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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, universitetslektor Heli-Aramo Immonen. Dina 
värdefulla råd, din kunskap och ditt engagemang har varit till stor betydelse för studiens 
genomförande. Vi vill även rikta ett tack till vår bisittare Kristian Kallenberg och alla 
opponenter i seminariegruppen för intressanta synpunkter och värdefulla diskussioner. Era 
reflektioner har bidragit till studiens utformning. Sist men inte minst vill vi tacka alla som tog 
sig tid att besvara enkäten, utan er hade studien inte kunnat genomföras.   
 
Tack!  
 
Max Östberg & Anton Gustafsson 
Örebro 2020-01-10  



 

Sammanfattning  
Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen om hur individanpassad marknadsföring påverkar 
konsumenters attityder i en digital miljö. Syftet med studien är även att undersöka om attityden 
skiljer sig mellan olika konsumentgrupper utifrån ålder. 

 
Metod 
För att möjliggöra studien kommer ett kvantitativt tillvägagångssätt att tillämpas. Deltagare 
från fem urvalsgrupper kommer att få svara på en enkät som behandlar konsumenters attityd 
mot individanpassade erbjudanden. Den insamlade empirin kommer främst att bearbetas med 
hjälp av ett ANOVA-test. 
 
Resultat 
Studien visar på en varierande attityd gentemot individanpassad marknadsföring bland 
respondenterna. Konsumenter tenderar generellt att ha en något negativ attityd till 
individanpassad marknadsföring där frågorna med störst avvikelse är de som berör 
respondenternas integritet på nätet. Studien visar även på att attityden skiljer sig mellan 
åldersgrupperna, där störst signifikant skillnad finns mellan ålder 16-25 och 26-35. 
 
Slutsats 
Studien mynnar ut i att den generella attityden mot individanpassad marknadsföring är negativ 
bland respondenterna där attityden bland de olika urvalsgrupperna varierar. Den faktor som 
kraftigt bidrar till den negativa attityden är respondenternas syn på den personliga integriteten 
på internet.  
 
Centrala begrepp 
Individanpassad marknadsföring - Attityd - Konsumentbeteende - Customer Relationship 
Management - Social Customer Relationship Management 

  



 

Abstract 
 
Purpose  
The purpose of this study is to increase the understanding of how individualized marketing 
affects consumers attitudes in a digital environment. The purpose of the study is also to 
investigate whether attitudes differ between different consumer groups according to age. 
 
Methodology 
To make the study possible, a quantitative approach will be applied. Participants from five 
sample groups will complete a survey aimed at measuring consumers attitudes towards 
individualized offers. The empirical data collected will mainly be processed using an ANOVA-
test. 
 
Findings 
The study shows a varying attitude towards individualized marketing among the respondents. 
Consumers generally tend to have a slightly negative attitude to individualized marketing 
where the biggest reason seems to be the personal privacy. The study also shows that attitudes 
differ between the age groups, where the greatest significant difference is found between the 
ages of 16-25 and 26-35. 
 
Contributions 
The study concludes that the general attitude towards individualized marketing is negative 
among respondents where the attitude among the different sample groups varies. The factor 
that contributes significantly to the negative attitude is the respondents view of the personal 
integrity on the internet. 
 
Keywords 
Individualized marketing - Attitude - Consumer behavior - Customer Relationship Management 
- Social Customer Relationship Management 

  



 

Begreppslista 
 
Attityd 
Begreppet attityd beskrivs som ett resultat av en persons bedömning av ett fenomen. En attityd 
kan förekomma i form av en inställning eller uppfattning till något vilket kan leda till en reaktion 
(Schiffman, Bednall, O´Cass, Paladino & Kanuk, 2005). 
 
Beteende  
Beteende är ett handlingssätt för hur en person agerar i förhållande till sin omgivning. Hur en 
person agerar kan grunda sig i vilken attitydbildning personen har till ett fenomen (Schiffman et 
al. 2005). 
 
Individanpassad marknadsföring 
Individanpassad marknadsföring handlar övergripande om att företag anpassar innehållet i deras 
marknadsföring utifrån varje unik kund (Poonam, Chirag & Christophe, 2017). Individanpassad 
marknadsföring är en form av kundsegmentering där stora kundgrupper bryts ner till mindre och 
mer koncentrerade grupper med antaganden om att dessa grupper har ett liknande beteende 
(Fowler, Pitta & Leventhal, 2013). Kundsegmentering görs huvudsakligen utifrån data som 
företag har om deras kunder och kundernas behov samt beteenden på den unika hemsidan 
(Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). Ett exempel på hur individanpassad 
marknadsföring ser ut i praktiken återfinns i Bilaga 3. 
 
E-lojalitet - "Lojalitet inom e-handel" 
E-lojalitet är en term som handlar om att skapa långsiktiga och lönsamma kundrelationer 
(Bilgihan, 2016). Trots en stor mängd besökare på ett företags hemsida varje dag kunna erbjuda 
en unik upplevelse utifrån varje unik besökares preferenser är en definition av hur e-lojalitet 
skapas (Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). E-lojalitet handlar om att via en hög kundnöjdhet 
skapa en tydlig lojalitet bland kunderna. 
 
Signifikansnivå 
Signifikans är ett statistiskt mått som visar med vilken sannolikhet ett värde från en undersökning 
överensstämmer med det troligaste värdet om nollhypotesen inte kan förkastas (Pallant, 2016). 
En signifikansnivå används för att man med viss säkerhet ska, eller inte ska, förkasta 
nollhypotesen. Ett test med signifikansnivån 0,1 innebär att man vid ett signifikant resultat kan 
förkasta nollhypotesen, alltså att man med 90 procents säkerhet kan dra slutsatsen att minst ett 
medelvärde skiljer sig åt, och att det inte beror på slumpen (Pallant, 2016).  
 
Beroende variabel & Oberoende variabel  
En beroende variabel är en mätbar egenskap som ett test ämnar att undersöka (Pallant, 2016). I 
denna studie är attityden den beroende variabeln. En oberoende variabel är en faktor som 
tillämpas för att ge en förklaring och visa på orsaker hos den beroende variabeln (Pallant, 2016). 
I denna studie är ålder att beakta som en oberoende variabel då den ämnar att bidra med någon 
form av förklaring och visa på orsaker hos den beroende variabeln.  



 

 
Nöjeskonsumtion 
Hit klassas produkter som inte anses vara en större kapitalinvestering, utan mer är att jämföra 
med vardaglig konsumtion som är ämnad för nöjes skull, till exempel kläder och elektronik.  



 

Innehållsförteckning  
 

1. Introduktion          1 

1.1 Bakgrund           1 

1.2 Problemdiskussion         3 

1.3 Syfte          5 

1.4 Frågeställning          5 

1.5 Avgränsningar          5 

1.6 Struktur av uppsatsen         6 
 

2. Teoretisk referensram         7 

2.1 Customer Relationship Management – CRM     7 

 2.1.1 Social CRM        8 
2.2 Kundlojalitet         10 

2.3 Elaboration likelihood model - ELM      11 

2.4 Web personalization – WP       13 

2.5 Integritet på internet        15 
2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram     16 

2.7 Hypoteser          18 
 

3. Metod och metodologiska överväganden      20 

3.1 Processen vid urval av uppsatsämne      20 

3.2 Forskningsfilosofi         21 

3.3 Val av forskningsmetod och attityd      21 

3.4 Analysmetod         22

 3.4.1 Anova         23

 3.4.2 Cronbach´s Alfa        24 

3.5 Datainsamling         25

 3.5.1 Val av teoretisk referensram      25

 3.5.2 Insamling av empiri och urvalsgrupp     26

 3.5.3 Pilotstudie        27

  3.5.3.1 Justeringar efter pilotstudie     27 

3.6 Utformning av enkät        28 

3.7 Tillförlitlighet         30 



 

 3.7.1 Reliabilitet        30 
 3.7.2 Validitet         31 

 3.7.3 Forskningsetik        32 
3.8 Forskningskritik         33 

 
4. Resultat          35 

4.1 Sammanställning av enkätsvar       35 

4.2 Cronbach´s Alfa         39 

4.3 Anova          39 

4.3.1 ANOVA för attityd och ålder      40 

4.3.2 ANOVA för integritet och ålder     41 

5. Analys           42 

5.1 Analys av hypoteser        42

 5.1.1 Hypotes 1         42

 5.1.2 Hypotes 2        43

 5.1.3 Hypotes 3        45

 5.1.4 Hypotes 4        47 

5.2 Analys utifrån centrala empiriska delar      49 
 

6. Slutsats           53 

6.1 Teoretisk och praktiskt bidrag       54 

7. Diskussion          55 

7.1 Diskussion utifrån tidigare forskning      55 

7.2 Reflektion          55 

7.3 Förslag till vidare forskning       56 

8. Källförteckning         58 
 

9. Bilagor 

Bilaga 1: Genomgång av de mest relevanta tidigare svenska studier i en tabell. 

Bilaga 2: Enkätundersökning 

Bilaga 3: Individanpassad marknadsföring i praktiken 

Bilaga 4: Operationalisering av frågeformulär 



 

Bilaga 5: Inter-Item Correlation Matrix - Frågornas interna korrelation 

Bilaga 6: Item-Total Statistics - Värde på Cronbach´s alfa om frågan raderades 

Bilaga 7: Normalfördelning 

Bilaga 8: Normalfördelningskurvor 
Bilaga 9: Homogenitetstest 

Bilaga 10: Tukey Test - Signifikanta skillnader mellan urvalsgrupperna 

Bilaga 11: Tukey Test - Jämförelse mellan attityd och ålder 

Bilaga 12: Korrelationsmatris mellan integritet och attityd.  

Bilaga 13: Homogenitetstest för integritet  

Bilaga 14: Tukey test för integritet 

Bilaga 15: Tukey test – Jämförelse mellan integritet och ålder 



1 
 

1. Introduktion 

 
I det introducerande avsnittet kommer studiens ämne samt bakgrund att presenteras. Därefter 
följer en problemdiskussion där studien tar sin utgångspunkt. Avsnittet avslutas med att 
studiens frågeställning och avgränsningar presenteras. 

 

1.1. Bakgrund 
Marknadsföring är inget nytt fenomen utan har existerats så länge människor har handlat med 
varandra. Marknadsföring är ett måste för företag som vill visa upp sina erbjudanden för den 
tilltänkta målgruppen och utmärkas i konkurrensen (Grönroos, 2006). Enligt vissa forskare är 
den mest centrala delen i en verksamhet att upptäcka sin kundgrupps behov, skapa produkter 
och tjänster som uppfyller deras behov och att kommunicera ut dessa produkter till 
kundgruppen (Kotler, 1980; Kotler & Zaltman, 1971). Marknadsföring anses även vara 
nödvändigt för långsiktig överlevnad på konkurrensutsatta marknader där faktorer som 
demografi, ekonomi, politik, sociala preferenser och teknisk utveckling påverkar kunderna och 
deras sätt att konsumera (Webster, 1994). Olika konsumentgrupper som ungdomar och vuxna 
agerar till exempel annorlunda inför en transaktion utifrån ovanstående faktorer (Ünala, Ercisa 
& Keserb, 2011). När kunderna och deras konsumtionsbeteende förändras, måste även 
företagens marknadsföring anpassas för att bemöta kundernas behov. En faktor som haft en 
betydande påverkan på kunder och deras sätt att konsumera under de senaste åren är internet. 
Internets implementering av ett globalt nätverk har resulterat i en alternativ plattform för 
konsumtion, vilket har förändrat och utmanat den traditionella synen på marknadsföring 
(Hoffman & Novak, 1996; Christiansen, 2011). Traditionellt sett har utbytet mellan företag och 
kund varit ett centralt begreppet inom marknadsföring, där utbytet har implementerats genom 
fysisk interaktion, vilket gör interaktion till ett centralt marknadsföringskoncept (Grönroos, 
2006). Internets alternativa plattform för konsumtion har således eliminerat den fysiska 
interaktionen vilket gör att företag måste anta nya sätt för att bemöta sina kunder. 
 

Digitaliseringens framfart har skapat nya möjligheter på flera områden, så även inom 
marknadsföringen. Utvecklingen har tvingat organisationer till förändring då kundernas 
köpbeteende inte längre är det samma (Christiansen, 2011). Ett paradigmskifte har skett från 
traditionell marknadsföring i fysiska butiker till digital marknadsföring på internet vilket kräver 
nya strategiska tillvägagångssätt (Goldsmith & Freiden, 2004; Srinivasan, Anderson & 
Ponnavolu, 2002). Internethandeln skiljer sig från traditionell detaljhandel utifrån en mängd 
faktorer. Fördelarna inom e-handeln är transaktionshastighet, pris, urvalsstorlek, den konstanta 
tillgängligheten samt mängden tillgänglig information om en produkt (McKinney, Yoon & 
Zahedi, 2002; Panda & Narayan Swar, 2013). Detta verifieras av en rapport om svenskarnas 
konsumtion på internet där det konstateras att 60% av svenskarna regelbundet handlar på 
internet (Svensk e-handel, 2018). Bekvämlighet och tillgänglighet är det som värderas högst 
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av svenska konsumenter där bättre priser och transaktionshastighet är de två främsta 
anledningarna till att konsumenter väljer e-handeln. Följande citat sammanfattar och belyser 
varför e-handeln blivit så populär: 

“The connected mobile customer can access information and buy anything, 
anywhere, anytime.” (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014, s. 5-6) 

Digitaliseringens snabba utveckling har resulterat i att e-handeln blivit en naturlig del av 
svenskarnas vardag. Konsumenter gör idag allt fler inköp online för att spara tid till annat vilket 
skapar möjligheter för företag att använda denna plattform för att bedriva marknadsföring 
(Christiansen, 2011; Svensk e-handel, 2018). Svensk handel (2018) förutspår att var tredje 
krona hos konsumenterna kan komma att spenderas på internet år 2025. I takt med att 
försäljning på internet nått en enorm tillväxt det senaste decenniet har även forskningen gjort 
detsamma. I figur 1 presenteras e-handelns andel av den totala försäljningen inom 
detaljhandeln. Forskning om konsumentbeteenden på internet har helt förståeligt blivit ett 
fokusområde för akademiker och marknadsförare över hela världen (Panda & Narayan Swar, 
2013). 

Figur 1: Detaljhandelsindex. (Efn.se) Elektronisk handel betalar bra men få. Hämtad 14/10.  

De senaste åren har det gjorts flertal studier på svenska konsumenter som behandlat 
individanpassad marknadsföring från olika perspektiv. Vi har undersökt de studier som har 
publicerats i Sverige inom forskningsområdet och sammanställt de mest relevanta studierna i 
en tabell som återfinns i Bilaga 1. I tabellen framgår det att samtliga studier har genomförts 
med en huvudsaklig kvalitativ ansats. Författarna till dessa studier uppmanar till liknande 
studier med ett kvantitativt förhållningssätt med ett större empiriskt underlag. Detta för att dels 
stärka generaliserbarheten till författarnas slutsatser, men även för att undersöka om 
konsumenters attityd och beteende skiljer sig åt mellan olika konsumentgrupper. Författarna 
från dessa studier nämner även att liknande undersökningar bör genomföras i andra geografiska 
områden i Sverige och undersöka ytterligare faktorers påverkan på individanpassad 
marknadsföring. 
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Efter att även ha studerat utländska studier har vi noterat att majoriteten av alla studier 
uppmanar till vidare forskning inom samma vetenskapliga område. Både att tillämpa deras 
teorier på andra geografiska platser och att studera andra demografiska faktorer. Ett exempel 
som styrker detta påstående är Goldsmith och Freiden (2004) vars studie visar att den generella 
attityden mot individanpassade erbjudanden var positiv där yngre, välutbildade konsumenter 
med högre inkomst än den genomsnittliga befolkningen var den konsumentgrupp som 
uppskattade dessa erbjudanden mest. Men med tanke på att studien utfördes på amerikanska 
konsumenter menar forskarna att resultatet inte är generaliserbart till exempelvis Sverige då 
nationella och kulturella skillnader skapar olika konsumentbeteenden. Goldsmith och Freiden 
(2004) uppmanar därmed till vidare forskning i icke-amerikanska miljöer för att utveckla och 
stärka forskningsområdet.  
 
Den nya moderna marknadsföringen, med internet och digitaliseringen som utgångspunkt, 
handlar om mer än att visa upp ett företags produkter. Företag behöver intensifiera sitt arbete 
med att attrahera nya och befintliga kunder, genom exempelvis personliga erbjudanden utifrån 
varje kunds unika preferenser (Goh, Heng & Lin, 2013; Familmaleki, Aghighi & Hamidi, 
2015). En av faktorerna som skiljer sig mellan det traditionella sättet att marknadsföra mot den 
moderna marknadsföringen är att internet har skapat möjlighet för företag att samla information 
om kundernas navigationsmönster och köpbeteende på deras handelsplats (Ashworth & Free, 
2006; Christiansen, 2011). Detta fenomen kallas för “website personalization” (WP) vilket är 
en automatiserad process som identifierar en användare, samlar in kunddata genom 
navigeringsmönster, uppskattar kundens specifika preferenser för att sedan skräddarsy ett unikt 
innehåll för just den användaren (Lavie, Sela, Oppenheim, Inbar & Meyer. 2010; Poonam, 
Chirag & Christophe, 2017; Thirumalai & Sinha, 2011).  

1.2. Problemdiskussion 

I litteraturen råder en gemensam uppfattning om att individanpassade erbjudanden krävs för att 
attrahera kunder i en digital miljö (Goldsmith & Freiden, 2004; Ho & Bodoff, 2014; Poonam, 
Chirag & Christophe, 2017; Christiansen, 2011; Goh, Heng & Lin, 2013; Thirumalai & Sinha, 
2011). Det har dock visat sig vara betydligt mer problematiskt i praktiken att implementera och 
omvandla insamlad data från kunder till att skräddarsy och skapa personliga erbjudanden 
(Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). Joines, Scherer och Scheufele (2003) hänvisar 
till flera empiriska studier som samtliga visat att många företag vars primära försäljning sker 
via internet har svårt att förstå kundernas preferenser. Holzwartz, Janiszewski och Neumann 
(2006) förklarar att mellan 65-75% av alla påbörjade transaktioner via internet misslyckas av 
någon anledning. Författarna nämner även att forskning tyder på att avsaknaden av personlig 
konsultation och bristen av social interaktion är de främsta orsakerna till att en transaktion 
avslutas av konsumenten. Upplevelsen att e-handeln är standardiserad och opersonlig resulterar 
i att en stor del av försäljningen aldrig slutförs vilket företagen går miste om (Barlow, Siddiqui 
& Mannion, 2004). Det finns ytterligare en primär anledning till att en så stor andel 
transaktioner aldrig slutförs, nämligen att konsumenterna upplever en osäkerhet på internet. 
Lowry, Moody, Vance, Jensen, Jenkins och Wells (2011) presenterade en studie som visade 
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att 61% av konsumenterna i USA, som är ett av de länder där e-handeln kommit längst i 
utvecklingen, känner en stor oro över hur deras person- och kontouppgifter hanteras på internet.  
 
Panda och Narayan Swar (2013) belyser att e-handeln inte har möjlighet att bygga samma 
mönster för att vägleda kunderna i en specifik riktning vilket gör att kunderna har en större 
variation av utfall än kunder i fysiska butiker. Genom att förstå de faktorer och variabler som 
påverkar en konsuments beslutsprocess samt dess beteende som leder fram till en transaktion 
kan ett företag utforma lämpliga marknadsföringsstrategier som kommer leda till kraftiga 
konkurrensfördelar (Familmaleki, Aghighi & Hamidi, 2015; Hsin Chang, & Wang, 2011; 
Thirumalai & Sinha, 2011). Ett exempel på detta är den forskning som Goldsmith och Freiden 
(2004) har gjort där variabeln ålder tillämpas som central utgångspunkt för att undersöka 
konsumenternas beslutsprocesser och attityd mot individanpassad marknadsföring.  
 

