perspektiv. Denna studie har 

bidragit med förståelse för hur företag kan arbeta med verktyget artificiell intelligens 

inom digital marknadsföring i förhållande till att bibehålla och skapa tillitsfulla 



  
 

66 

kundrelationer. Studien har även framhävt för- och nackdelar med att använda artificiell 

intelligens inom digital marknadsföring i koppling till skapandet av tillitsfulla 

kundrelationer.  

 

5.3.2 Praktiska implikationer 

Denna studie bidrar med ytterligare förståelse för artificiell intelligens roll inom digital 

marknadsföring som vidare berör hur företag kan arbeta för att skapa tillitsfulla 

kundrelationer i samband med implementering av verktyget. Resultatet som 

framkommit i studien styrker att artificiell intelligens kommer fortsätta erhålla en 

betydande roll på den framtida marknaden inom digital marknadsföring, men benämner 

även de för- och nackdelar som företag bör ta i beaktning. Detta är något som möjligtvis 

kan underlätta för företag vid beslut av huruvida de vill implementera artificiell 

intelligens i sin digitala marknadsföring eller inte, samt att de kan väga för- och 

nackdelar som uppfattas existera.  

 

Företag kan därmed använda studien för att formulera anpassade arbetssätt för 

implementering av verktyget. Genom att ta hänsyn till de aspekter som framkommit i 

studien, som anses vara viktiga att ta i beaktning för att tilliten i kundrelationer inte ska 

skadas, kan företag med fördel använda dessa för att underlätta sin egen 

implementering. Aspekterna som benämnts är kommunikation, ärlighet, kontroll och 

kunddeltagande.  

 

5.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

När det kommer till studier som denna måste man alltid ta hänsyn till samhälleliga och 

etiska aspekter som finns. Därför anser vi det relevant att diskutera dessa nedan. 

 

Det finns några etiska aspekter som har varit viktiga att ha i åtanke under studiens gång. 

I studier liknande denna kan känslig information förekomma och det har därför varit av 

högsta prioritet att hantera denna information på bästa möjliga sätt. Vi har gjort ett 

aktivt val i att skära ner på känsligt material i så stor utsträckning som möjligt och 

behandla den känsliga informationen som vi fått tillgång till på ett hänsynsfullt sätt. 

Respondenterna som deltagit i vår studie har blivit informerade om att det material som 

samlats in behandlats konfidentiellt och endast i avseende att användas i denna studie. 



  
 

67 

Vi har varit ärliga kring studiens syfte och vad deltagarna kan bidra med genom att 

medverka i intervjuerna. 

 

Den fråga som berörs i studien är hur implementeringen av artificiell intelligens inom 

den digitala marknadsföringen påverkar de tillitsfulla kundrelationer som företag strävar 

efter att upprätthålla. Då mycket marknadsföring idag sker digitalt och företag allt 

eftersom börjar använda mer och mer AI-teknik har det under intervjuernas gång talats 

mycket om just de etiska aspekterna. Samt hur viktigt det är för företag att faktiskt tänka 

på om deras sätt att använda artificiell intelligens är etiskt korrekt. I grund och botten 

handlar det om att konsumenterna på ett etiskt plan har rätt att veta när de får 

information från en människa och när informationen kommer från en artificiell 

intelligens. De etiska regelverken blir på grund av detta allt viktigare ju mer mänskligt 

beteende tekniken får. 

 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Denna undersökning har avgränsats inom konsumentsektorn där forskare och experters 

perspektiv och åsikter har legat till grund för den empiri som samlats in och det resultat 

som framkommit. För framtida forskning finner vi ett ytterligare intresse för att 

undersöka hur konsumenter ställer sig till frågan om att den artificiella intelligensen tar 

en allt större roll inom den digitala marknadsföringen. Detta för att företagen ska erhålla 

ökad kunskap om hur de ska ställa sig till att implementera artificiell intelligens inom 

deras marknadsföring i större utsträckning, men samtidigt kunna bevara tillitsfulla 

kundrelationer.  
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Studentlitteratur AB. 

 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Barriball, L. K. & While, A. (1994). Collecting data using a semistructured interview: a 

discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 19(2): 328- 335. 

  

Boden, M. (1977). Artificial Intelligence and Natural Man. New York: Basic Books. 

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. [rev.] uppl. Malmö: Liber AB. 