Det pågår ständig forskning och utveckling för att kunna förstå nya affärsmönster som uppstår 
genom e-handeln. Transaktioner, kommunikation, logistik och strategier behöver utvecklas och 
anpassas för att företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga även i den nya moderna 
marknaden (Hsin Chang & Wang, 2011). Behovet av att kontinuerligt uppdatera och förnya 
kunskapen inom personlig marknadsföring är av intresse för såväl konsumenter som företagare. 
En studie inom området avslutas med följande citat: 

“In the near future, the need to further investigate and update knowledge 
in this area will be crucial in order to keep up with the development and 
utilisation of this unique, exciting and personal marketing channel.“ 
(Karjaluoto & Alatalo, 2007, s.170)  

Efter att ha tagit del av relevanta studier inom forskningsområdet, författade i såväl 
Sverige som övriga världen, är den gemensamma åsikten att det krävs mer forskning inom 
området för att öka vetskapen om hur olika faktorer som exempelvis ålder, inkomst eller 
intressen påverkar konsumenterna. Nedan följer ett citat från en grupp forskare som 
belyser vikten av fortsatt forskning inom området: 

Despite this stream of literature, little research has been conducted to 
determine the prevalence of positive and negative attitudes toward 
relationship marketing using quantitative methods. (Jones, Reynolds, 
Arnold, Gabler, Gillison, & Landers, 2015 S.189.) 
 

För att konkretisera detta avsnitt vill vi belysa att det genomförts få kvantitativa studier inom 
området vilket utgör ett problem. Risken med denna avsaknad av kvantitativ forskning är att 
vissa delar inom forskningsämnet än idag är outforskat, vilket skapar utrymme och en 
möjlighet för denna studien att ge ett unikt bidrag till forskningsområdet. Inom vår vetskap 
har det inte gjorts någon studie i Sverige med ett huvudsakligt kvantitativt förhållningssätt 
med fokus på konsumenter och deras attityd till individanpassad marknadsföring. Vi har även 
påträffat en avsaknad av tillämpning av ålder som utgångspunkt i de svenska studierna till 
skillnad från amerikanska studier där ålder mer frekvent tillämpas. Vi är väl medvetna att det 
kan finnas svenska studier bortom vår vetskap som studerat detta med ett huvudsakligt 
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kvantitativt förhållningssätt. Men även om detta skulle föreligga så kvarstår dess problematik. 
Då forskningen är överens om att det krävs personliga erbjudanden för att attrahera kunder i 
digital miljö, anser vi att det finns ett behov av vidare forskning med nya teoretiska 
angreppssätt där nya faktorer undersöks och analyseras. Den nya, utmanande utgångspunkten 
i denna studie kommer därför att vara ålder. 

1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen om individanpassad marknadsföring i en digital 
miljö. Syftet med studien är även att undersöka konsumenters attityd till individanpassade 
erbjudanden samt om attityden skiljer sig mellan olika konsumentgrupper. 

1.4. Frågeställning  
Vilken attityd har konsumenter i Örebro till digital individanpassad marknadsföring? 
 
Hur skiljer sig attityden till digital individanpassad marknadsföring mellan konsumenter i 
Örebro utifrån ålder? 

1.5. Avgränsningar 

Studien har avgränsats geografiskt till Örebro stad, vilket är rimligt då vi syftar till att 
undersöka om fenomenet skiljer sig mellan olika konsumentgrupper inom en population.  
Denna studie kommer enbart fokusera på digital individanpassad marknadsföring på internet, 
det vill säga då fenomenet förekommer inom exempelvis sociala medier, e-handel och e-mail. 
Då konsumenter kan ha olika uppfattningar om individanpassad marknadsföring beroende på 
vilken produkt det handlar om har vi valt att avgränsa studien till vad vi definierar som 
nöjeskonsumtion.  
 
Studien kommer enbart att fokusera på variabeln ålder och undersöka hur den förhåller sig till 
konsumenters attityd. Ålder är något som förekommit i litteraturen inom forskningsområdet 
och anses ha en koppling till fenomenet vi ämnar att undersöka. Avslutningsvis har vi valt att 
undersöka individanpassad marknadsföring från ett konsumentperspektiv och inte ur ett 
företagsperspektiv. Ytterligare tillämpade avgränsningar diskuteras vidare i metodavsnittet.  
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1.6. Struktur av uppsatsen  
Vi ser vår studie som uppbyggd av tre centrala delar. Den första delen går igenom den valda 
teoretiska referensramen vilket syftar till att introducera läsaren i det som ska studeras och på 
vilket sätt den kommer användas för att lösa forskningsområdets problem. Den andra delen 
bygger vidare från den första där vi går igenom studiens genomförande samt hur vi har samlat 
in och analyserat vår data. I den avslutande delen kommer studiens, slutsatser och reflektioner 
att presenteras. 

DEL I 

2. TEORETISK REFERENSRAM  Här delges studiens utvalda teorier och 
perspektiv inom forskningsområdet.   

DEL II 

3. METOD  I metodavsnittet förs en diskussion kring 
beslutet att använda en kvantitativ 
ansats samt hur processen kring att 
samla in data utförts. Vi hoppas detta 
avsnitt kommer stärka och nyansera 
våra metodologiska val.  
 

4.  EMPIRI I denna del presenteras studiens 
insamlade data. 
 

5. ANALYS Analysen utgår från den insamlade datan 
som analyseras med hjälp av den 
tillämpade teorin.    

DEL III 

6. SLUTSATS Studiens slutsats presenteras som ämnar 
att svara på studiens syfte och 
frågeställning. 
 

7. DISKUSSION Den avslutande delen reflekterar kring 
studiens genomförande samt ger förslag 
till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram
 

I följande kapitel presenteras litteratur med koppling till individanpassad marknadsföring och 
konsumenters attityd på internet. I avsnittet behandlas teorier inom marknadsföring, 
kommunikation och relationsskapande som CRM, Social CRM, ELM och Web Personalization. 
Litteratur och teorier gällande lojalitet och integritet på internet introduceras. Till detta 
presenteras även litteratur med koppling mot attityd på internet utifrån ett 
konsumentperspektiv. Avsnittet avslutas med att presentera och diskutera uppställda 
hypoteser. 

 

2.1. Customer Relationship Management - CRM 
Customer Relationship Management är en term med en uppsjö av definitioner och 
användningsområden. Då Customer Relationship Management, i fortsättningen benämnt som 
CRM är en central teoretisk utgångspunkt i studien kan det vara på sin plats med en 
introduktion till termen.  

CRM är en vidareutveckling av termen RM, Relationship Marketing, som i grunden handlar 
om att marknadsföra ett företags erbjudande via interaktion med kunden för att skapa 
långsiktiga relationer vilket gynnar båda parter. Vidareutvecklingen från RM till CRM kan 
förklaras med hjälp av två citat inom forskningsämnet: 

“In contrast, CRM focuses on the management efforts for attracting, maintaining, and 
enhancing customer relationships” (Rababah, Mohd & Ibrahim, 2011, s.221.) 

“A comprehensive strategy and process that enables an organization to identify, 
acquire, retain and nurture profitable customers by building and maintaining longterm 
relationships with them” (Sin, Tse och Yim, 2005, s. 1266). 

CRM kan i detta sammanhang förklaras som ett individanpassat flöde av marknadsföring där 
mottagaren av ett meddelande får skräddarsydda erbjudanden utifrån deras preferenser (White, 
Zahay, Thorbjornsen & Shavitt, 2007). Fördelen med CRM är att företaget får ökade insikter 
om deras kunders behov och ageranden i olika situationer. Företag som skapar långsiktiga 
relationer med varje unik kund utifrån en mängd anpassade faktorer kommer leda till att 
företaget uppnår konkurrensfördelar på marknaden (Nguyen & Mutum, 2012). 

Ett välutvecklat arbete med CRM har visat sig kunna minska marknadsföringskostnaderna 
eftersom att marknadsföringen blivit avsevärt effektivare då den utgår från personliga 
preferenser (Reimann, Schilke & Thomas, 2009). Författarna använder begreppet identifiering 
som centralt när de diskuterar CRM. De nämner att varje tillfälle där någon form av interaktion 
uppstår mellan kunden och företaget är en chans för företaget att identifiera kunden och dess 
behov. Utifrån den interaktion som sker mellan kunden och företaget kan företaget sedan 
identifiera kundens behov och anpassa sitt erbjudande efter det. En vanligt förekommande 
feltolkning är att CRM enbart fungerar som riktad reklam mot kunden. För att uppnå en högre 
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kundnöjdhet och skapa långsiktiga samt lojala kundrelationer krävs att den upplevda servicen 
måste överträffa kundens förväntningar. Utöver reklam krävs alltså att företag erbjuder rätt 
sorts tjänst till rätt kund, vid rätt tidpunkt och även genom rätt kommunikationskanal (Fowler, 
Pitta & Leventhal, 2013). 

Forskningen är enad om att ett väl fungerande CRM-system genererar konkurrensfördelar och 
kommer öka träffsäkerheten och effektiviteten i företags marknadsföring. För att nyansera 
innebörden av ett praktiskt tillämpat CRM-system krävs det att företag ser på individanpassad 
marknadsföring som en form av kundsegmentering (Fowler, Pitta & Leventhal, 2013). Det 
innebär att individanpassad marknadsföring i ett CRM-system utgör en vidareutveckling av ett 
företags marknadssegmentering där kunderna bryts ner till ännu mer koncentrerade grupper. 
En nackdel som är återkommande inom CRM litteraturen är att en påtaglig andel av allt arbete 
med CRM görs förgäves och inte når upp till önskad effekt (Garrido-Moreno & Padilla-
Meléndez, 2011). Den mest bidragande orsaken till detta misslyckande med CRM-system är 
att det inte integreras fullt ut i verksamheten eller att företaget inte har en övergripande strategi 
för implementeringen av CRM. Detta exemplifieras genom att företag antingen samlar in fel 
data om deras kunder eller att företaget får en stor mängd data men att de inte vet hur de ska 
tillämpa all data för att driva verksamheten. Arbetet med CRM bör därmed integreras i ett 
företags övergripande affärsplan och vara väl förankrat i företagets samtliga adekvata processer 
(White, Zahay, Thorbjornsen & Shavitt, 2007). 

2.1.1 Social CRM 
CRM är ett ständigt utvecklande område som under de senaste åren påverkats av teknikens 
framväxt. Denna utveckling har gjort det möjligt för marknadsförare att utveckla nya sätt att 
interagera med sina kunder (Harrigan, Soutar, Choudhury, & Lowe, 2015). De två främsta 
användningsområdena som underlättats är kommunikationen med företagets kunder och 
hantering av kunddata och information. Dessa två arbetsprocesser underlättar företagets 
marknadsföringsarbete, eftersom det ökar medvetenheten på marknaden, minskar 
marknadsföringskostnaderna, ökar kundlojaliteten, ökar konkurrenskraften och ökar kundens 
lönsamhet (Harrigan, Ramsey & Ibbotson, 2011). Begreppet social CRM har nyligen 
framkommit för att beskriva ett nytt sätt att utveckla och upprätthålla kundrelationer 
(Greenberg, 2010). 
 
Den senaste trenden inom CRM är att använda sig av sociala medier som en plattform för att 
möta och interagera med sina kunder. Kort sagt kan sociala medier beskrivas som en plattform 
där åsikter, perspektiv, insikter och media kan delas mellan konsumenter vilket skapar stora 
möjligheter och användningsområden för marknadsförare (Harrigan et al. 2015). Greenberg 
(2009) menar att kunderna styr hur transaktioner ska ske och att företags chanser att lyckas 
hänger på att de förstår att kundernas preferenser styr marknadens utveckling. Facebook, 
Twitter, YouTube, Tumblr, Instagram, Pinterest och Snapchat är bara några av de sociala 
medier som har miljoner dagliga användare. Utöver dessa traditionella sociala nätverk kan även 
större webbplatser som bland annat Amazon, TripAdvisor och Google ses som sociala medier 
med tanke på deras utveckling de senaste åren (Harrigan et al. 2015). 
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Inom CRM forskning finns ingen allmän accepterad definition av social CRM, därför har 
forskare olika uppfattning om vad det är (Enligt Lehmkuhl & Jung, 2013). En av de mest 
använda och accepterade definitionen av social CRM hämtas dock från Greenberg (2009) som 
beskriver social CRM som: 
 

“A philosophy and a business strategy, supported by a technology 
platform, business rules, processes and social characteristics, designed to 
engage the customer in a collaborative conversation in order to provide 
mutually beneficial value in a trusted and transparent business 
environment”. (Greenberg, 2009, s. 34) 

 
Utöver denna definition beskrivs social CRM som den faktiska användningen av CRM på 
sociala medier. Det handlar således om transaktioner mellan företag och kund genom en 
teknologisk tredje part (exempelvis facebook) som på något sätt är ömsesidigt värdefulla 
(Woodcock, Green & Starkey, 2011; Marolt, Pucihar & Zimmermann (2015).  
 

 
Figur 2. Social CRM model (Harrigan et al. 2015) 
 
Modellen är uppbyggd som ett flöde enligt ovan och syftar till att beskriva hur social CRM 
implementeras i en verksamhet. Customer Relationship Orientation (CRO) innebär att 
organisationer arbetar med att skapa lojalitet till sina kunder samt skapa ömsesidigt 
gynnsamma relationer. CRO anses skapa konkurrensfördelar genom att organisationer 
tillfredsställer kundernas behov vilket leder till ömsesidigt fördelaktiga utbytesrelationer över 
tid (Coltman, 2007). Social Media Technology Use beskriver den sociala aspekten av sociala 
medier som skapar strukturella och sociala band, mestadels mellan kunder, men också mellan 
organisationer och kunder (Harrigan et al. 2015). Denna teknologiska plattform skapar, som 
tidigare nämnt, en enorm möjlighet för organisationer att interagera med sina kunder över 
internet. Customer Engagement Initiatives beskriver kundens roll i ett företags 
marknadsföringsaktiviteter. Det traditionella synsättet på marknadsföring har varit att kunderna 
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är exogena och passiva mottagare av marknadsföringsinsatser (Grönroos, 1989). Det 
modernare perspektivet beskriver snarare kunder som endogena och att de skapar värde för 
organisationen genom samskapande aktiviteter när de involveras i marknadsföringsprocessen 
(Payne & Frow, 2006). Relationship Information Processes beskriver processen som möjliggör 
informationsutbyte mellan organisationer och kunder (Harrigan et al. 2015). Organisationer 
kan till exempel samarbeta med sina kunder genom sociala medier för att ta reda på kundernas 
behov och åsikter, vad organisationen kan göra bättre och vad kunderna efterfrågar i 
värdeerbjudandet. Detta leder i sin tur till informationsåtkomst, vilket gör att kundinformation 
kan lagras inom organisationen och användas till strategiska beslut. Customer Relationship 
Performance är sista delen i modellen som beskriver resultatet av en lyckad social CRM 
implementering. Några av fördelarna som tas upp inom modellen är att en framgångsrik 
implementering av social CRM leder till ökad marknadsmedvetenhet, ökad kundlojalitet, 
effektivare marknadsföring, ökad konkurrenskraft, minskade kostnader och ökad lönsamhet 
(Harrigan et al. 2015). Modellen används på lång sikt för att profilera och klassificera sina 
kunder genom sociala medier, vilket effektiviserar en organisations marknadsföring och på så 
sätt bidrar till dess lönsamhet (Chen, Chiang & Storey, 2012). 

2.2 Kundlojalitet 
Som tidigare avsnitt om CRM har behandlat är långsiktiga och värdeskapande relationer 
avgörande för samtliga företag och för att uppnå detta är kundlojalitet en betydande faktor 
(Harrigan et al. 2015). Då denna studie syftar till att undersöka individanpassad 
marknadsföring i en digital miljö, kommer således begreppet e-lojalitet att användas. E-lojalitet 
handlar om att skapa lojalitet genom e-handel och anses vara den mest primära faktorn i digital 
miljö för ett företags långsiktiga lönsamhet (Bilgihan, 2016). Bilgihan (2016) förtydligar 
begreppet e-lojalitet genom följande påstående: 

“In order to build customer loyalty in online contexts, e-retailers must provide a 
compelling online customer experience (flow) continuously over time. (Bilgihan, 2016, 
S.106.) 

Bilhigan (2016) hänvisar till flera andra studier som visar på ett positivt förhållande mellan 
kundnöjdhet och lojalitet till helhetsintrycket av ett företags e-handel och antalet genomförda 
transaktioner. En faktor som återkommande diskuteras i artiklar med anknytning till 
kundlojalitet är tillit gentemot företaget. De företag som på ett tydligt och målmedvetet sätt 
skapar tillit genom sin e-handel kommer få återkommande och lojala kunder vilket kommer ha 
stor betydelse på dess lönsamhet (Bilgihan, 2016). Detta styrks av Lin och Sun (2009) som 
studerat andelen genomförda köp på internet. Författarnas slutsats är att de företag med en 
trovärdig betalkanal där kunden känner full tillit gentemot företaget och där företaget visar 
öppet vilka villkor som gäller har en högre andel transaktioner än företag som inte har det. Det 
konstateras även att vissa företag anser att deras främsta konkurrensfördel är deras 
förtroendeingivande och konsumentvänliga betalningssystem på internet (Lin & Sun, 2009). 
 
Den utveckling som skett de senaste årtiondena med internets stora genomslag har resulterat i 
en betydande förändring gällande hur företag skapar lojalitet och vad lojalitet innebär för 
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kunderna. Vid internets intrång ansågs det vara svårare för företag att skapa långsiktiga 
relationer med sina kunder på internet (Bilgihan, 2016). Detta berodde på flera faktorer där en 
av de mest centrala var att företagen inte hade genomtänkta strategier för att hantera och 
tillämpa den insamlade datan. Ytterligare en avgörande aspekt som förhindrade ett effektivt 
nyttjande av datan var att den tekniska utvecklingen inte hade kommit lika långt. Detta i 
kombination med dataproblemen resulterade i att företagen hade svårare att skapa en 
kontinuerlig och effektiv kontakt med kunderna på internet, vilket även fick påföljder på 
lojaliteten (Bilgihan, 2016). 
 
Vid implementering av e-lojalitet genomförs en segmentering där kunder delas in i två grupper, 
de som är vana med internet och de som inte är vana med internet. En av faktorerna som bör 
användas för att segmentera kunder i arbetet med e-lojalitet bör alltså vara hur erfaren kunden 
är att handla över internet (Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). Anledningen till detta är att 
kundens erfarenhet av internet kommer ha påverkan på deras attityd till det som förekommer 
på internet. Kundgruppen som är erfarna internetanvändare bearbetar även information på 
internet upp till fem gånger snabbare än andra kundgrupper. Fenomenet att olika kundgrupper 
bearbetar information på internet på olika sätt förekommer även i andra variabler än vilken 
erfarenhet på internet de har. Youn-Chyung (2007) hävdar genom sin studie att ålder och kön 
påverkar individers beteende på internet. Han förklarar att den kraftiga variationen som finns 
bland kundernas ageranden innebär att företagens metoder för att skapa lojalitet med kunderna 
kommer att skilja sig åt för respektive kund.  
 
Precis som med CRM-arbete krävs det att företag förstår deras kunder och deras unika 
preferenser för att kunna anpassa erbjudandet (Bilgihan, 2016). En ökad kundnöjdhet kommer 
resultera i en förbättrad lojalitet mellan kund och företag vilket skapar konkurrensfördelar. 
Utifrån detta resonemang menar Shankar, Smith och Rangaswamy (2003) att företags arbete 
med att skapa effektiva och uppskattade hemsidor samt personlig kommunikation är avgörande 
för att skapa långsiktiga förhållanden med en stark kundlojalitet. 

2.3. Elaboration likelihood model - ELM 
Elaboration likelihood model (ELM) anses inom litteraturen vara en processorienterad strategi 
för övertalning (Petty & Cacioppo, 1986; Ho & Bodoff, 2014; Tam & Ho, 2005). Modellen 
konstruerades år 1986 och beskriver processen från att en person utsätts för ett meddelande, till 
hur meddelandet påverkar personens attityd och därefter hans eller hennes beteende. ELM har 
sin grund inom psykologin men har även tillämpats i företagsekonomisk forskning som 
studerat bland annat konsumentbeteende och lojalitet  (Yang, Hung, Sung och Farn, 2006; Ho 
& Bodoff, 2014). 
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Figur 3. Elaboration likelihood model (Petty & Cacioppo, 1986). 
 
Modellen är uppbyggd i form av en kedja som utgår ifrån den centrala och den perifera vägen 
till övertalning (Petty & Cacioppo, 1986). En person som väljer den centrala vägen kommer 
vara mer motiverad och engagerad till att utvärdera och analysera innehållet i ett meddelande 
för att identifiera dess fördelar. Om mottagaren identifierar personliga fördelar i meddelandet 
kommer hans eller hennes attityd att ändras positivt. Dessa fördelar som leder till positiva 
attitydförändringar under den centrala vägen kallas centrala ledtrådar. Företag kan till exempel 
signalera dessa ledtrådar genom att visa att en produkt är bättre än sina konkurrenter, presentera 
en produkts egenskaper eller vädja till positiva känslor som framkallas vid användning av en 
produkt (Yang et al. 2006). En person som väljer den perifera rutten saknar istället motivation 
och engagemang vilket gör att utvärdering och analys av meddelandet kommer vara begränsad 
samt ske på en ytlig nivå. Till exempel kan en persons attityd till en produkt förändras positivt 
enbart av att se den i ett visst sammanhang eller av att en viss person använder produkten. 
Dessa enkla signaler kallas för perifera ledtrådar och förekommer ofta genom acceptans, 
personliga värderingar samt hög kompetens och expertis från avsändaren till meddelandets 
innehåll (Petty & Cacioppo, 1986). 
 
För att exemplifiera hur modellen kan tillämpas i praktiken genomfördes en studie vid ett 
universitet med två olika studentgrupper. Den ena gruppen fick ta del av information att 
examinationskraven vid tentamen skulle komma att förändras nästa år och den andra gruppen 
fick information att det skulle ske om 10 år. I den första gruppen var attityden och motivationen 
till meddelandet ganska hög. Resultatet visade att studenterna valt den centrala vägen där de 
var väldigt engagerade i att ta del av och förstå all information av de nya examinationskraven 
eftersom de personligen skulle påverkas av dem. En form av övertalning genom den centrala 
vägen uppstod. Den andra studentgruppen visade ett betydligt mindre engagemang till 
meddelandet eftersom det inte fanns någon personlig relevans. Ingen av studenterna hade 
planer på att studera vidare om 10 år vilket gjorde att de saknade motivation till att ta del av 
dess innehåll. Detta gjorde att studenterna placerades på den perifera vägen, men eftersom 
meddelandet saknade perifera ledtrådar och personlig relevans blev studenternas 
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attitydbildning negativ. En viktigt slutsats var även att studenterna med låg motivation 
fortfarande utvärderade innehållet i budskapet, men att utvärderingen skedde med enkla medel. 
Så fort studenterna insåg att förändringarna skulle införas först om 10 år tappade de motivation 
att ta del av kraven då det inte fanns någon personlig anknytning i meddelandet (Petty & 
Cacioppo, 1986). 
 
Resultatet av studien visar att modellen beskriver en form av personlig relevans vid 
mottagandet av ett meddelande. Det som avgör vilken väg en person kommer att välja beror 
alltså på individuella och situationsanpassade faktorer. De individuella faktorerna utgår från all 
relevant information som lagrats i en persons minne och de situationsanpassade faktorerna har 
att göra med en persons motivation till att granska meddelandets information. Tillsammans 
avgör de båda faktorerna hur mycket kognitiv ansträngning en person kommer att ägna åt att 
bearbeta ett meddelande (Petty & Cacioppo, 1986). Modellen lämpar sig därmed att använda 
vid denna studie för att analysera individuella och situationsanpassade faktorer som påverkar 
konsumenter vid mottagandet av ett meddelande. Modellen är även användningsbar då 
individanpassad marknadsföring handlar om att skapa annonser som syftar till att vara 
relevanta utifrån varje användares konsumentbeteende. 
 
Yang et al. (2006) använde ELM-modellen i sin studie där de undersökte konsumenters 
förtroende för företag inom e-handeln. Författarna använde ELM-modellen för att analysera 
konsumenters beslutsprocess och analysera hur människors attityd kan förändras när de utsätts 
för övertalning. Författarna menar att en produkts transparens och jämförbarhet är betydligt 
högre inom e-handel än i traditionella butiker. Webbplatser inom e-handeln är idag uppbyggda 
för att stimulera mottagaren till att köpa produkter (Panda & Narayan Swar, 2013). Denna 
stimulering sker i form av övertygande texter, bilder, ljud, animationer och syftar till att skapa 
ett intresse hos kunden. Företag som använder sig av individanpassade digitala 
marknadsföringsstrategier har som syfte att anpassa sina produkter efter varje kunds unika 
behov. Personliga erbjudanden kan därmed ses som en strategi från företaget att övertyga en 
kund om att köpa en produkt (Ho & Bodoff, 2014; Tam & Ho, 2005). Överflödig information 
kan dock vara förvirrande för en konsument vilket kan förhindra eller motverka ett köp online. 
Det är därför nödvändigt för företag att anpassa sina övertygande meddelanden för olika 
målgrupper och göra de mer personligt utformade (Yang et al. 2006). ELM-modellen blir 
därmed användbar för att analysera hur konsumenter upplever dessa personliga erbjudanden 
och hur de påverkar konsumentens attityd och beteende vid beslutsfattningen av ett produktval. 

2.4 Web personalization - WP 
Web Personalization, i fortsättningen benämnt som WP, är en term med tydlig koppling till 
individanpassad marknadsföring. WP utgör den tekniska process där innehållet på en hemsida 
anpassas utifrån kunden. Anpassningen sker genom att det aktuella företaget samlar in 
individens beteendemönster och klick på hemsidan samt analyserar användarens unika 
preferenser. Företag kan alltså med hjälp av datainsamling och användarprofilering skapa ett 
rekommendationssystem där företag kan rekommendera en speciell uppsättning produkter för 
varje kund, baserat på kundens preferenser (Poonam, Chirag & Christophe, 2017).  
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Användningen av WP blir allt mer omfattande för varje dag. Den finns en betydande mängd 
data och information som vid rätt nyttjande innebär en otrolig potential för företag. 
Forskningen överensstämmer med detta och menar på att WP är ett aktuellt ämne för företag 
där det finns möjligheter att erhålla konkurrensfördelar: 
 
         “Consequently, web personalization has matured quickly, and the field is on the rise” 

(Salonen & Karjaluoto, 2016. S. 1090) 
 

I praktiken har ämnet dock visat sig vara svårhanterligt. Komplexiteten grundar sig i det kraftigt 
stigande utbudet av information på internet som kan komma att innebära framtida utmaningar 
för företag (Salonen & Karjaluoto, 2016). Framtidens informationssystem behöver dels kunna 
hantera en större mängd data, men även kunna hantera en ökad mängd variabler för att kunna 
precisera kundernas preferenser. Teknikens ständiga utveckling utgör även en risk att företag 
inte kan leva upp till kundernas förväntningar och presentera produkter som uppfyller deras 
behov (Jagan & Rajagopalan, 2015). Riskerna med dessa automatiserade informationssystem 
är att de inte förstår kunderna och deras preferenser till fullo (Joines, Scherer & Scheufele, 
2003; Kliman-Silver, Hannak, Lazer, Wilson & Mislove, 2015). Ett begrepp som kopplas till 
detta är Filter Bubble Effect, vilket innebär att en konsuments tidigare sökningar styr det 
aktuella innehållet på en hemsida och individanpassade annonser. Följande citat exemplifierar 
hur WP fungerar i praktiken och vilka risker som kan uppstå: 

“Also surprisingly, the search results for local terms are extremely noisy, i.e., two 
users making the same query from the same location at the same time often receive 
substantially different search results.” (Kliman-Silver et al. 2015. S. 123) 

Målet med WP är som tidigare nämnt att tillhandahålla och presentera individualiserat innehåll 
som ska vara anpassat utifrån varje enskild användares preferenser. Algoritmerna i dessa 
automatiserade informationssystem är konstruerade för att presentera det som en konsument 
kan finna intressant, innan konsumenten själv är medveten om det och på så sätt skapa ett behov 
hos kunden. Riskerna med detta kan kopplas till begreppet Filter Bubble Effect som nämndes 
tidigare. Även om forskningen belyser storartade möjligheter och en otrolig potential med en 
väl integrerad WP-strategi finns även risker att potentiella kunder filtreras bort på grund av 
tidigare sökningar (Kliman-Silver et al. 2015). Detta är något som exemplifieras om ett barn 
lånar en telefon eller dator av sina föräldrar. Följderna av att flera personer använder samma 
enhet blir att den individuella marknadsföringen baseras på sökhistoriken hos flera personer 
med förmodligen helt skilda preferenser. Risken blir då att marknadsföringen baseras på 
användaren innan och därför inte fyller något syfte alls då nästa användare har andra 
preferenser.  

Forskningen menar att WP är i begynnelsen och att det finns en stor potential för det företag 
som lyckas implementera det i sin verksamhet. Utvecklingen från dagens nivå av WP till ett 
felfritt och effektivt system inte kommer att vara smärtfri (Salonen & Karjaluoto, 2016). Det 
nästintill obegränsade antalet faktorer som påverkar ett WP-system medför en stor utmaning 
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för den som ska utveckla en algoritm som ska förstå varje unik kund. Däremot konstateras att 
det företag som har den mest välfungerande WP-systemet kommer att skapa sig ett first mover 
advantage vilket kommer innebära stora konkurrensfördelar. Detta uppstår när en aktör 
upptäcker ett nytt marknadssegment, som oftast uppnås genom teknisk innovation (Salonen & 
Karjaluoto, 2016). Detta skapar därmed argument för företag att lägga resurser på forskning 
och utveckling inom WP.  

2.5 Integritet på internet 
Anledningen till att det krävs ett avsnitt om integritet på internet beror på att lagar och regler 
inom detta område har en direkt påverkan på företagen och deras sätt att hantera kunders data 
som möjliggör skapandet av individanpassade erbjudanden. Integritet och datahantering är 
långt ifrån ett nytt fenomen och har diskuterats långt innan internets uppkomst. Under slutet av 
1800-talet när tryckkonsten resulterat i en ökning av tryckt information blev frågan om 
personuppgiftsskyddet prioriterad. När diskussionerna kring personuppgifter och den 
personliga integriteten började diskuteras berörde den förhållandet mellan individ och 
myndigheter. Nästa paradigmskifte följde internets stora intåg, vilket har resulterat i att fokus 
ligger mellan individ och företag (Strömsholm, 1967). 
 
Tidigare i studien presenterades att kunddata är en viktig tillgång för företag, vilket används 
till att utforma digitala marknadsföring. Ett exempel på hur det sker i praktiken är att man som 
konsument blir bemött av en notis där det kommer stå något i stil med, “vi använder cookies” 
vilket enligt innebär att företagen samlar och använder kundernas data på deras hemsidor för 
att i nästa led anpassa och förbättra användandet av sajten.  
 
Innebörden av att samla cookies handlar om att företag sparar information om hur varje kund 
agerar på deras hemsida. Exempelvis vilka produkter kunden är intresserad av eller i vilken 
ordning kunden bearbetar deras produkter. Det är denna form av information som företagen 
vill åt för att i förlängningen öka kännedomen om deras potentiella kunders beteenden (Salonen 
& Karjaluoto, 2016). 
 
Som en följd av internets kraftiga utveckling har konsumenternas intresse ökat vad gäller 
hanteringen av den kunddata som företag samlar in. Den största förändringen gällande 
datahantering i modern tid i Europa kom i och med införandet av GDPR, The General Data 
Protection Regulation, som trädde i kraft den 25 maj, 2018 (Datainspektionen). Införandet av 
denna regulation innebar ökat regulatoriskt ansvar för behandling av personuppgifter. Detta 
innebär att företagen inte får samla in data och personuppgifter helt obegränsat utan har ett 
flertal faktorer att ta hänsyn till. Den största förändringen efter införandet av GDPR är att 
företagen behöver ett godkännande av kunden för att använda deras data. Det resulterar i att 
kunden behöver ta ställning till om den verkligen vill dela med sig av sin personliga 
information till företaget. Efter GDPR har vetskapen bland privatpersoner om företagens 
marknadsföringsmetoder ökat vilket innebär ett ökat fokus på att regler följs och att företagen 
inte missköter användandet av den personliga informationen (Datainspektionen).  
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På senare tid har även skandaler med dataläckage fått allmänhetens uppmärksamhet om 
integritet på internet. Det mest uppmärksammade fallet handlar om det globala företaget 
Facebook som i samband med presidentvalet i USA 2016 läckte personliga uppgifter om 87 
miljoner användare till företaget Cambridge Analytica (Veckans affärer, 2019). Följderna blev 
förutom en förtroendekris hos användarna, även böter på 47 miljarder kronor. Efter ett år av 
ökade regleringar, till följd av GDPR, har över 3500 incidenter om dataläckage anmälts i 
Sverige (Di.digital, 2019). 
 
Denna våg av integritet på internet ställer höga krav på företagens arbete med sekretess av 
elektronisk data. Detta anses begränsa e-handelns tillväxt då företagen allt mer tvingas ta 
hänsyn till användarens integritet, samtidigt som konsumenterna känner en allt större oro om 
deras hanteringen av deras personliga information. En amerikansk studie visar att 61% av 
amerikanerna är mycket oroliga över vad som händer med deras personliga information i 
samband med ett köp online (Lowry et al. 2011). År 2006 var samma siffra 47%, vilket tyder 
på att oron kring hantering av kunddata på internet har ökat kring. I samma studie presenteras 
en sammanfattning av en konsumentundersökning som visar att den avgörande aspekten för 
amerikanska konsumenters första intryck av en hemsida är hur väl den hanterar kundens 
integritet.  
 
En annan aspekt av integritet på internet har visat sig vara att konsumentens tidigare erfarenhet 
av teknologi är direkt avgörande för deras inställning mot e-handelns individanpassade 
erbjudanden (Dae-Young, Jungkun & Alastair, 2008). Utöver faktorer som ålder eller tidigare 
erfarenhet av individanpassade erbjudanden, verkar det föreligga ett samband mellan 
frekvensen av användningen av e-handel och modern teknologi med attityd mot individuella 
erbjudanden. Det mönster som har identifieras indikerar att människor som använder 
mobiltelefoner och datorer regelbundet har en mer positiv attityd gentemot individanpassad 
marknadsföring än de som inte använder modern teknik lika ofta (Dae-Young, Jungkun & 
Alastair, 2008). 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Det avslutande kapitlet har konstruerats för att förklara hur den teoretiska referensramen är 
uppbyggd utifrån de olika tillämpade teorierna och även hur dessa teorier kopplas samman 
utifrån studiens syfte och frågeställning. Den röda tråden genom den teoretiska referensramen 
har varit att respektive teori ska bidra till att förstå helheten av individanpassad marknadsföring. 
Då studien handlar om konsumenters attityd till individanpassade erbjudanden på internet, 
syftar teorin till att ge en förklaring till fenomenet samt bidra med en reflektion om dess 
användning. 
 
För att konceptualisera och förtydliga sammansättningen av den teoretiska referensramen har 
vi valt att konstruera en egen figur som visar vår syn på teorin och dess samband. Nedan 
presenteras figur 4 som är en egenkonstruerad figur som summerar den teoretiska 
referensramen.  
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 Figur 4: Sammanfattning av teoretisk referensram. (Egenkonstruerad) 
 
Figuren kan ses ur ett processorienterat synsätt om hur individanpassad marknadsföring 
påverkar attityden hos konsumenter och vad det kan innebära för företagens överlevnad. Uppe 
i det vänstra hörnet återges CRM som har en tydlig koppling till Social CRM. För oss handlar 
CRM om hur företag kommunicerar och skapar en långsiktig relation med sina kunder. Då 
CRM är ett brett begrepp har vi valt att tillämpa Social CRM för att avgränsa och anpassa teorin 
utifrån studiens syfte. Social CRM handlar om hur företag kommunicerar och skapar relationer 
med konsumenterna via sociala nätverk. Till vänster har vi även placerat Web Personalization 
som syftar till hur ett företag anpassar sina erbjudanden utifrån varje användares unika 
preferenser. Den vänstra delen av figuren, som är det första steget i processen, handlar om hur 
företag kommunicerar och når ut till sina kunder på ett strategiskt sätt som i det här fallet 
handlar om individanpassade erbjudanden. 
 
Nästa steg i figuren är ELM, vilket vi tolkat som företagens sätt att övertyga konsumenter 
genom sina individanpassade erbjudanden och sin kommunikation. När företaget har nått ut till 
en potentiell kund och väckt ett intresse ska kunden övertygas genom relevant information som 
utgår från kundens behov. Beroende på hur väl ett företag lyckas med dessa steg kommer 
kundens attityd gentemot företagets marknadsföring att påverkas. 
 
Begreppet attityd är den mest centrala delen i figuren vilket överensstämmer med studiens syfte 
som är att undersöka konsumenters attityd till individanpassade erbjudanden. Begreppet attityd 
definieras som ett resultat av en persons bedömning av ett fenomen. Figuren visar på att en 
attityd bildas genom ELM och hur pass relevant och individanpassat ett erbjudande är. 
Beroende på hur en konsument uppfattar dessa faktorer, samt i vilken kontext meddelandet 
förekommer i, kommer en positiv eller negativ attityd till fenomenet att bildas. 
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Begreppet integritet har en kausal påverkan på en konsuments attityd till fenomenet. 
Anledningen till att begreppet har ett direkt samband till attityd är att konsumenter kan uppleva 
att individanpassad marknadsföring gör intrång i deras personliga integritet. Detta kan i sin tur 
leda till negativ attitydbildning. ELM och integritet är alltså två faktorer som påverkar en 
konsuments attityd till individanpassade erbjudanden. Om företag lyckas med att skapa en 
positiv attityd genom sina individanpassade erbjudanden kommer det leda till lojala och 
återkommande kunder, vilket är det sista steget i modellen.  
 
Den teoretiska referensramen har således redogjort att långsiktiga relationer är en primär faktor 
för ett företags överlevnad (Nguyen & Mutum, 2012; Fowler, Pitta & Leventhal, 2013). I denna 
kontext av kommunikation genom individanpassad marknadsföring kan det fastslås att 
långsiktig överlevnad grundar sig konsumenters attityder och att lönsamhet uppnås genom 
lojala och återkommande kunder (Harrigan et al. 2015; Bilgihan, 2016). I nästkommande 
avsnitt presenteras de aktuella hypoteserna för studien. Hypoteserna presenteras i teoriavsnittet 
då de har en tydlig utgångspunkt och anknytning till de olika teorierna. Hypoteserna är dock 
inte att anse som en del av den teoretiska referensramen.  

2.7 Hypoteser 
I följande avsnitt presenteras studiens hypoteser som utgår från forskningsfrågan och den 
tillämpade teoretiska referensramen. De två första hypoteserna, H1 och H2, kommer att testas 
och analyseras med hjälp av statistisk analys. Dessa är de primära hypoteserna som lägger 
grunden för studien. De kvarvarande hypoteserna, H3 och H4, fyller ett deskriptivt syfte och har 
konstruerats för att skapa en djupare och mer nyanserad diskussion. 
 

H1: De yngre konsumenterna tenderar att ha en mer positiv attityd än de äldre. 

 
Första hypotesen bygger på ett antagande från litteraturen med slutsatsen att yngre konsumenter 
tenderar att ha en mer positiv attityd än de äldre (Goldsmith & Freiden, 2004). Då studien 
utfördes i USA vill vi pröva hypotesen på den svenska konsumentmarknaden då nationella 
olikheter bland konsumentbeteende kan föreligga. Andra kvalitativa studier som genomförts i 
Sverige har även sett tendenser av att yngre konsumenter uppskattar individanpassad 
marknadsföring mer än de äldre. Genom att använda oss av en kvantitativ undersökning vill vi 
testa om deras slutsatser kan generaliseras. 
 

H2: Det finns ett samband mellan konsumenters syn på integritet och dess attityd till 
individanpassad marknadsföring. 