  



  
 

69 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Berätta lite om dig själv…  

1. Vem är du?  

2. Vad arbetar du med? Och hur länge har du arbetat med detta? 

3. Vad har du för relation till artificiell intelligens och digital marknadsföring?  

 

Artificiell intelligens idag 

1. På vilket sätt används artificiell intelligens inom digital marknadsföring idag? 

2. Vilka för- och nackdelar kan företag erhålla genom att implementera artificiell 

intelligens i sin digitala marknadsföring?  

3. Varför har företag börjat använda artificiell intelligens i sin digitala 

marknadsföring? 

4. Hur viktigt är det att företag följer med i den digitala utvecklingen och 

implementerar artificiell intelligens i sin digitala marknadsföring? 

  

Framtidens artificiella intelligens  

1. Hur ser framtiden ut för artificiell intelligens roll inom digital marknadsföring? 

2. Vad har den yngre generationen för inverkan på artificiell intelligens framtid 

inom den digitala marknadsföringen?  

3. Vad är det nästa steget för artificiell intelligens inom digital marknadsföring?  

4. I vilken utsträckning kan implementering av artificiell intelligens inom digital 

marknadsföring utvecklas tills den får en negativ effekt? 

  

Artificiell intelligens påverkan på kunden och dess tillit 

1. Hur ser du på det faktum att artificiell intelligens minskar den mänskliga 

kontakten som i sin tur kan skada tilliten i kundrelationer? 

2. Hur påverkas kundens tillit när artificiell intelligens används inom digital 

kommunikation?  

3. Till vilken utsträckning kan man använda artificiell intelligens i den digitala 

kommunikationen tills den påverkar tilliten negativt?  



  
 

II 

4. Hur ska företag arbeta för att skapa just tillitsfulla kundrelationer i samband med 

användandet av artificiell intelligens för lyckat resultat när den mänskliga 

kontakten minskar? 

  

Övrigt 

1. Hur ser du på teorin om att framtidens digitala kunder är den minst tillitsfulla 

generationen när det kommer till kundrelationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 2 – Operationaliserng 

 
Intervjuguidens 

ämnesområde 

 

Syfte med 

ämnesområdet 

Teorier Källor 

 

Artificiell 

intelligens idag 

Detta ämnesområde 

har till syfte att erhålla 

information gällande 

vad den artificiella 

intelligensen spelar 

för roll på marknaden 

idag inom den digitala 

marknadsföringen. 

Vidare efterfrågas 

information och 

åsikter kring de för- 

och nackdelar som AI 

kan föra med sig för 

företag som 

implementerar 

verktyget samt även 

vikten av att företag 

deltar i denna 

utveckling. 

 

Artificiell intelligens 

 

Maskininlärning 

 

 

Digital 

marknadsföring 

 

 

Holdren & Smith, 

2016 

Joan, 2014 

Lugert, 2005 

 

Smith, 2007 

Chaffey, 2013 

Framtidens 

artificiella 

intelligens 

Frågorna inom detta 

ämnesområde ämnar 

till att samla in åsikter 

och tankar gällande 

artificiell intelligens 

framtid på marknaden. 

Denna frågeställning 

förväntas vidare 

erhålla information 

och idéer för AI:s 

framtida roll inom den 

digitala 

marknadsföringen 

samt även den 

utsträckning AI kan 

implementeras tills 

den istället riskerar få 

en negativ effekt.  

 

Artificiell intelligens 

 

Maskininlärning 

 

 

Digital 

marknadsföring 

Holdren & Smith, 

2016 

Joan, 2014 

Lugert, 2005 

 

Smith, 2007 

Chaffey, 2013 

Artificiell 

intelligens 

påverkan på 

kunden och 

dess tillit 

Frågorna inom detta 

område syftar till att 

fokusera på teknikens 

inverkan på 

kundrelationer och 

den tillit som existerar 

inom relationerna. 

Kundrelationer 

 

 

 

 

 

Digital 

Wikström & 

Norrman, 1994 

Kahn, 1995 

Anderson & Kerr, 

2001 

 

Merisavo, 2008 



  
 

IV 

Området ämnar 

därmed att erhålla 

respondenternas 

personliga åsikter så 

som professionella 

åsikter kring ämnet.  

kommunikation 

 

 

 

 

Tillit 

 

 

 

Consumer 

Participation 

 

Pelsmacker, 

Geuens & Van 

Den Bergh, 2010 

 

Johansson et al, 

2006 

Kipnis, 1996 

 

Vargo & Lusch, 

2008 

Grönroos, 2008 
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Bilaga 3 – Individuellt bidrag 
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