 
Den andra hypotesen grundar sig i ett samband mellan konsumenters attityd till individanpassad 
marknadsföring och konsumentens integritet. Denna hypotes bygger på ett antagande om vart en 
negativ attityd kan tänkas ha sin utgångspunkt. Detta antagande har delvis hämtats ur Lowry et 
al. (2011) som belyser att majoriteten av konsumenterna i USA är mycket oroliga gällande hur 
deras personliga data hanteras av företagen. Denna oro kan i sin tur skapa en negativ inställning 
gentemot individanpassad marknadsföring då konsumenten upplever det som 
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integritetskränkande. Sambandet kommer innebära att konsumenter med en negativ attityd 
kommer värdera sin personliga integritet högre och därmed ha en negativ inställning mot 
individanpassad marknadsföring. Hypotesen grundar sig även i aktuella händelser, som 
exempelvis införandet av GDPR och företagsskandaler där personlig information sålts till andra 
intressenter, vilket resulterat i ett ökat medvetande gällande personlig integritet. 
 

H3: Den marknadsföringskanal som uppskattas minst är den via mail. 

 
Denna hypotes bygger på antaganden om att tillvägagångssättet att marknadsföra erbjudanden 
genom mail är den marknadsföringskanal som uppskattas minst av konsumenten. Denna hypotes 
går delvis in i H2 utifrån ett integritetsperspektiv då annonseringen genom mail kan uppfattas för 
påträngande och integritetskränkande. Till skillnad från marknadsföring i sociala medier och på 
webbsidor där konsumenten enkelt kan förbise annonser som inte är av intresse, måste 
konsumenten aktivt gå in i sin mail och ta bort annonser som inte är av intresse. Ytterligare en 
aspekt är att konsumenter oftast får en notis i sin mobil eller dator vid mottaget mail vilket kan 
skapa en irritation och således en negativ attityd om annonsen inte är av intresse. Detta innebär 
att företag inte tillämpar rätt kommunikationskanal och därmed misslyckas med sin riktade 
reklam (Fowler, Pitta & Leventhal, 2013). 
 

H4: Individanpassade annonser uppfattas överlag som anpassade och relevanta.  

 
Den sista hypotesen utgår från teorier om WP och ELM. WP handlar om att skapa 
individanpassade erbjudanden genom datainsamling och användarprofilering. Genom algoritmer 
kan företag skapa rekommendationssystem som är skräddarsydda för varje unik konsument 
(Poonam, Chirag & Christophe, 2017). Med utgångspunkt i detta bör individanpassade 
erbjudanden upplevas som anpassade och relevanta för konsumenten. ELM menar även att 
övertalning kommer att ske när ett meddelande är tillräckligt relevant för konsumenten. Tidigare 
kvalitativa studier i Sverige har även resulterat i att konsumenter upplever individanpassade 
erbjudanden som relevanta utifrån deras preferenser. Dessa antaganden gör att hypotesen är värt 
att pröva och se om tidigare resultat kan generaliseras.  
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3. Metod & metodologiska överväganden 
 

Följande avsnitt behandlar studiens metodologiska val och reflektioner. Faktorer som val av 
uppsatsämne, forskningsmetod, analysmodell, urval och forskningskritik diskuteras utifrån 
studiens karaktär. 

 

3.1 Processen vid urval av uppsatsämne 
Intresset till att skriva en uppsats inom ämnet individanpassad marknadsföring grundar sig i den 
förändring som skett inom digital marknadsföring de senaste åren. Inledningsvis i denna studie 
gick vi igenom den förändring som skett från traditionell marknadsföring i fysisk miljö till digital 
marknadsföring på internet. Författarna till denna studien har sedan en tid tillbaka tagit del av 
denna förändring, både i privat- och arbetsliv, vilket har medfört en del kritiska aspekter till 
fenomenet. Efter en hel del diskussioner om vad individanpassad marknadsföring är och hur det 
framträder i digitala miljöer ställde vi oss själva frågan om hur det upplevs av övriga konsumenter. 
Ett exempel på hur individanpassad marknadsföring fungerar i praktiken återfinns i Bilaga 3.  
 
Den här typen av personlig marknadsföring var något som vi ansåg som uppskattat då det genererar 
personliga erbjudanden om produkter som är anpassade till våra användarbeteenden på internet. 
Det leder också till att onödig information som inte överensstämmer med ens användarbeteende 
kan filtreras bort, vilket vi ansåg som positivt. Men något som vi upplevde efter en diskussion med 
övriga personer i vår omgivning var att det fanns uppenbara skillnader i hur personer ser på 
fenomenet. Dessa uppenbara skillnader framträdde i negativ bemärkelse då vissa personer ansåg 
att erbjudanden blev allt för personliga och nästintill påträngande. Vissa personer beskrev sin 
frustration efter att ha sökt upp en produkt på internet för att sedan få reklam och erbjudanden om 
just den produkten i sina sociala medier. Andra personer beskrev även sin irritation gällande de 
ständigt löpande informationstexter med rubriker i stil av “Vi använder cookies” eller “Vi sparar 
din data för att kunna förbättra din upplevelse hos oss”. Dessa notiser och meddelanden ansågs 
ha ett störande inslag samt att det upplevdes som integritetskränkande vilket frambringade en 
negativ attityd. 
 
Efter att ha genomgått ovanstående diskussion var det uppenbart att det finns en tvetydig 
inställning till individanpassad marknadsföring i digitala miljöer. Detta var något som väckte vårt 
intresse till ämnet och som vi ville undersöka vidare. Vi såg ganska tidigt i processen att en större 
kännedom om detta fenomen skulle utgöra en värdefull resurs för företag. En större vetskap om 
hur olika faktorer påverkar individers attityder till individanpassad marknadsföring skulle således 
förbättra företagens marknadsföringsarbete. De företag som har kännedom om vilka faktorer som 
skapar positiv och negativ attityd hos varje enskild konsument borde således utgöra en stor 
konkurrensfördel. Studiens primära syfte är att undersöka konsumenters attityd och inställning till 
fenomenet. Studien kommer dock inte helt utesluta företagens roll inom ämnet, utan det valda 
perspektivet grundar sig i från vilken synvinkel vi valt att se problemet ur. Studiens slutsatser 
kommer därmed vara användningsbara för företag och hur de bör forma sina 
marknadsföringsstrategier 
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Något som också bidrog till valet av ämne är den framväxande trend som i dagsläget sker inom e-
handeln. Trots att e-handel inte är ett nytt fenomen (varken nationellt eller internationellt) så ökade 
e-handeln med sex procent i Sverige under 2018 vilket gör det till ett högst aktuellt ämne (Svensk 
E-handel). E-handeln är en framväxande plattform för konsumtion vilket konstateras av Svensk 
handel (2018) som förutspår att var tredje krona kan komma att spenderas på internet år 2025. 
Denna utveckling innebära att företag måste hitta nya strategier och tillvägagångssätt för att 
bemöta och kommunicera med sina kunder i en digital miljö. 

3.2 Forskningsfilosofi 
För att besvara studiens forskningsfråga krävs en filosofisk utgångspunkt för att redogöra 
forskarens syn på kunskap. Då studien syftar till att undersöka konsumenters attityd till ett 
fenomen söker vi alltså andra människors syn på verkligheten för att generera kunskap. Då 
människor ser på verkligheten från olika perspektiv skiljer sig deras uppfattning beroende på 
vilken kontext den förekommer i. Vissa människor kan alltså söka acceptans till ett fenomen i en 
viss situation, medans andra inte gör det. För att uppnå kunskap krävs det alltså att forskaren utgår 
ifrån människan och dess olika syn på verkligheten för att identifiera likheter och skillnader som 
sedan kan användas för att generera kunskap (Bryman & Bell 2013). 
 
För att förklara studiens fenomen kan ett positivistiskt synsätt antas. Termen är vanligt 
förekommande i företagsekonomisk forskning och menar att människor har två källor till att uppnå 
“riktig” kunskap (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det ena är sådana företeelser vi kan iaktta 
med våra sinnen och det andra är det vi kan räkna ut med vår logik. Positivismen genererar kunskap 
genom att söka svar på frågan hur och inte varför. Med det menas att forskaren använder sig av 
ett objektivt synsätt för att beskriva och analysera fenomen som de är. Bryman och Bell (2013) 
nämner att ett positivistiskt synsätt lämpar sig bra i kvantitativa studier där forskaren syftar till att 
generalisera insamlad data. Datan ska således inte analyseras på djupet och söka svar på varför ett 
fenomen förekommer, utan snarare på bredden och hur fenomenet förekommer mellan olika 
fokusgrupper (Bryman & Bell 2013). 

3.3 Val av forskningsmetod och attityd 
Valet av forskningsmetod bestämts generellt utifrån studiens frågeställning och den teoretiska 
referensramen (Nyberg & Tidström, 2012). Oftast behöver författarna ta ställning till om det är en 
kvalitativ eller en kvantitativ studie som ska genomföras. I vårt fall beslutade vi oss för att en 
kvantitativ metod skulle passa vårt syfte och frågeställning. Bakgrunden till detta beslut grundade 
sig i två primära faktorer varav den ena var att majoriteten av liknande studier som producerats i 
Sverige har haft en kvalitativ ansats men även efterfrågat en kvantitativ undersökning till framtida 
forskning, vilket presenteras i bilaga 1. Den andra faktorn till att vi valde att tillämpa ett 
kvantitativt angreppssätt var för att vi till skillnad från tidigare forskning vill använda oss av ett 
bredare urval för att studera skillnader mellan konsumentgrupper. Eftersom vi strävade efter ett 
större urval passade en kvantitativ metod bra då den i större drag karaktäriseras av en större mängd 
data som sedan analyseras (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016). 
 
Eliasson (2006) kategoriserar kvantitativa studier med frågeställningar och forskningssyften som 
kräver ett större underlag av data och empiri. Fördelen med kvantitativ metod är att den generellt 
underlättar hanteringen av större datamängder och därmed kan bidra till ett mer nyanserat och 
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heltäckande empiriskt underlag. Eliasson (2006) presenterar även att en kvantitativ ansats är att 
föredra om en studie primärt avser att fokusera på isolerade faktorer, vilket överensstämmer med 
denna studie som studerar en isolerad aspekt, attityd.  
 
Vårt beslut att studera attityden hos konsumenterna gör att en definition av begreppet attityd är 
behövlig. Schiffman et al. (2005) definierar attityd som ett resultat av en persons bedömning av 
ett fenomen. En attityd kan förekomma i form av en inställning eller uppfattning till något vilket 
kan leda till en reaktion. Nationalencyklopedins (2019) definition överensstämmer med Schiffman 
et al. (2005), att attityd går att jämställa med en persons inställning mot något. 
Nationalencyklopedin (2019) nämner även att attityd kan framträda i positiv eller negativ 
bemärkelse. För att koppla definitionen till denna studie syftar begreppet attityd till att beskriva 
konsumenters inställning och uppfattning av individanpassad marknadsföring i digitala miljöer.  
 
Denna studie syftar till att studera konsumenters attityd till individanpassad marknadsföring samt 
om attityden skiljer sig mellan olika konsumentgrupper. Christensen et al. (2016) menar att en 
kvantitativ forskningsmetod passar bra när man ämnar att studera samband mellan olika variabler, 
exempelvis ålder och attityd. En vidare diskussion om vald forskningsmetod och alternativa 
metoder kommer att föras i avsnitt 3.7 forskningskritik.  
 
Beslutet att fokusera vår studie på begreppet attityd grundade sig i den litteraturgenomgång som 
vi genomförde i studiens inledningsfas. Under litteraturgenomgången uppmärksammade vi en 
tydlig röd tråd i den befintliga forskningen. Begreppet attityd var frekvent återkommande inom 
liknande studier och vi reflekterade kring att analysen och diskussionerna tenderade att bli 
utförliga och mer välgrundade när begreppet attityd användes. Tillämpningen av attityd har visat 
sig vara ett väl fungerande angreppssätt i tidigare studier då begreppet attityd dels ger svar på 
respondenternas inställning gentemot något samt skapar en utgångspunkt för fortsatt diskussion 
kring de latenta och bakomliggande faktorerna som resulterar i en given attityd. Genom att utforma 
studien utifrån begreppet attityd anser vi kunna ge en förklaring till hur individanpassad 
marknadsföring förekommer i olika situationer samt hur inställningen till det skiljer sig mellan 
olika konsumentgrupper.  

3.4 Analysmetod 
I följande avsnitt presenteras och förklaras olika statistiska analysmetoder som kommer att 
tillämpas för att analysera det empiriska underlaget.  
 
Samtliga analyser kommer att genomföras i dataprogrammet SPSS som är ett välutvecklat verktyg 
för statistisk analys. För att dataprogrammet ska passa och uppfylla kraven som finns för att kunna 
genomföra analysen med goda resultat kommer en modell av SPSS som heter Statistics att 
användas. Genom att använda SPSS är det möjligt att genomföra komplexa statistiska analyser. 
SPSS kommer möjliggöra en djupgående statistisk analys där resultaten från de olika 
fokusgrupperna analyseras och jämförs med varandra. Genom att tillämpa SPSS kommer likheter, 
skillnader och andra relevanta datapunkter att framgå på ett övergripande sätt vilket kommer ligga 
till grund för fortsatt analys och diskussion. 
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3.4.1 Anova  
För att behandla studiens empiriska material och komma fram till slutsatser som kan besvara 
studiens frågeställning krävs en lämplig analysmetod. Utifrån att studien syftar till att ge svar på 
om människors attityder skiljer sig mellan olika konsumentgrupper, har vi kommit fram till att 
använda oss av ett ANOVA-test (ANalysis Of VAriance). Ett ANOVA-test är en analysmetod som 
undersöker om ett medelvärde skiljer sig åt mellan olika grupper (Pallant, 2016). I detta fall 
handlar det om att undersöka och analysera om medelvärdet gällande attityd skiljer sig åt mellan 
urvalsgrupperna. Ett T-test skulle även kunna användas då forskaren ämnar att undersöka 
medelvärdet i två grupper, men ett ANOVA-test lämpar sig bättre om medelvärdet i fler än två 
grupper ska studeras. Då denna studie utgår från att studera flera åldersgrupper kommer således 
antal urvalsgrupper bli fler än två, vilket resulterar i användningen av ett ANOVA-test. Med hjälp 
av denna analysmetod kan forskarna identifiera och redogöra eventuella signifikanta skillnader i 
attityd som uppstår mellan grupperna (Pallant, 2016).  
 
ANOVA-testet utgår från ett par förutbestämda faktorer. Till en början har vi använt begreppet 
attityd som beroende variabel. En beroende variabel är en mätbar egenskap som testet ämnar att 
undersöka (Pallant, 2016). I denna kvantitativa studie fastställs attityd som en kontinuerlig variabel 
som kan anta oändliga värden inom ett intervall (Till exempel en persons längd kan mätas till 
180,4, 180,42 beroende på hur detaljerat forskaren går.). Vi har sedan använt ålder som 
oberoende variabel vilket ämnar att ge en förklaring och visa på orsaker till den beroende 
variabeln. Anledningen till varför ålder tillämpas i studien förklaras i tidigare avsnitt. Ålder är en 
diskret variabel som till skillnad från en kontinuerlig variabel endast kan anta vissa värden, som i 
det här fallet utgörs av heltal. Ålder kan visserligen mätas i oändliga värden beroende på mätskala, 
men i det här fallet har vi valt att använda oss av hela år. Detta gör att avståndet mellan varje 
intervall blir lika stort (ekvidistans) och det förekommer inga halvtal mellan intervallen vilket gör 
att det inte finns oändligt många värden. Åldern har sedan delats in olika kategorier som utgörs av 
åldersgrupper vilket gör att vår oberoende variabel kommer betraktas som en kategorisk variabel 
(Pallant, 2016).  
 
Analysmetoden kommer alltså utgöras av en beroende och en oberoende variabel, vilket innebär 
att vi kommer att använda oss av en så kallad envägs variansanalys (Pallant, 2016). Om studien 
hade ämnat att undersöka två eller flera oberoende variabler hade en flervägs variansanalys varit 
lämplig, vilket inte är fallet i denna studie. Vi har även valt att använda en oberoende variansanalys 
då vi ämnar att undersöka konsumenter som är oberoende av varandra. Om studien hade syftat till 
att undersöka samma personer vid flera mättillfällen hade det varit lämpligt med en beroende 
variansanalys.  
 
För att genomföra ett ANOVA-test bör forskarna sätta upp en nollhypotes samt en alternativ 
hypotes. Nollhypotesen innebär att alla fokusgrupper som ska studeras har samma medelvärde 
medans den alternativa hypotesen är att minst ett medelvärde avviker från de andra (Pallant, 
2016). I denna studie innebär detta att:  
H0= Attityden är lika i alla urvalsgrupper. 
H1= Attityden skiljer sig åt i minst en av urvalsgrupperna.  
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Denna studie kommer därmed testa alternativhypotesen, om attityden skiljer sig utifrån den 
oberoende variabeln ålder. 
 
En signifikansnivå används för att med en viss säkerhet förkasta (eller inte förkasta) nollhypotesen. 
Eftersom ett ANOVA-test jämför samtliga medelvärden i ett och samma test är det vanligast att 
man gör det med en signifikansnivå på 0.05. Det innebär att man vid ett signifikant resultat kan 
förkasta nollhypotesen, det vill säga att man med 95 procents säkerhet kan dra slutsatsen att minst 
ett av medelvärdena skiljer sig ifrån de andra urvalsgrupperna som inte utgörs av slumpen. 
Slutsatsen innebär dock inte att vi får reda på vilken grupp som skiljer sig åt, utan detta 
framkommer ur ytterligare ett så kallat “post hoc-test” (Pallant, 2016). Beslutet om vilken 
signifikansnivå som skulle användas i denna studie bestämdes till 0.1. Detta på grund av att urvalet 
kan betraktas som relativt litet samt att normalfördelningen var något snedfördelad. I bilaga 7 kan 
värdet på skewness utläsas till ca 0.3 vilket indikerar på en något positiv snedfördelning. Denna 
positiva snedfördelning visualiseras även i bilaga 8 där kurvan lutar till vänster, vilket indikerar 
fler negativa svar. Det innebär att vid ett signifikant resultat kan nollhypotesen förkastas med 90 
procents säkerhet. Mer ingående om detta följer i studiens kommande avsnitt. 
 
Beslutsregeln är en regel inom statistiska undersökningar som anger den kritiska gräns då 
nollhypotesen ska förkastas. Programmet SPSS kommer räkna ut ett signifikant värde genom att 
jämföra variationen inom grupperna med variationen mellan grupperna. Ju mindre variationen 
inom grupperna och ju större variationen mellan grupperna är desto mindre blir det signifikanta 
värdet. Om det signifikanta värdet understiger det kritiska värdet kan slutsatsen dras att det finns 
signifikanta skillnader mellan minst två grupper (Pallant, 2016). 
 
Det sista steget inom ett ANOVA-test är att ta ett beslut huruvida nollhypotesen skall förkastas 
eller ej (Pallant, 2016). Signifikansvärdet kan utläsas i SPSS och om värdet är under (vår tidigare 
bestämda signifikansnivå) 0,1 är resultatet signifikant med 90 procents säkerhet. Det innebär att 
vi med 90 procents säkerhet kan dra slutsatsen att åtminstone två av medelvärdena skiljer sig åt. 
Vi kan därmed ta beslutet att förkasta H0. 
 
Om ANOVA-testet visar på ett icke-signifikant resultat, innebär det att samtliga grupper kan sägas 
ha samma medelvärde. Men om testet visar på signifikanta skillnader kan det vara av intresse att 
se vilka grupper som skiljer sig åt. För att undersöka detta kan ett så kallat “post hoc-test” göras. 
Ett post hoc-test kan göras i SPSS där det det vanligaste testet är ett “Tukey-test”. Testet jämför 
fokusgrupperna med varandra där skillnader i medelvärdet ställs upp för varje grupp. Slutsatsen 
kan därmed dras om vilken eller vilka grupper som skiljer sig åt (Pallant, 2016). Därefter mynnar 
den empiriska undersökningen ut i en analys av studieobjektet och dess frågeställning. 

3.4.2 Cronbach´s Alfa 
Cronbach´s alfa är ett statistiskt test som mäter den interna konsistensen, vilket innebär hur väl de 
olika frågorna av ett test mäter samma underliggande faktorer. Vår enkätundersökning består av 
ett antal frågor som syftar till att undersöka attityden hos konsumenterna och Cronbach´s alfa 
tillämpas för att undersöka om frågorna undersöker samma ämne (Tabler, 2017). Om frågorna 
mäter samma underliggande ämne så bör även de insamlade svaren korrelera med varandra, vilket 
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kommer leda till att Cronbach´s alfa stiger. Utöver att visa om frågorna mäter samma 
underliggande faktorer ger Cronbach’s alfa även en indikation på om respondenterna har förstått 
och uppfattat frågorna på ett liknande sätt (Tabler, 2017). En kraftig variation bland 
respondenternas svar på en fråga kan bero på en variation i attityden eller att respondenterna inte 
förstått frågan korrekt.  
 
Denna analys genomförs för att validera och säkerställa studiens interna reliabilitet. Pallant (2016) 
menar att värdet av Cronbach´s alfa bör överstiga 0,7 och maximalt uppgå till 0,9 för att validera 
studiens trovärdighet, där ett värde över 0,8 är att föredra. En rekommendation är att antalet frågor 
bör ligga mellan 10-15 i antal för att säkerställa Cronbach´s alfas trovärdighet. Antal svar som 
ligger utanför denna skala kan leda till missvisande svar och ett lägre Cronbach’s alfa (Pallant, 
2016).  
 
För att säkerställa frågornas relevans kommer två matriser inom Cronbach´s alfa att analyseras. 
Den första matrisen kallas för “If Item Deleted” vilket visar på vad Cronbach´s alfa hade uppgått 
till om en fråga skulle exkluderas från undersökningen (Pallant, 2016). Den andra matrisen kallas 
för “Item-Total Statistics” vilket genomförs för att se hur väl samtliga frågor korrelerar med 
varandra. Pallant (2016) menar att värdet bör vara kring 0,3 där ett större värde är att föredra. 
Viktigt är att korrelationen inte är negativ vilket indikerar att frågorna inte undersöker samma 
ämne eller blivit ställd på fel sätt. Dessa två test skapar ytterligare indikatorer som visar huruvida 
enkätfrågorna är relevanta och korrelerar med varandra.  

3.5 Datainsamling 
I följande avsnitt presenteras och motiveras de mest centrala besluten gällande tillämpad teori 
och processen kring insamlingen av studiens empiri. 

3.5.1 Val av teoretiskt referensram 
I takt med att intresset för individanpassad marknadsföring och konsumenters attityd gentemot 
detta fenomen vuxit fram var det första steget i studien att utforska och skapa en bild över vad som 
tidigare gjorts inom området. För att skapa en så nyanserad bild av ämnet som möjligt startade 
processen med en strukturerad litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången gjordes med sökord 
som individual, marketing, online, consumer,  attitude och quantitative. Genom att kombinera 
dessa olika begrepp försökte vi rama in problemområdet och skapa en uppfattning om vad som 
fanns publicerat. Vår tanke med litteraturgenomgången stämmer väl överens med Nyberg och 
Tidström (2012) som menar att en strukturerad litteraturgenomgång är en bra metod för att 
identifiera vad som finns gjort inom forskningsområdet och redogöra för vilka eventuella 
forskningsproblem som kan upptäckas. 
 
De ovannämnda sökorden användes i två primära databaser, vilka var Örebro 
universitetsbiblioteks egen sökfunktion Primo samt Google Scholar. Vi valde även att fokusera 
på några särskilda tidskrifter för att säkerställa kvaliteten på materialet. De tidskrifter vi primärt 
fokuserade på var Journal of Consumer Marketing, International Journal of Retail and 
Distribution Management, European Journal of Marketing, International Journal of Research in 
Marketing, Journal of Marketing Research och Journal of Business Research. Genom att 
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kombinera sökorden med olika tidsskrifter kunde vi göra en kartläggning av publicerade artiklar 
inom det valda området. Urvalet av tidskrifter gjordes i samråd med vår handledare för att 
säkerställa att högt rankade tidskrifter användes.  
 
Nästa moment i processen var att systematiskt fokusera på artiklar inom ett visst tidsintervall, 
vilket i vårt fall var mellan 2005 och 2019. Genom att inleda litteraturgenomgången utan en 
avgränsning gällande publiceringsår kunde vi få en god uppfattning gällande vad som fanns 
publicerat och hur den historiska utvecklingen inom vårt specifika område har varit. Att sedan 
tillämpa publiceringsår som en avgränsning visade mer aktuell forskning och var forskningen är i 
dagsläget. Det bör tilläggas att samtliga artiklar som tillämpats i studien har varit vetenskapligt 
granskade vilket indikerar att de uppnår en viss vetenskaplig kvalitet.  
 
Litteraturgenomgången var en metod för att säkerställa att vi inte undersöker något som redan har 
studerats i mängder. Söderblom och Ulvenblad (2016) menar även att en litteraturgenomgång 
minskar risken för felaktigheter i den aktuella studien då forskaren har möjlighet att studera och 
dra lärdom om andra forskares misstag samt som det är möjligt att hitta ett gap i forskningen, 
vilket i vårt fall var att majoriteten av de tidigare studier som gjorts uppmuntrade till likasinnade 
studier fast med ett kvantitativt förhållningssätt.  

3.5.2 Insamling av empiri och urvalsgrupp 
Utifrån den valda metoden och vilket syfte empirin skulle komma att få i studien föll beslutet på 
att genomföra en elektronisk enkät. Då syftet med studien var att skapa en så god förståelse som 
möjligt gällande privatpersoner i Örebro och deras attityd var det viktigt för oss att 
urvalsgrupperna på ett tydligt sätt skulle spegla den stora populationen som vi undersökte. Innan 
diskussionen fortsätter kan en definition av Örebro stad vara på sin plats. Med Örebro stad menar 
vi enbart tätorten Örebro, exklusive mindre närliggande orter. Valet att använda Örebro stad 
lämpar sig bra då det är en medelstor stad i Sverige där urvalet anses kunna spegla ett 
genomsnittligt konsumentbeteende i Sverige. Utifrån vilka syften empirin skulle uppnå valde vi 
att tillämpa ett stratifierat urval vilket innebär att vi på ett systematiskt sätt delade in populationen 
i mindre grupper utifrån deras ålder. Grupperingen utifrån ålder baserades på att vi genom de olika 
urvalsgrupperna kunde få en relativt god helhetsförståelse. I dessa mindre grupper tillämpades ett 
obundet slumpmässigt urval vilket innebär att alla individer i urvalsgrupperna haft samma 
möjlighet att delta i studien (SCB, 2019). För att nå ut till respondenterna valde vi att använda den 
sociala plattformen Facebook. Valet föll på Facebook då det är en plattform med stort deltagande 
hos samtliga åldrar i samhället där personer oavsett socioekonomisk status är medlemmar. Genom 
att använda Facebook för att nå respondenter kommer vi nå ut till en stor grupp av människor med 
varierande preferenser. Detta innebär dock att det kommer finnas ett automatiskt bortfall där 
personer som inte är medlemmar på Facebook automatiskt sållas ut. Vi hoppas och antar att 
insamlingen av empiri trots bortfallen bland intressenter kommer att resultera i ett tillräckligt stort 
urval med en tillfredsställande variation bland respondenterna. 
 
Anledningen till att vi valde just denna metod för att bestämma urvalsgrupper baserades på att vi 
strävade efter att uppnå så generella slutsatser som möjligt utifrån ett relativt begränsat urval. 
Ytterligare en fördel med att tillämpa enkäter istället för intervjuer är att en eventuell 
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intervjuareffekt minimeras. Det innebär att respondenten svarar på frågorna på ett sätt som 
tillfredsställer intervjuaren snarare än att presentera sin personliga åsikt (Bryman & Bell, 2013). 
 
För att säkerställa ett tillfredsställande och jämnt fördelat deltagande finns det en strategi ifall 
deltagandet i enkätundersökningen skulle visa sig vara otillräckligt. Vi hoppas att deltagandet i 
enkäten blir tillräckligt stort med en jämn fördelning sett till ålder. Skulle det mot förmodan inte 
bli det, utan att deltagandet bland någon ålder är underrepresenterat finns det en förbestämd 
strategi för att åtgärda bristen. Den estimerade största risken för bortfall återfinns bland de äldre 
deltagarna som kanske inte känner igen sig i forskningsämnet och därför väljer att inte delta eller 
för att denna grupp är underrepresenterad på facebook. Om svarsfrekvensen blir för låg bland detta 
urval kommer vi att göra en komplettering där vi riktar enkäten mot de äldre respondenterna. 
 
I avsnitt 3.6 Utformning av enkät kommer centrala frågor att presenteras samt hur de hänger ihop 
med forskningsfrågan. För att enkäten ska bidra till studien fanns det flera faktorer att ta hänsyn 
till i utformandet av frågorna. Vi använde en mall från SCB där olika datainsamlingsmetoder 
diskuterades som en central referenspunkt i de val vi gjorde (SCB, 2019). 

3.5.3 Pilotstudie 
För att skapa ytterligare trovärdighet till studien och för att säkerställa att de enkätfrågor vi 
konstruerat är lämpliga för det fenomen vi ämnar att undersöka, krävs även en metod för detta. 
För att säkerställa studiens kvalitet valde vi efter att ha fått inspiration från Bryman och Bell (2013) 
att addera ytterligare en process i datainsamlingen, en pilotstudie.  
 
Innebörden och syftet med en pilotstudie är enligt Bryman och Bell (2013) att upptäcka eventuella 
svagheter i enkäten i ett tidigt stadie. Vi valde därför att skicka ut vår enkät till cirka tio personer, 
med varierande åldrar i vår omgivning för att få en uppskattning kring enkätens uppbyggnad och 
dess frågor. Genom att addera detta led i processen är det möjligt att se om någon fråga anses 
svårtolkad bland respondenterna eller om svaren varierar kraftigt vid en specifik fråga. Efter att 
svaren från pilotstudien samlats in fördes en kort intervju med varje respondent. Syftet med detta 
var att höra respondentens åsikt om enkäten som helhet men också om det fanns något påstående 
som var svårtolkat eller eller svårt att svara. 

3.5.3.1 Justeringar efter pilotstudie 
Enkäten skickades ut till cirka tio personer fördelat mellan såväl kön som ålder. Dessa personer 
fick besvara enkäten och sedan lämna respons över enkätens uppbyggnad och de olika frågornas 
relevans.  
 
En av respondenterna var insatt i metodarbete och de olika forskningsetiska principerna som 
forskare bör ta hänsyn till. Denna respondent menade att vi kunde förbättra och förtydliga 
framsidan i enkäten där det förklaras vilka etiska principer vi tar hänsyn till. Efter denna kritik 
valde vi att förtydliga hur vi hanterar datan och vilka skyldigheter vi som forskare har mot den 
som frivilligt väljer att delta i studien.  
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En faktor som flera av respondenterna ifrågasatte var att det inte fanns någon fråga om 
respondentens kön. Syftet med undersökningen är inte att jämföra respondenternas attityd utifrån 
kön, men efter invändningar från respondenterna och diskussion med handledare beslutade vi oss 
för att addera en fråga om kön. Vi ansåg att en fråga om kön kan underlätta för enkätens 
trovärdighet då frågan är vanligt förekommande i enkäter. 
 
Vi fick kritik gällande att fråga 7 var svår att förstå. Vi förstår att frågan “när du genomför ett köp 
på en hemsida” kan anses som svår att förstå. Efter pilotenkäten vidareutvecklade vi förklaringen 
till frågan genom att förtydliga vad som menas med ett köp. Respondenterna uttryckte att när ett 
köp genomförs är en definitionsfråga och att vi därför borde specificera frågan, vilket vi även valde 
att göra. Den utvecklade frågan minimerar risken för egen tolkning.  
 
Ett annat påstående som respondenterna upplevde vara svårt att svara på var påstående 10. Vi hade 
till en början formulerat påståendet som “Du har någon gång klickat på en individanpassad 
annons”. Detta påstående upplevdes snarare som en fråga vilket borde besvaras med ja, nej eller 
vet ej. Respondenterna upplevde det även svårt att svara exempelvis “Instämmer delvis” då frågan 
riktas till något man antingen har gjort eller inte. Vi valde därmed att formulera om påståendet till 
“Du brukar klicka på individanpassade annonser.” vilket lämpar sig bättre till svarsalternativen. 

3.6 Utformning av enkät 
När man utformar en enkät finns det en uppsjö av faktorer och variabler som påverkar enkätens 
utformning. En av de största riskerna med att genomföra en enkät som forskarna bör vara 
uppmärksamma på är att en mottagare av av enkäten väljer att inte svara (SCB, 2019). För att 
motverka detta scenario har vi valt att inledningsvis presentera studien och vad varje respondents 
deltagande bidrar med. Detta för att skapa ett intresse och en motivation till att vilja delta i studien. 
Vi har även utformat enkäten utifrån ett par centrala begrepp som Trost och Hultåker (2016) menar 
är direkt avgörande för en studies tillförlitlighet. Detta för att säkerställa att respondenterna angivit 
korrekta svar som speglar deras uppfattningar samt för att undvika att en respondent avbryter 
undersökningen. Dessa faktorer och begrepp kommer förklaras och diskuteras nedan. 
 
Tidigare i detta kapitel gjordes en redogörelse om forskningsfilosofi och dess påverkan på studien. 
En viktig aspekt som poängterades var att människor kan ha olika perspektiv och syn på 
verkligheten beroende på vilken kontext ett fenomen förekommer i. Två människor som studerar 
och iakttar samma objekt kan alltså ha helt olika uppfattningar. Detta stämmer även in på enkäter 
och hur människor väljer att tolka frågorna. Ett exempel på detta är enkäter som innehar 
svarsalternativen “ofta” och “sällan” för att redogöra hur frekvent ett fenomen uppstår. För en 
person kan svarsalternativet “ofta” betyda 2-3 gånger i veckan medan en annan person tolkar 
svarsalternativet “sällan” till 2-3 gånger i veckan. Det gör att två personer med samma upplevda 
svar kommer att svara olika, vilket leder till missvisande svar och att studiens tillförlitlighet sänks. 
Det är därför av yttersta vikt att svarsalternativen är tydligt uppställda och välformulerade (Trost 
& Hultåker, 2016).  
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Ålder är en central faktor i de flesta undersökningar och ett lämpligt sätt för att särskilja sin 
urvalsgrupp. I denna studie är ålder direkt avgörande då forskarna syftar till att undersöka om 
attityden till individanpassad marknadsföring skiljer sig mellan konsumenter utifrån ålder. Ett 
problem som förekommer då forskare behöver ta reda på respondenternas ålder är att det kan 
upplevas som integritetskränkande. Om en enkät inleds med att fråga om en persons ålder kan 
detta upplevas som oartigt eller påträngande, vilket kan leda till att personen avbryter enkäten. För 
att komma runt detta problem kan det vara bra att dela in åldern i olika svarsalternativ. Vi har 
därför ett svarsalternativ som anger åldern i intervall om 10 år, vilket skapar grupperingar från 16-
25 och uppåt tills vi fångat in den urvalsgrupp vi ämnar att undersöka. Detta underlättar för 
respondenten att svara då den inte behöver ange exakt ålder, vilket leder till att frågan inte blir lika 
integritetskränkande samtidigt som den bidrar till respondentens anonymitet. Detta lämpar sig 
även bra för denna studie då forskarna söka svar på fenomenet skiljer sig mellan olika 
konsumentgrupper, och inte exakt ålder (Trost & Hultåker, 2016). 
 
Svarsalternativen i en enkät bör utformas efter vilken metod som forskaren valt i sin studie (Trost 
& Hultåker, 2016). Om studien präglas av en kvalitativ metod kan svarsalternativen vara något 
ostrukturerade och kännetecknas av öppna frågor. Detta ger möjlighet för respondenten att gå 
bortom frågorna för att ge ett svar som går mer på djupet av ett problem, vilket kvalitativ metod 
syftar till att besvara. Om studien istället har en kvantitativ metod bör svarsalternativen vara 
strukturerade och inte ge utrymme för ett öppet svar. Detta är på grund av att kvantitativ metod 
syftar till att generalisera ett resultat vilket kräver att respondenternas svar kan jämföras med 
varandra. Vid öppna frågor kan forskarna få in svar som befinner sig på olika analysnivåer vilket 
medför svårigheter till generaliserbarheten. Det kan även leda till svarsbortfall om en respondent 
tvingas svara öppet på en fråga som den inte har en generell uppfattning om. Något som också är 
viktigt att ta i beaktning är att svarsalternativen inte får vara överlappande, det vill säga att det 
finns tydliga skillnader mellan svarsalternativen. Tidigare diskuterades att begreppen “ofta” och 
“sällan” kan uppfattas olika beroende på vilken person som svarar och i vilken kontext frågan 
förekommer i. Det är därför viktigt att antingen informera respondenten om innebörden av varje 
svarsalternativ eller utforma svarsalternativen på sådant sätt att det inte råder några tveksamheter 
om dess betydelse. Trost och Hultåker (2016) beskriver även att det är viktigt att använda ett 
“vanligt språk” vid konstruerandet av svarsalternativen. Svåra ord, formuleringar och uttryck kan 
leda till att respondenten inte förstår vad den ska svara på, vilket kommer påverka studiens 
tillförlitlighet negativt.  
 
Det är även viktigt att forskaren inte blandar in flera frågor i en, vilket kan leda till en förvirring 
hos respondenten och vad det konkret är som den ska svara på. Trost och Hultåker (2016) 
exemplifierar detta genom en fråga som lyder “Vad tycker du om barn- och äldreomsorg?”. Denna 
fråga anser författarna har utformats på ett felaktigt sätt då den presenterar två frågor i en. Det kan 
till exempel finnas personer som ser positivt på barnomsorgen men negativ till äldreomsorgen. 
Detta gör att frågan blir svårbesvarad vilket man enligt Trost och Hultåker (2016) bör undvika. 
Något som också bör undvikas är långa frågeformuleringar. Det kan medföra att respondenten 
tappar intresset till frågan och ger ett slumpmässigt svar eller att den väljer att avbryta enkäten. 
Korta och koncisa frågeformuleringar är att rekommendera för att få in träffsäkra och tillförlitliga 
svar. Avslutningsvis bör forskare vara konsekventa vid utformandet av en enkät. Detta innebär 
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exempelvis att enbart använda ordet “Du” för att rikta sig mot konsumenten och inte växla mellan 
andra ord som “Ni”. Det är även lämpligt att numrera frågorna i en enkät då det underlättar för 
respondenten att veta vart den är i undersökningen (Trost & Hultåker, 2016). 
 
Svarsalternativen har tillämpats efter Likertskalan vilket är den vanligaste metoden för att mäta 
respondenternas attityder till ett fenomen (Trost & Hultåker, 2016). Likertskalan utgår från ett 
antal positiva eller negativa påståenden som syftar till att generera ett index till fenomenet. 
Respondenten får ange sina svar utifrån en sifferskala i vilken grad de instämmer med påståendet. 
Det finns inga rätt och fel i hur stor skala forskaren väljer att använda sig av då detta kan variera 
utifrån studiens syfte. Det som istället är viktigt att fundera över är om antalet svarsalternativ på 
skalan ska vara jämna eller ojämna. En skala som har jämna svarsalternativ (exempelvis 4) tvingar 
respondenter att ta en positiv eller negativ ställning till ett påstående. En skala med ojämna 
svarsalternativ (exempelvis 5) lämnar utrymme för ett neutralt svar i mitten på skalan, vilket gör 
att respondenten inte tar en positiv eller negativ ställning till påståendet. Trost och Hultåker (2016) 
menar att ett neutralt svar är att föredra vid komplexa ämnen och påståenden som respondenten 
kanske inte vet hur den ställer sig till. Då fenomenet vi undersöker får kännetecknas som något 
komplex och innehåller påståenden som inte hör till vanligheten att respondenter svarar på, har vi 
valt att använda oss av udda antal svarsalternativ. Detta för att lämna utrymme till neutrala svar 
då respondenten inte kan ta ställning till påståendet vilket anses stärka studiens trovärdighet. De 
vanligast förekommande skalor är en 5- eller 7-gradig skala (Trost & Hultåker, 2016). Då skalan 
utgörs av vilken grad respondenter instämmer till ett påstående har vi valt en 5-gradig skala. Detta 
valdes då en 7-gradig skala blev allt för omfattande samt att det utgör en risk att vissa 
svarsalternativ går in varandra som nämnts tidigare. Skalan formulerades sedan till: 1. Instämmer 
inte alls, 2. Instämmer delvis inte, 3. Ingen åsikt, 4. Instämmer delvis och 5. Instämmer helt.  

3.7 Tillförlitlighet  
Följande avsnitt innehåller en diskussion om studiens tillförlitlighet med utgångspunkt i termer 
som reliabilitet, validitet och etik. Till detta kommer andra relevanta termer att diskuteras och 
analyseras. Avsnittet fokuserar på primära metodologiska val och antaganden som påverkar 
studien. Jacobsen (2002) har influerat följande avsnitt där utgångspunkten är att utvärdera och 
diskutera de val vi gjort och hur de påverkat studiens tillförlitlighet.  

3.7.1 Reliabilitet 
Termen reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos en mätning, i vårt fall enkätens tillförlitlighet. 
Med reliabilitet menas den omgivning och utformning som en undersökning har haft (Trost & 
Hultåker, 2016). Bryman och Bell (2013) menar att en undersökning ska vara befriad från faktorer 
som påverkas av slumpen. Trost och Hultåker (2016) förklarar mer explicit att en mätning med 
hög reliabilitet inte har något tolkningsutrymme hos respondenten. I praktiken innebär det att 
enkäten undersöker det som forskarna vill att den ska undersöka. Trost och Hultåker (2016) 
nämner att ett vanligt misstag som sker vid insamling av data är att forskarna använder ett 
vokabulär som respondenten inte är helt förstående med. För att öka tillförlitligheten i vår studie 
har vi konstruerat frågorna i enkäten med vetskapen om detta och därför tillämpat ett så vardagligt 
språk som möjligt, utan facktermer och ord med dubbla negationer. Genom att konstruera frågorna 
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med dessa punkter som riktlinje ökar vi sannolikheten att respondenterna uppfattar frågorna på ett 
korrekt sätt.  
 
Det finns tydliga för- och nackdelar med både kvalitativa samt kvantitativa metoder. Ingen metod 
garanterar full reliabilitet, däremot är det viktigt att forskare funderar över hur tillförlitligheten kan 
öka och minska eventuella risker i undersökningen. En fördel med kvantitativa studier är att 
samma budskap och frågor presenteras på ett identiskt sätt varje gång, till skillnad från kvalitativa 
studier där det finns en risk för att intervjuaren påverkas av deltagarna och att intervjuerna kommer 
att skilja sig från gång till gång.   
 
Vad vi önskar att uppnå med de ovannämnda faktorerna är en så hög reliabilitet som möjligt och 
därigenom en så trovärdig undersökning som möjligt. Det övergripande syftet med en så hög 
reliabilitet som möjligt är enligt Trost och Hultåker (2016) samt Bryman och Bell (2013) att 
studien ska kunna genomföras även vid ett senare tillfälle och, allt annat lika, ge samma resultat. 
Med andra ord, att studien och de metodologiska valen ska ha en hög chans till replikation av 
andra forskare. Det är med dessa faktorer i åtanke vi har konstruerat enkäten.  

3.7.2 Validitet 
Vid kvantitativ forskning är validitet ett centralt begrepp att diskutera (Bryman & Bell, 2013). Ett 
perspektiv är att endast det som beskrivs med siffror, dvs ett kvantitativt perspektiv kan ge 
uppkomst till valid kunskap. Då kunskapen grundar sig på siffror, är siffrornas kvalitet och 
validitet av yttersta vikt. Bryman och Bell (2013) väljer att dela upp validitet i inre- och yttre 
validitet. Den inre validiteten handlar om hur väl man studerar det som verkligen planerades att 
undersökas. Då vår studie syftar till att undersöka attityden hos konsumenter, kommer den inre 
validiteten att handla om hur väl vi studerar just detta område.   
 
För att förtydliga detta resonemang och koppla definitionen av inre validitet till vår studie så 
handlar det om att utformningen av enkäten ska vara kopplad till vår studie och det vi undersöker. 
Bryman och Bell (2013) definierar validitet som om en kvantitativ undersökning verkligen mäter 
och undersöker det som undersökningen är syftad till att undersöka. För att minimera risken att 
onödiga misstag påverkar studien och att enkätfrågorna inte fyller sin funktion har vi på ett 
systematiskt sätt studerat hur andra studier som undersökt attityd har utformat sina frågor. Genom 
att studera en kombination av studier och artiklar som alla undersökt attityd försöker vi aktivt 
förebygga risken för misstag och istället skapa en träffsäker enkät som skapar bättre förutsättningar 
att enkäten besvarar studiens frågeställning. Att ha välgrundade frågor som fyller ett tydligt syfte 
kommer stärka den inre validiteten och skapa goda förutsättningar för att genomföra en nyanserad 
analys då empirin bör hålla högre standard. För att öka studiens validitet har vi valt att genomföra 
ett Cronbach´s alfa vilket förklarades djupare i avsnittet 3.4.2 Cronbach´s alfa. Vi genomförde 
testet för att säkerställa och validera frågorna i enkäten och att de undersöker samma 
underliggande faktorer. Följderna av att undersökningen har en hög validitet blir att slutsatserna 
tenderar att bli mer relevanta och tillförlitliga. 
 
Den yttre validiteten ger istället en indikation på en studies generaliserbarhet (Bryman & Bell, 
2013). Med generaliserbarhet menas huruvida en studie och dess resultat går att överföra och 
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appliceras till andra miljöer. Vi har gjort ett aktivt beslut att inte fokusera på den yttre validiteten 
då studiens syfte inte är att presentera slutsatser som är direkt överförbara till andra situationer. 
 
Vi har genomfört denna studie med utgångspunkten att centrala beslut som påverkar studien ska 
diskuteras och förklaras löpande för att motverka eventuella funderingar hos läsaren. Genom hela 
processen har vi syftat till att skapa en studie där avgörande beslut förklaras och underbyggs med 
argument. 

3.7.3 Forskningsetik 
För att säkerställa att datainsamlingen och datahanteringen sker på ett korrekt sätt har flertalet 
forskningsprinciper med fokus på ett etiskt tillvägagångssätt applicerats under studiens 
genomförande. En central källa till detta avsnitt är Bryman och Bell (2013) samt Diener och 
Crandall (1978) som på ett utförligt sätt beskriver de fyra centrala principerna gällande 
forskningsetik. Nedan kommer de centrala delarna gällande forskningsetik att diskuteras utifrån 
vår studie och de forskningsval vi gjort. 
 
För att enkäten ska upplevas som en behaglig upplevelse och att respondenterna under deltagandet 
ska kunna fokusera på att besvara frågorna utan andra externa faktorer som påverkar deltagandet 
negativt kommer en av forskningsprinciperna att förklaras redan i enkätens inledning. Den första 
principen är samtyckeskravet som handlar om deltagarnas kännedom och samtycke till att delta i 
studien. Här presenteras information som att deltagandet är frivilligt, vad deltagandet bidrar med 
och vad syftet med studien är. Allt detta för att deltagaren ska känna sig medveten om vad den 
besvarar och varför.  
 
En annan av forskningsprinciperna handlar om privatlivet och syftar enligt Bryman och Bell 
(2013) om huruvida forskarna undersöker ett känsligt ämne som kan inkräkta på deltagarnas 
privatliv. Denna princip har en tydlig koppling till tidigare princip och handlar om att som forskare 
visa transparens och tydlighet gentemot respondenterna. Denna princip har vi haft i åtanke när vi 
konstruerat frågorna till enkäten. Vi har försökt konstruera en enkät som ska ge så värdefull och 
kvalitativ information som möjligt, utan att ställa frågor som kan uppfattas som privata eller 
obekväma av respondenterna.  
 
Ytterligare en aspekt som kommer att finnas med i enkätens inledning är en kort och koncis 
förklaring att den insamlade datan enbart kommer att behandlas av forskarna, vilket uppfyller 
datahanterings-principen (Bryman & Bell, 2013). För att motverka ett textstycke i enkätens 
inledning som blir långt och bokmässigt där olika principer presenteras kommer datahanteringen 
att beskrivas mer koncist i slutskeendet av enkäten. Här kommer mer detaljerad information att 
presenteras som att enbart forskarna kommer ta del av datan och att datan kommer att bearbetas 
med stor försiktighet utan insikt av andra personer än forskarna.  
 
De presenterade forskningsprinciperna syftar till att skapa ett lugn hos respondenterna som gör att 
de kan fokusera fullt ut på frågorna som ställs i enkäten. De ska känna sig trygga och säkra på att 
deras deltagande inte kommer innebära några senare problem. Att applicera dessa etiska principer 
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ökar enligt Bryman och Bell (2013) möjligheten till god kvalitet på svaren, då respondenterna haft 
fullt fokus på att besvara frågorna.  

3.8 Forskningskritik  
Vid all sorts forskning görs det ett antal beslut som har stor påverkan på studiens slutgiltiga utfall. 
I följande avsnitt kommer de mest centrala besluten att diskuteras och alternativa tillvägagångssätt 
kommer att belysas.  
 
Det förmodligen mest avgörande beslutet var att välja en kvantitativ metod där en enkät användes 
för att samla in empirin. I valet av metod valde vi bort intervjuer som metod för insamling av data. 
Att använda intervjuer hade varit fullt genomförbart och har varit den mest frekventa metoden vid 
liknande studier. Intervjuer hade kunnat bidra till att få djupare svar och en möjlighet för oss som 
intervjuare att ställa specifika följdfrågor för att förstå respondentens tankesätt och resonemang. 
Anledningen till att intervjuer valdes bort berodde på två centrala faktorer vilka är att vi dels ville 
tillämpa en ny metod till skillnad från den tidigare forskningen och för att vi inte hade möjlighet 
att djupintervjua ett tillräckligt brett urval, vilket enkäter kan. Eftersom vi är intresserade av att 
förstå attityden krävs det ett relativt stort deltagande vilket resulterade i att intervjuer inte passade 
till syftet med vår studie. En av riskerna med elektroniska enkäter kopplat till vår studie är att vi 
kan ha problem med att få ett jämnt antal respondenter i de olika urvalsgrupperna. Det är rimligt 
att anta att den äldre generationen inte är lika aktiv på internet och att de äldre som är aktiva är de 
som har en positiv attityd gentemot internet och ny teknik. Vi har därför försökt att få ett stort 
deltagande bland de äldre för att minska risken för missvisande svar så mycket som möjligt.  
 
En risk som uppstår med enkäter är att respondenterna kan tolka frågorna olika, vilket forskaren 
inte får ta del av. Genom att formulera frågorna på ett så enkelt sätt som möjligt minimeras risken 
för tolkning. Genomförandet av pilotstudien underlättade även arbetet med att frågorna tolkas 
olika. Efter en kort intervju med samtliga respondenter av pilotstudien kunde vi göra en del 
korrigeringar och förtydliga vissa punkter för att fastställa att samtliga frågor tolkats på ett likartat 
sätt. 
 
En avgränsning som gjordes i studien var de faktorer som valdes att studeras, i detta fall ålder och 
attityd. Utifrån studiens omfattning beslutade vi oss för att dessa två faktorer skulle kunna bidra 
med intressanta diskussioner. Det hade dock varit möjligt att antingen studera en annan 
kombination av två variabler eller en kombination av mer än två variabler som exempelvis lön 
eller utbildning. Vi tog beslutet att fler än två faktorer skulle bli för resurskrävande än vad som 
var möjligt i studiens omfattning. 
 
Vi beslutade oss i inledningsfasen av studien att tillämpa ett konsumentperspektiv vilket innebar 
att studien fokuserade på konsumenterna och deras attityd till individanpassad marknadsföring. 
Ett annat tänkbart angreppssätt hade varit att utgå från företagens perspektiv och undersöka hela 
fenomenet från deras perspektiv. Detta hade givetvis påverkat teorin såväl som metodologiska 
utgångspunkter.    
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Gällande insamlingen av teori har vi tidigare förklarat att vi använde oss av en strukturerad 
litteraturgenomgång för att få en god uppfattning av forskningsområdet och teorins historiska 
utveckling. Det bör dock förtydligas att ingen insamlingsmetod är helt fri från misstag och att 
adekvat teori kan ha missats, exempelvis som en följd av att vi enbart tagit del av engelsk litteratur.  
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4. Resultat 
I följande kapitlet presenteras det empiriska materialet som samlats in med hjälp av enkäten. 
Inledningsvis presenteras en sammanställning av svaren från enkäten för att sedan presentera 
data som är framtagna genom statistiska test. 

4.1 Sammanställning av enkätsvar 
Innan den insamlade datan presenteras och förklaras behöver några påverkande faktorer 
presenteras. Det som är av intresse är att samtliga personer som deltog i undersökningen valde 
att genomföra hela enkäten och besvara samtliga frågor, vilket gör att vi inte behöver exkludera 
några av anledningen att de inte genomförda hela undersökningen. Däremot var det av samtliga 
236 respondenter 30 deltagare som valde att kryssa i att de ej är boende i Örebro och därför 
inte relevanta för denna studie. Antalet respondenter som utgör det empiriska underlaget är 
därför 206 stycken. Svaren på enkätens påståenden presenteras nedan i avsnittet med skalan 1-
5, där 1 representerar instämmer inte alls och 5 motsvarar instämmer helt. 
 
I figurerna nedan presenteras det totala deltagandet fördelat på ålder samt kön. Det som går att 
utläsa är att åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad för respondenter mellan 26-65, med 
avvikelsen att den yngsta urvalsgruppen har ett större deltagande. Sett till könsfördelningen var 
det fler kvinnor än män som valde att delta i studien.  

 
       
Figur 5: Åldersfördelning      
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Figur 6: Könsfördelning 
 
Nedanstående figur visar svaren på frågorna som behandlar huruvida respondenterna 
uppskattar tre olika alternativ av individanpassad marknadsföring. Det kan urskiljas att fråga 4 
och 6, frågan till vänster respektive till höger, har liknande resultat till skillnad från fråga 5 som 
kraftigt avviker från de andra frågorna. Det som framhävs är att respondenterna överlag är 
betydligt mer negativt inställda mot individanpassad marknadsföring genom e-mail, till 
skillnad mot webbläsare eller sociala medier. Hela 106 respondenter instämmer inte alls på 
fråga 5 jämfört med 57 respektive 67 på fråga 4 och 6, vilket tyder på en tydlig skillnad i 
uppskattning mellan de olika marknadsföringsmetoderna. Även det faktum att 26 stycken 
respondenter svarade med en fyra eller femma på fråga 5, jämfört med 46 stycken respektive 
40 stycken på fråga 4 och 6 indikerar att det finns en skillnad i attityd beroende på vilken 
plattform individanpassad marknadsföring förekommer på. 
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Figur 7: Uppskattning av personlig marknadsföring.  
 
I figur 8 som visas nedan presenteras svaren på frågorna 7, 8 och 9. Här går det att urskilja att 
den data som sticker ut är respondenternas mer positiva inställning mot personliga erbjudanden 
när de genomför ett köp. Antalet respondenter som angav en fyra eller femma på den sjunde 
frågan var 86 stycken, vilket är att jämföra med fråga 8 och 9 där 63 stycken respektive 57 
stycken angav en fyra eller femma. Det går även att urskilja att attityden mot påståendena 
bakom fråga 8 och 9 generellt är starkt sammankopplade med varandra.  
 

Figur 8: Personliga erbjudanden.  
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Figur 9 visar på datainsamlingen för frågorna 10 och 11. Det visar sig att attityden är relativt 
jämn mellan dessa två frågor där det går att utläsa att respondenterna har ett aningen mer 
positivt förhållningssätt gentemot fråga 11 som berör huruvida de skulle kunna genomföra ett 
köp genom att klicka på en individanpassad annons. Det är totalt 50 stycken respondenter som 
angivit en fyra eller femma på fråga 10, jämfört med 58 stycken på fråga 11, vilket styrker att 
attityden gentemot dessa två frågor är jämn bland respondenterna.  

Figur 9: Genomförande av köp. 
 
Den avslutande figuren visar sammanställningen från frågorna 12, 13 och 14 som berör 
respondenternas integritet. Det som utmärker sig här är framförallt fråga 12 och 13 där 
respondenterna tenderar att vara väldigt negativt inställda till det frågan berör. Totalt har 160 
stycken respondenter svarat med en etta eller tvåa på fråga 12 och hela 178 stycken på fråga 
13. Utmärkande här är att hela 126 respondenter har svarat med en etta på fråga 13 och endast 
2 stycken har svarat med en femma. Fråga 14 har till skillnad från de andra två mer jämnt 
fördelade svar.     

Figur 10: Integritet 
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4.2 Cronbach’s Alfa  
Cronbach´s alfa är som tidigare nämnt ett test för att se om frågorna i en enkät undersöker 
samma ämne. För att ha frågor som undersöker samma ämne bör testvärdet placeras inom 0,7-
0,9, där värden närmare 0,9 visar på en starkare korrelation (Pallant, 2016). Det vi ser nedan i 
figur 11 visar att vårt genomförda test har en hög validitet och att enkätfrågorna undersöker 
samma sak. Värdet på Cronbach’s alfa visar 0,882 vilket indikerar att samtliga frågor korrelerar 
och ämnar att undersöka samma sak. Värde på Cronbach´s alfa ger även en viktig indikation 
på om respondenterna har förstått och uppfattat frågorna på ett korrekt sätt. Ett lågt testvärde 
kan indikera att frågorna inte mäter samma ämne eller att respondenterna inte uppfattat 
frågorna på ett korrekt sätt. 
 

 
Figur 11, Cronbach’s alfa - korrelationen mellan frågorna i enkäten 
 
För att säkerställa relevansen hos alla frågor har vi i bilaga 6 sammanställt Item-total statistics 
som visar om det är någon specifik fråga som bidrar till ett missvisande värde. Det värde vi 
fokuserar på befinner sig i tabellen längst åt höger, Cronbach´s alpha if item deleted, som visar 
det potentiella värdet om en fråga exkluderas från testet. Även här har vi ett högt och jämnt 
värde vilket tyder på en relevans bland samtliga frågor. 
 
Vi tillämpade även en matris för att validera kvaliteten och relevansen bland enkätfrågorna. I 
bilaga 5 Inter-item Correlation Matrix framgår samtliga frågors korrelation med varandra. De 
två riktlinjerna som finns är att ett värde runt 0,3 är att föredra samt att det inte bör finnas några 
frågor med negativ korrelation (Pallant, 2016). Även detta indikerar på att frågorna är relevanta 
och undersöker samma faktorer då det inte återfinns något negativt värde samt att majoriteten 
av värdena återfinns inom 0,250 och 0,500.   

4.3 ANOVA 
Innan ett ANOVA test genomförs finns det ett par antaganden som forskare bör gå igenom för 
att säkerställa testets applicerbarhet. Det första antagandet är att urvalet är normalfördelat vilket 
säkerställs genom ett antal tester som kan hittas i bilaga 7 och 8. För det första använde vi oss 
av ett histogram som återfinns i bilaga 8, där fördelningen kan ses vara “klockformad” vilket 
kännetecknas av en normalfördelning. Det går även att utläsa att “Observed value” till stor del 
stämmer överens med “Expected value”, vilket även detta tyder på en normalfördelning. Värdet 
på skewness i bilaga 7 är 0.3 där ett värde mellan +-0.5 tyder på en normalfördelning. De andra 
två antagandena är att undersökningen ska ha oberoende observationer, vilket vi sedan tidigare 
uppfyller, och att det råder homogena varianser inom grupperna. I bilaga 9 kan det utläsas att 
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det signifikanta värdet på “Levene’s test for homogeneity based on mean” uppgår till 0,833. 
Huvudregeln som gäller vi detta test är att om det signifikanta värdet överstiger 0.05 är 
variansen inom urvalsgrupperna homogena. Detta betyder att det råder en homogen varians 
mellan urvalsgrupperna, vilket innebär att ett ANOVA-test kan genomföras. 

4.3.1 ANOVA för attityd och ålder 

 
Figur 12: ANOVA - undersökning av skillnad mellan attityd och ålder 
 
I figur 12 kan resultaten från ANOVA-testet mellan attityd och ålder utläsas. Tabellen som är 
av relevans att kontrollera är signifikansvärdet som befinner sig längst till höger. I det här fallet 
uppgår värdet till 0.015 vilket innebär att det finns en signifikant skillnad mellan någon av 
grupperna. Grundregeln är att om signifikansvärdet är 0.05 eller mindre råder en signifikant 
skillnad mellan någon av grupperna (Pallant, 2016). ANOVA-testet besvarar dock inte mellan 
vilka grupper som skillnaden finns utan detta framkommer genom ett Tukey test. Genom att 
ANOVA-testet visar att det finns en signifikant skillnad mellan någon av grupperna är det 
därför relevant att gå vidare till ett Tukey test. 
 
I ANOVA-testet framgår även den generella attityden till individanpassad marknadsföring, 
vilket utgörs av det totala medelvärdet i undersökningen. I bilaga 11 kan summan avrundas till 
25.5, där svaren kan summeras inom intervallet 11 till 55. I samma tabell kan även medelvärdet 
inom varje konsumentgrupp utläsas där exempelvis åldersgruppen 16-25 uppgår till 27.5 
medan åldersgruppen 26-35 endast uppgår till 22.9. 
 
Ett Tukey test genomförs som tidigare nämnt för att se mellan vilka grupper som det finns en 
signifikant skillnad. I bilaga 10 kan det utläsas att de lägsta signifikanta värdena uppstår mellan 
konsumentgrupperna 16-25 och 25-36, samt mellan 16-25 och 56-65. De signifikanta värdena 
uppgår till 0.06 och 0.075 mellan respektive konsumentgrupper. Detta går även att utläsas om 
det finns några asterisk (*) i matrisen, vilket det finns vid nämnda konsumentgrupper. 
Grundregeln för detta konstaterande är att om signifikansvärdet är mindre än signifikansnivån, 
kan det med 90% säkerhet konstateras att det råder en signifikant skillnad mellan grupperna 
(Pallant, 2016). Mellan övriga grupper överstiger signifikansvärdet den tidigare bestämda 
signifikansnivån, vilket tyder på att det inte råder någon signifikant skillnad mellan dessa 
grupper. 
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4.3.2 ANOVA för integritet och ålder 

 
Figur 13: ANOVA - undersökning av skillnad mellan integritet och ålder 
 
I figur 13 presenteras resultaten från ANOVA-testet mellan integritet och ålder. Detta test är 
av relevans för att kunna säkerställa hypotes 2. I detta test uppgår det signifikanta värdet till 
0.047 vilket även i detta fall innebär att det finns en signifikant skillnad mellan någon av 
grupperna. Detta betyder således att ett Tukey-test kan genomföras för att undersöka mellan 
vilka grupper som det råder en signifikant skillnad. 
 
I bilaga 14 och 15 presenteras resultaten från Tukey-test. Samma principer som tidigare 
genomförda Tukey-test gäller, det vill säga om signifikansvärdet mellan två grupper är mindre 
än signifikansnivån så råder en signifikant skillnad mellan grupperna. I matrisen kan det 
konstateras att det finns en signifikant skillnad mellan åldersgrupp 16-25 och 25-36 sett till 
integritet. Det signifikanta värdet är 0.099 vilket befinner sig under signifikansnivån och det 
finns även ett utmarkerat asterisk (*) mellan åldersgrupperna. Det kan alltså med 90% säkerhet 
konstateras att det råder en signifikant skillnad mellan grupperna (Pallant, 2016) 
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5. Analys 

I följande avsnitt kommer de betydande delarna från empirin att analyseras med utgångspunkt 
i den teoretiska referensramen. Analysen har även en tydlig utgångspunkt utifrån de tidigare 
presenterade hypoteserna.  

5.1 Analys av hypoteser 
I det följande avsnittet kommer studiens fyra hypoteser att sekventiellt analyseras utifrån 
adekvat teori för respektive hypotes. För att underlätta analysen har vi använt samma struktur 
som presentationen av hypoteserna i teoriavsnittet.  

5.1.1 Hypotes 1 

H1: De yngre konsumenterna tenderar att ha en mer positiv attityd än de äldre. 

 
Hypotesen grundande sig i slutsatserna från en amerikansk studie där 608 vuxna amerikanska 
konsumenter intervjuades utifrån deras erfarenheter, men framförallt attityder till 
individanpassad marknadsföring (Goldsmith & Freiden, 2004). De centrala nyckelfynden i 
deras studie som låg till grund för hypotesen var att attityden mot massanpassning generellt var 
positiv och att de mest troliga köparna av en produkt genom individanpassad marknadsföring 
tenderar att vara yngre. Vad som är intressant är att det vi såg i vår undersökning 
överensstämmer med slutsatsen i deras studie, till en viss del. Relevant information som ligger 
till grund för analysen återfinns i Bilaga 11: Tukey Test - En jämförelse mellan 
urvalsgrupperna där det framgår att den åldersgrupp med genomsnittligt högst medelvärde, 
alltså mer positiv, var den yngsta respondentgruppen. Om analysen avslutas här stämmer den 
uppsatta hypotesen att yngre konsumenter tenderar att ha en mer positiv attityd än de äldre. 
 
En faktor som blir intressant att analysera är medelvärdet bland de övriga urvalsgrupperna. I 
bilaga 11 framgår att det finns en signifikant skillnad mellan de två yngsta urvalsgrupperna. 
Genomsnittet i urvalsgruppen 26-35 är lägre än hos både 36-45 såväl som 46-55 vilket visar 
att vår hypotes inte stämde överens med verkligheten fullt ut. Vi fann det intressant att attityden 
inte var linjär utifrån ålder utan att andra faktorer uppenbarligen påverkar konsumenterna. En 
av de externa faktorer som kan tänkas påverka resultatet och attityden är det mönster som 
identifierades i en tidigare studie som indikerar att mängden användning av sin mobiltelefon 
och dator kommer att ha en inverkan på attityden mot individanpassad marknadsföring (Dae-
Young, Jungkun & Alastair, 2008). Att applicera deras slutsatser till resultaten av vår studie 
kan bidra till en djupare analys av fenomenet. 
 
En faktor som kan ha bidragit till att hypotesen inte överensstämmer fullt ut är att artikeln 
publicerades år 2004, vilket är innan internets stora genombrott för e-handeln. Om man tar 
studiens datering i beaktning och tillämpar bidraget från Dea-Young, Jungkun och Alastair 
(2008) kan det vara så att när dessa studier genomfördes, relativt tidigt i e-handelns och den 
digitala  marknadsföringens livscykel, var det den yngre målgruppen som hade en mer positiv 
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attityd. Med vetskapen om att det har gått mer än ett decennium sedan forskningen publicerades 
kan det vara så att användningen av mobiltelefoner och datorer ökat exponentiellt, framförallt 
hos de äldre generationerna, samtidigt som de yngre konsumenterna i deras studier numera 
återfinns inom de äldre konsumentgrupperna. Att sambanden mellan användningen av mobiler 
och datorer samt attityden mot individanpassad marknadsföring stämmer skulle utifrån dagens 
samhälle innebära att attityden bör vara mer jämn fördelat utifrån ålder. Då vi återfinner det 
näst högsta medelvärdet bland åldrarna 46-55 stämmer detta med att attityden bör vara jämnare 
fördelad mellan åldrarna då användningen av internet ökat drastiskt bland alla urvalsgrupper. 
Slutsatserna från Dea-Young, Jungkun och Alastair (2008) samt Goldsmith och Freiden (2004) 
är fortfarande aktuella och överensstämmer till viss del med vår hypotes och resultat men att 
den ökade och mer utbredda användningen av tekniska innovationer har minskat skillnaderna 
mellan de olika åldersgrupperna.  
 
En annan intressant aspekt till varför hypotesen ställdes upp som den gjorde kan hämtas ur ett 
integritetsperspektiv. Det är inte främmande att yngre personer generellt använder tekniska 
produkter i högre utsträckning än de äldre, vilket leder till att de yngre konsumenternas 
acceptans till teknisk innovation således är högre. De äldre konsumenterna kan därmed ses 
acceptera den tekniska innovationen till en viss gräns och därmed bilda en negativ till attityd 
till det som går bortom denna gräns. Gränsen i detta fall kan vara den personliga integriteten, 
alltså när tekniken anses bli för påträngande och privat så den blir integritetskränkande. Detta 
resonemang kan styrkas från flertalet liknande studier vars slutsatser var att individanpassad 
marknadsföring uppskattas till en viss gräns och då den inte blir alltför påträngande på en 
personen integritet (se kolumn 5 i bilaga 1). 

5.1.2 Hypotes 2 

H2: Det finns ett samband mellan konsumenters syn på integritet och dess attityd till 
individanpassad marknadsföring.  

 
Bakgrunden till den andra hypotesen grundar sig i en symbios av forskning och aktuella 
samhällshändelser. Vi fann flera studier som indikerade att det finns ett tydligt inslag av 
osäkerhet bland konsumenter gällande e-handel och hantering av personlig information. 
Forskning visar att den generella misstron mot företag har ökat och att konsumenter blivit allt 
mer skeptiska gentemot hur deras data hanteras. Andelen konsumenter som upplever någon 
form av oro har ökat från 47% år 2006 till 61% år 2011 (Lowry et al. 2011). Denna misstro 
som konsumenter upplever gentemot företagen grundar sig i ett integritetsperspektiv, vilket vi 
misstänker har ett samband och en påverkan på attityden till individanpassade erbjudanden. 
 
Det intressanta blir därmed att undersöka om det finns ett samband mellan konsumenters syn 
på integritet och deras attityd till individanpassad marknadsföring. Det är även relevant att 
studera sambandet utifrån aktuell forskning om konsumenters misstro till företagens hantering 
av kunddata. För att genomföra en analys som besvarar hypotesen krävs underlag från 
statistiska undersökningar vilket hämtas från ett ANOVA-test utifrån ett integritetsperspektiv 
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samt en korrelationsmatris som konstruerats utifrån ett index om integritet. Dessa statistiska 
test återfinns i bilaga 12-15 samt i figur 13. 
 
Korrelationsmatrisen i bilaga 12 har konstruerats utifrån bilaga 5, där frågorna gällande 
integritet (fråga 12-14) har sammanställts till ett index om integritet. Detta index har sedan 
jämförts med övriga frågor för att undersöka dess korrelation och på så sätt deras samband. 
Korrelationsmatrisen visar att det råder ett samband mellan integritet och övriga frågor då 
värdena i tabellen kan avrundas till 0.3-0.4 vilket tyder på en korrelation. En korrelation mellan 
0.3 och 0.49 kännetecknas enligt Pallant (2016) vara tämligen stark. Utifrån enkätfrågornas 
uppbyggnad innebär detta samband att konsumenter som värdesätter sin personliga integritet 
tenderar att ha en negativ attityd till individanpassad marknadsföring. För att vända på 
resonemanget kan det konstateras att konsumenter som inte upplever en oro över sin personliga 
integritet tenderar att ha en mer positiv attityd till individanpassad marknadsföring. 
 
Sambandet mellan integritet och attityd till individanpassad marknadsföring kan även styrkas 
genom Tukey-test (bilaga 14-15) som hämtats från ANOVA-testet för integritet och ålder. 
Tukey-test visar på en signifikant skillnad mellan åldersgrupp 16-25 och 26-35, vilket 
överensstämmer med ANOVA-testet för attityd och ålder. Åldersgrupp 16-25 har det högsta 
medelvärdet utifrån ett integritetsperspektiv, medan åldersgrupp 26-35 har det lägsta. Utifrån 
tidigare resonemang om enkätfrågornas uppbyggnad innebär detta att ett lägre medelvärde 
tyder på en högre värdesättning av integritet. Samma gäller det omvända. Det kan därmed 
konstateras att det råder en signifikant skillnad mellan åldersgrupp 16-25 och 26-35 utifrån 
både integritet och attityd. Åldersgrupp 16-25 tenderar att ha en mer positiv attityd till 
individanpassad marknadsföring jämfört med åldersgrupp 26-35, samtidigt som åldersgrupp 
16-25 värderar sin integritet lägre än åldersgrupp 26-35. Sambandet mellan integritet och 
attityd till individanpassad marknadsföring kan därmed verifieras. 
 
Utifrån ovanstående konstaterande blir det även intressant att analysera hur aktuella händelser 
i omvärlden gällande konsumenters integritet påverkat attityden till individanpassad 
marknadsföring. En händelse som förändrat spelreglerna för såväl företag som konsumenter är 
införandet av GDPR i Europa sommaren 2016 som innebar ett ökat regulatoriskt tryck på 
företagen samt ett ökat medvetande bland konsumenterna. Den stora skillnaden var att 
företagen blev tvungna att meddela konsumenten att de samlar på data, för att kunna bedriva 
och utveckla arbetet med individanpassad marknadsföring (Salonen & Karjaluoto, 2016). Detta 
i kombination med större skandaler som resulterat i stor medial uppmärksamhet, exempelvis 
att Facebook läckt personlig information om 87 miljoner användare eller att 3500 incidenter 
gällande GDPR anmäldes i Sverige under ett år har resulterat i ett ökat medvetande bland 
konsumenterna. Det ökade medvetandet samt faktorn att majoriteten av de flesta nyheter inom 
detta område har en negativ vinkling har påverkat den generella synen. Konsumenternas ökade 
insikter gällande integritet och säkerhet på nätet går att finna på flera olika sätt där 
betalningstillfället är en kritisk punkt där osäkra betalningsmetoder och ett oseriöst intryck kan 
resultera i att konsumenten aldrig genomför den tänkta transaktionen (Lin & Sun, 2009). 
Företagens främsta konkurrensfördel behöver inte enbart vara produkterna eller ett pris, utan 
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flera företag medger att deras främsta konkurrensfördel är en förtroendeingivande och 
trovärdig betalningskanal.  
 
En intressant aspekt att analysera är att företagens tidigare ohotade och fria spelplan gällande 
datainsamling numera kräver ett godkännande från kunden, vilket kan innebära vissa risker. 
Det finns en risk utifrån företagens perspektiv att de uppmärksammade skandalerna och kravet 
på ett godkännande från konsumenterna kommer innebära att andelen som godkänner att 
företagen samlar på data drastiskt minskar. Det skulle innebära att företagen får det svårare att 
anpassa och rikta sin marknadsföring utifrån varje unik kund på ett effektivt sätt. Samtidigt 
som e-handeln fortsätter att växa kraftigt finns det alltså faktorer som kan hota och påverka den 
framtida utvecklingen av individanpassad marknadsföring. Den utvecklingen som Lowry et al. 
(2011) tidigare identifierat samt resultaten från denna hypotes kräver en förändring från 
företagens sida för att kunna säkerställa en långsiktighet för att bedriva effektiv och lönsam 
marknadsföring på internet. Samtidigt som det finns en tydlig och uppenbar risk att 
konsumenternas inblandning och åsikter påverkar allt mer framgår det samtidigt i figur 8 - 
personliga erbjudanden att konsumenterna visar på positiva trender i attityden gentemot 
personliga erbjudanden, i den mån de presenteras när konsumenterna genomför ett köp på en 
hemsida.  
 
För att runda av analysen och återkoppla till hypotesen ser vi att respondenterna värderar sin 
integritet högt och besitter ett kritiskt förhållningssätt gentemot hur företagen agerar gällande 
konsumentens integritet. Denna höga värdering av integritet innebär ett negativt 
förhållningssätt gentemot individanpassad marknadsföring vilket förhindrar företagens arbete 
med att konstruera en effektiv och lönsam marknadsföring. Däremot framgår det att 
konsumenter i vissa fall tenderar att ha en positiv inställning gentemot personliga erbjudanden 
när marknadsföringen utgår från konsumentens data i realtid, exempelvis att få 
rekommendationer när ett köp genomförs. Samtidigt vill konsumenterna inte ge ifrån sig mer 
information i utbyte mot mer precisa erbjudanden vilket gör att företagen sätts i en svår sits. 
Företagen behöver högkvalitativ kunddata för att kunna skapa riktade erbjudanden vilket 
motsätts då konsumenterna inte vill ge ifrån sig mer information i utbyte mot bättre 
erbjudanden. 

5.1.3 Hypotes 3 

H3: Den marknadsföringskanal som uppskattas minst är den via mail. 

 
Denna hypotes grundar sig inte i att verifiera någon form av forskning som klassificerar mail 
som den minst uppskattade marknadsföringskanalen. Hypotesen har dock inte influerats från 
tidigare studier som presenterat primära faktorer att ta hänsyn till gällande individanpassad 
marknadsföring. Påståenden som ligger till grund för hypotesen är exempelvis att det krävs att 
företag erbjuder rätt tjänst till rätt kund, vid rätt tidpunkt och genom rätt kommunikationskanal 
(Fowler, Pitta & Leventhal, 2013). Det krävs även att företagen anpassar sina meddelanden 
utifrån kunden och dess preferenser och gör de mer personligt utformade (Yang et al. 2006). 
Anledningen till att mail kommer vara den marknadsföringskanal som uppskattas minst beror 
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på flera saker som kan utgöras av ett integritetskränkande perspektiv. Individanpassade 
annonser på exempelvis sociala medier eller i en webbläsare kan ses som en liten del i en stor 
helhet. Annonserna på dessa plattformar förekommer ofta i periferin vilket gör att konsumenter 
enkelt kan bortse från dessa annonser om de inte skulle vara intresserade. Med andra ord kan 
konsumenter på ett snabbt och enkelt sätt välja att gå vidare från dessa annonser. Annonser 
som istället skickas till en konsuments mail blir inte lika diskreta utan kan upplevas som direkta 
och påträngande. Det utgör även en problematik att konsumenten aktivt måste gå in i mailet, 
markera det som läst eller ta bort det snarare än att enbart förbise det som på övriga plattformar. 
Det finns även en risk att dessa mail hamnar i den så kallade skräpposten vilket är en del av 
mailen som samlar upp oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök och datavirus. Attityden mot 
dessa mail som hamnar i skräpposten borde således vara av negativ karaktär. 
 
Svaren från undersökningen gällande denna hypotes presenteras i Figur 7 - Uppskattning av 
personlig marknadsföring där det framgår att uppskattningen av personlig marknadsföring via 
webbläsare och sociala medier är jämlik medan respondenternas attityd mot marknadsföring 
via mail är avsevärt lägre än de andra metoderna. Vi kan därmed utifrån det empiriska 
materialet bekräfta teorin och vår hypotes och konstatera att mail är den marknadsföringskanal 
med lägst uppskattning bland konsumenterna. Däremot är det intressant att ta diskussionen ett 
steg längre och analysera vad som påverkar konsumenternas attityd och varför företagen 
fortsätter med denna typen av marknadsföring, trots att andra metoder uppskattas mer av 
konsumenterna. En av de centrala bristerna i marknadsföring via mail är att företagen har 
svårare att skapa en målgruppsanpassad, kontinuerlig och effektiv kommunikation med 
kunderna (Bilgihan, 2016). I teorin framgår tydligt att effektiv marknadsföring bygger på att 
företagen förstår deras kunder väl och kan anpassa sina erbjudanden utifrån kundernas 
preferenser. Till skillnad från andra kommunikationsmetoder där företagen kan bygga 
marknadsföringen på aktuell insamlad data och marknadsföra sina erbjudanden i realtid via den 
marknadsplats där kunden befinner sig för tillfället baseras erbjudandena i mailen utifrån att 
konsumenten vid ett tidigare tillfälle angivit en mailadress. Kommunikationen kommer därför 
inte kännas lika personlig och aktuell. 
 
Det finns stora likheter mellan respondenternas attityd och de teoretiska bidragen i Bilgihans 
(2016) artikel som konstaterade att det krävs aktuell och relevant data för att möjliggöra en 
effektiv individanpassad marknadsföring. När företagen inte får tillgång till aktuell sökhistorik 
och beteendemönsteret på internet uppstår en stor brist i utvecklingen av företagets algoritmer 
som ska anpassa kommunikationen (Salonen & Karjaluoto, 2016). Till skillnad från WP och 
de andra kommunikationskanalerna som baseras på aktuell användardata och som omedelbart 
omsätts till reklam utgår mailkontakten ofta från daterad kunddata som därför inte lyckas fånga 
intresset (Poonam, Chirag & Christophe, 2017). Även det faktum att marknadsföring via mail 
tvingar konsumenten till en handling, att öppna mailet eller radera meddelandet påverkar 
attityden mot marknadsföring via mail. Medan andra marknadsföringsmetoder inte kräver ett 
aktivt agerande från konsumenten kräver ett mail en aktiv handling från konsumenten vilket 
kan påverka uppfattningen och attityden mot att bli kontaktad av ett företag. Teknikens ständiga 
utveckling har resulterat i nya kommunikationskanaler och beteendemönster hos 
konsumenterna vilket gjort mailkontakten odaterad och förlegad då konsumenterna inte 
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upplever erbjudandena lika relevanta och personliga som de andra kommunikationskanalerna 
lyckas med.  

5.1.4 Hypotes 4 

H4: Individanpassade annonser uppfattas överlag som anpassade och relevanta.  

 
Hypotes 4 konstruerades utifrån forskningen och ett antal studier som berör anpassning av 
marknadsföring. För att återgå till Goldsmith och Freidens (2004) studie var en av flera slutsatser 
att konsumenternas attityder generellt sett var positiva, att de köpt en produkt genom en anpassad 
annons och att dessa köpare var mycket nöjda med sin produkt. Detta indikerar att konsumenterna 
upplevde produkterna och annonserna som relevanta utifrån deras användarprofiler och att de såg 
personliga fördelar med dessa anpassade erbjudanden. Detta kan förklaras genom ELM som menar 
att meddelanden måste vara relevanta för mottagaren för att övertalning ska kunna ske (Petty & 
Cacioppo, 1986). Om marknadsföringen inte är anpassad och relevant bildas en negativ attityd och 
konsumenten kommer förmodligen inte genomföra ett köp. Detta konstateras av Bilhigan (2016) 
som menar att det finns ett samband mellan kundnöjdhet och lojalitet till antalet genomförda 
transaktioner. Om en negativ attityd uppstår vid mottagandet av ett meddelande minskas 
kundnöjdheten, vilket även minskar lojaliteten, som i sin tur resulterar i färre genomförda 
transaktioner. Anpassade annonser och erbjudanden som bildar negativ attityd eller som inte leder 
till ett köp får därför anses som misslyckade.  
 
Anledning till att hypotesen är formulerad som den är kan även hämtas ur WP. Målet med WP är 
att skapa ett anpassat innehåll till varje unik kund utifrån deras personliga användarbeteende på 
internet. Anpassningen sker genom att företag samlar in en användares beteendemönster och 
navigering på internet för att sedan konstruera personliga annonser genom användarprofilering 
och rekommendationssystem (Poonam, Chirag & Christophe, 2017). Teoretiskt sett borde därför 
varje annons vara relevant för varje unik konsument, men praktiska studier har visat tendenser till 
det motsatta och att konsumenter inte alltid upplever individanpassade annonser som relevanta 
(Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011; Joines, Scherer & Scheufele, 2003). Utifrån denna 
studie kan det konstateras att konsumenter har olika uppfattning huruvida annonser är relevanta 
eller ej. I “figur 8: Personliga erbjudanden” kan det utläsas i den mittersta stapeln att svaren på 
om konsumenter upplever att att personliga erbjudanden är relevanta skiljer sig åt. För att gå in på 
detalj svarade 87 respondenter instämmer inte alls eller instämmer delvis inte, 54 konsumenter 
svarade ingen åsikt, medan 65 konsumenter svarade instämmer delvis eller instämmer helt. Detta 
visar på en tendens av att konsumenter generellt sett inte upplever att personliga erbjudanden är 
relevanta, även fast det är en bred spridning mellan svaren. Detta resulterar i att den uppställda 
hypotesen inte stämmer vilket skapar en intressant utgångspunkt för vidare analys. 
 
En förklaring till att konsumenter inte upplever personliga erbjudanden som relevanta kan 
förklaras med hjälp av WP. Tidigare i denna studie genomfördes en redogörelse kring 
svårigheterna med ett lyckat WP-system, vilket kommer väl till användning i denna analysdel. WP 
är som tidigare nämnt ett nytt och framväxande ämne vilket skapar svårigheter i skapandet och 
användandet av systemet. Flera exempel har illustrerats genom att företag kan få in för mycket 
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information från varje kund vilket skapar svårigheter i hur man ska hantera dess data (Kliman-
Silver et al. 2015). Det har även visats att företag inte besitter den kompetens eller de resurser som 
krävs för att använda den data man får in till att konstruera effektiva och relevanta erbjudanden 
till kunden. Detta kan leda till att den individanpassade marknadsföringen inte lever upp till 
konsumenternas användarprofil och blir därmed inte relevanta (Jagan & Rajagopalan, 2015).  
 
Ett annat begrepp inom teorin som är värt att lyfta är “Filter bubble effect”. Begreppet träder i 
kraft då flera personer använder samma enhet vilket kan skapa problem för företag i hur de skapar 
sina personliga annonser och vilken användare som får ta del av de. Utmaningen ligger alltså i att 
företagen identifierar navigeringsmönster på en enhet, utan att ibland veta vilken person som 
använder enheten. Ett exempel på detta har tidigare nämnts om ett barn använder sina föräldrars 
datorer eller surfplattor (Kliman-Silver et al. 2015). Detta leder till att olika konsumentbeteenden 
registreras på en och samma enhet vilket skapar oroligheter och utmaningar i 
användarprofileringen. En person kan alltså få personliga erbjudanden som baseras på en annan 
persons tidigare beteende, vilket gör att erbjudanden inte uppfattas som relevanta. Det har även 
visats genom tidigare experiment att två användare som gör exakt samma saker på var sina enheter 
får olika erbjudanden (Kliman-Silver et al. 2015). Hur detta kan komma sig och hur anpassningen 
i själva verket går till förblir i denna studie obesvarad. Slutsatsen blir däremot mer tydlig om att 
företag inte har rätt kompetenser och resurser för att konstruera hållbara och välfungerande WP-
system. Det kan föreligga en förklaring i att WP är ett nytt och framväxande ämne och att företag 
inte helt lyckats integrera i sina WP-system i den vardagliga affären. Detta kan vara förklaringen 
till varför hypotesen inte uppfylldes. Det som blir allt mer intressant är att se hur detta speglar sig 
i fenomenet som helhet. Om inte annonserna anses vara relevanta kommer en negativ 
attitydbildning hos konsumenten att uppstå vilket får negativ effekt på ett företags marknadsföring. 
Detta kommer även få konsekvenser på företagens CRM-arbete och lojalitet vilket skapar problem 
för deras långsiktiga överlevnad (Harrigan et al. 2015; Bilgihan, 2016). 
 
En annan synvinkel och förklaring av hypotesens resultat kan hämtas ur ELM och uppbyggnaden 
av personliga annonser. ELM har tidigare beskrivit att det finns två olika vägar till övertalning, 
den centrala och den perifera. En person kommer ta den centrala vägen då den känner stor 
motivation och lägger ett stort engagemang till att utvärdera fördelarna i ett meddelande. Om 
personen istället har mindre motivation och engagemang gentemot ett meddelande kommer den 
perifera vägen att väljas. Studien avgränsar sig till att studera individanpassad marknadsföring 
utifrån det vi valt att kalla “nöjeskonsumtion” vilket kan exemplifieras som kläder och elektronik. 
Denna kategori av produkter är vanligt förekommande bland annonser generellt då det skapar ett 
direkt behov genom relativt enkla stimulin vilket kan ses som en strategi för övertalning (Yang et 
al. 2006). Då konsumenter utsätts för denna kategori av marknadsföring nästintill dagligen kan det 
antas att konsumenter inte ägnar särskilt mycket engagemang till att ta del av dessa annonser. Om 
övertalning sker genom dessa annonser bör det alltså ske genom den perifera vägen. För att en 
övertalning ska uppstå kan företagen skapa perifera ledtrådar i sina meddelanden. Dessa ledtrådar 
träder ofta i kraft genom acceptans (köper en produkt för att kompisen har den), personliga 
värderingar (köper en produkt för att stödja bröstcancer) och hög kompetens och expertis till 
meddelandets innehåll (tandläkare som rekommenderar en tandkräm) (Petty & Cacioppo, 1986; 
Yang et al. 2006). En annan förklaring till att konsumenterna inte uppfattar de personliga 



49 
 

erbjudandena som relevanta kan därmed vara att de saknar perifera ledtrådar. Detta tyder återigen 
på att företag inte kommit tillräckligt långt i utformandet av sina CRM- och WP-system vilket gör 
att konsumenter inte upplever företagens marknadsföring som relevant. 

5.2 Analys utifrån centrala empiriska delar 
Konsumenternas generella attityd och deras upplevelser av individanpassad marknadsföring 
tenderar att vara relativt negativ där felkällor som bristande anpassning i kommunikationen, 
osäkerhet kring företagens hantering av personlig information och marknadsföring i fel kanaler 
bidrar till den negativa attityden (Lowry et al. 2011; Kliman-Silver et al. 2015). Trots 
konsumenternas negativa attityd gentemot individanpassad marknadsföring fortsätter företag 
med individ- och målgruppsanpassad marknadsföring i flertal tillgängliga kanaler. Det ger 
tydliga indikationer om att företagen inte verkar vara helt införstådda med vad det är 
konsumenterna vill ha och hur de blir inspirerade till att köpa dessa produkter. Med 
utgångspunkt i att företagen och konsumenterna inte befinner sig på samma nivå i 
utvecklingen, skapas en möjlighet för vidare analys och reflektion om hur utvecklingen 
kommer att se ut samt vilka faktorer som är avgörande för att driva utvecklingen (Jagan & 
Rajagopalan, 2015). 
 
Utifrån den teoretiska referensramen kan man anta utgångspunkten om att detta teoretiska 
område befinner sig i en snabb och pågående utveckling där företagen i dagsläget inte har full 
insikt i hur de ska nå ut till sina kunder på ett effektivt sätt, men att det är ett viktigt 
utvecklingsområde som företagen inte vågar stå utanför. Detta fenomen är ett komplext ämne 
där en mängd faktorer ska analyseras och utgöra grunden för företagens marknadsföring. Allt 
ifrån personliga preferenser, geografisk placering, ålder, inkomst och en mängd andra faktorer 
som företagen behöver ta hänsyn till när de utvecklar sina CRM-system (Salonen & Karjaluoto, 
2016). För att i dagsläget möjliggöra denna typen av effektiv marknadsföring behöver 
företagen en given mängd data från varje unik konsument. För att återkoppla till den empiriska 
undersökningen framgick det att konsumenten inte är negativt inställda mot alla aspekter av 
individuell marknadsföring, utan att det finns olika moment där attityden avviker och som 
konsumenten tenderar att uppskatta. Ett av dessa områden är att få produkter rekommenderade 
när konsumenten genomför en transaktion i samband med ett köp. Den möjligheten företagen 
har i just den situationen är att anpassa sitt erbjudande utifrån aktuell information om kunden. 
Detta är ett simpelt moment av individanpassad marknadsföring då företaget redan har kundens 
intresse och kan identifiera vad konsumenten lagt i varukorgen, vilket gör att kunden kommer 
uppleva marknadsföringen som aktuell och relevant (Yang et al. 2006). En av de mest 
utmärkande och intressanta aspekterna att analysera är den tvetydighet som finns mellan att 
vilja ha anpassade erbjudanden samtidigt som konsumenten inte vill delge mer personlig 
information. 
 
En stor utmaning för företagen kommer vara att hantera de skandaler gällande dataläckage och 
bristande rutiner för hantering av personuppgifter som de senaste åren drabbat miljontals 
konsumenter (Di.digital, 2019). Som tidigare diskuterats finns ett intresse av en viss sorts 
individanpassad marknadsföring hos konsumenterna, samtidigt som konsumenten inte vill dela 
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med sig av sin data. Ur ett företagsperspektiv är det en komplex utveckling som skett, då det 
finns ett visat intresse hos konsumenterna samtidigt som de inte vill att företagen ska använda 
deras data på fel sätt (Dae-Young, Jungkun & Alastair, 2008). Eventuellt är det så att den 
senaste tidens skandaler gjort konsumenterna mer medvetna om säkerheten och riskerna på 
internet. Utifrån det aktuella marknadsläget där det finns stora utmaningar, finns det även en 
stor potential för de företag som lyckas inge ett förtroende hos konsumenterna och som därför 
också får tillgång till den så värdefulla datan.  
 
Ytterligare en central analyspunkt är attityden mot individanpassad marknadsföring utifrån 
respondenternas ålder. Hypotes 1 formulerades delvis utefter en studie från USA där 
slutsatserna var tydliga, den ideala konsumenten som uppskattar individanpassad 
marknadsföring är en yngre konsument (Dae-Young, Jungkun & Alastair, 2008). Utifrån de 
empiriska resultat vi presenterar stämmer detta överens, till viss del. Det som sticker ut är att 
den största variationen mellan två grupper återfinns bland de två yngsta urvalsgrupperna. Den 
stora variationen kan bero på den stora procentuella skillnaden i ålder, där exempelvis en 
konsument som är 35 år är mer än dubbelt så gammal jämfört med en konsument som är 16 år. 
Det ger också signaler om att individanpassad marknadsföring inte är ett fenomen riktat mot 
en del av konsumenterna, utan att företagen fokuserar på hela kundgruppen (Salonen & 
Karjaluoto, 2016). Att attityden mot individanpassad marknadsföring är lik attityden mot 
integritet är även det en intressant faktor som kan bidra i utvecklingen med att förtydliga och 
förklara vilka faktorer som påverkar marknadsföringens mottagande. Att tillämpa en bred 
urvalsgrupp innebär vissa utmaningar för företagen som då måste ha möjlighet att skilja de 
olika grupperna man riktar sin marknadsföring mot och anpassa erbjudanden utifrån varje 
kunds unika preferenser.  
 
Då det framgår i teorin att konsumenter ägnar lite tid och går igenom denna typ av 
marknadsföring med en oftast bristande motivation har företagen endast en kort tid att påverka 
och motivera konsumenten (Yang et al. 2006). Denna forskning tillsammans med det empiriska 
underlaget ger indikationer på att företagen väljer att tillämpa individanpassad marknadsföring 
till stora delar av deras kundgrupp, vilket dock resulterar i att konsumenten ibland upplever 
viss tveksamhet gällande marknadsföringen. Det tyder på att företagen inte till fullo lyckas 
anpassa sina meddelanden utifrån kundernas unika preferenser (Jagan & Rajagopalan, 2015). 
Denna analys mynnar ut i att företagen inte har full insikt i hur de ska nå ut till sina kunder och 
vilka marknadsföringskanaler de ska tillämpa. Det fanns flera exempel på liknande analyser 
och diskussioner i teorin som mynnade ut i att företag generellt sett i dagsläget inte har 
tillräckligt välutvecklade och nyanserade CRM-system. Utvecklingen av CRM-system och 
kommunikationskanaler går snabbt och många företag satsar stora resurser på att leda 
utvecklingen. Det gör att när CRM- och WP-systemen lyckas skapa tillräckligt 
individanpassade erbjudanden, utifrån kundernas preferenser och genom rätt kanaler, kommer 
det att öka chanserna till långsiktiga relationer mellan företaget och deras kunder Salonen & 
Karjaluoto, 2016).   
 
Ett ämne som bör analyseras och belysas är studiens validitet, vilket innebär hur trovärdig 
studien är. För att analysera detta kan en mängd olika faktorer belysas, diskuteras och 
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utvärderas varav frågorna som utgör enkäten är en primär aspekt att analysera. Som tidigare 
nämnt i den empiriska delen genomfördes ett statistiskt test för att se enkätfrågornas korrelation 
med varandra. I bilaga 5 Inter-item Correlation Matrix framgår resultatet från det statistiska 
testet. Tidigare har även konstateras att de två riktlinjerna uppfylls, vilket är att samtliga värden 
bör ligga kring 0.3 samt att det inte återfinns något negativt värde. Utöver detta finns ett par 
aspekter som är värda att analyseras utifrån frågornas korrelation. För att se till matrisen som 
helhet råder en övergripande syn på korrelation, det vill säga att matrisen kan anta värden 
mellan -1 och 1. 1 anger maximalt positivt samband, -1 anger maximalt negativt samband 
medans 0 visar att det inte finns något samband. I matrisen kan det utläsas att samtliga värden 
är positiva, vilket tyder på att det finns ett positivt samband mellan samtliga frågor. Hade det 
återfunnits ett negativt värde i matrisen hade det varit lämpligt att ta bort den frågan då det 
visar att frågan inte mäter det som avses att mätas. Även fast samtliga frågor visar på ett positivt 
samband är det viktigt att poängtera att detta inte säger något om orsakssamband eller 
kausalitet. Om respondenterna exempelvis har en negativ inställning till individanpassad 
marknadsföring genom e-mail betyder det inte att det är på grund av att man anser att 
individanpassad marknadsföring är ett hot mot sin integritet. Det kan finnas ett samband, men 
det går inte att fastställa att det finns ett orsakssamband mellan frågorna. Detta är för att det 
kan finnas flera bakomliggande faktorer till den negativa inställningen, vilket gör det svårt att 
fastställa orsakssamband mellan två frågor.  
 
Starkast korrelation (Korr 0.715) återfanns mellan fråga 4 och 6, vilket är om respondenten 
uppskattar personlig marknadsföring i webbläsaren samt i sociala medier. Anledningen till 
denna starka korrelation kan ha sin förklaring i att webbläsare och sociala medier kan befinna 
sig på samma plattform. Du kan exempelvis gå in på sociala medier genom din webbläsare, 
vilket indikerar att det råder en liknande uppfattning inom båda frågor. Svagast korrelation 
(Korr 0.229) återfanns mellan fråga 5 och 14, vilket är om respondenten uppskattar personlig 
marknadsföring genom e-mail samt om respondenten INTE upplever att individanpassad 
marknadsföring är ett hot mot integriteten. Detta tyder på ett positivt samband, även om det är 
svagt, men att det inte finns något linjärt samband mellan frågorna. 
 
I empirin redogjordes för Bilaga 10: Tukey Test - Jämförelse mellan urvalsgrupperna. Det 
statistiska testet framställde att det fanns en signifikant skillnad mellan konsumentgrupperna 
16-25 och 25-36, samt mellan 16-25 och 56-65. Denna slutsats kan även analyseras på ett 
djupare plan. Om man enbart ser till skillnaden i medelvärde hos samtliga grupper kan det 
utläsas att störst skillnad återfinns mellan konsumentgrupperna 16-25 och 56-65. Anledningen 
till att det är störst signifikant skillnad mellan konsumentgrupperna 1 och 2 är för att 
extremvärdena har plockats bort. Den statistiska undersökningen genomfördes med en 
signifikansnivå på 0.1, vilket innebär att extremvärden tas bort för att forskaren med 90% 
säkerhet kan fastställa en slutsats. Detta kan styrkas genom att se till standardavvikelsen mellan 
konsumentgrupperna där det högsta värdet befinner sig mellan konsumentgrupperna 16-25 och 
56-65. Detta innebär att svaren mellan konsumentgrupperna avviker så pass mycket att vissa 
svar klassas som extremvärden. Dessa extremvärden plockas som tidigare nämnt bort inom 
vald signifikansnivå för att resultaten ska bli så säkra som möjligt. 
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Något som också är värt att nämna är skillnaden mellan övriga konsumentgrupper. Ur matrisen 
kan det utläsas att det inte råder någon signifikant skillnad mellan konsumentgrupperna 16-25 
och 46-55. Det signifikanta värdet visar 0.999 vilket tyder på att skillnaden är nästintill 
obefintlig. Det kan även styrkas genom att jämföra medelvärdet, minimum och 
maximumvärde, undre och övre gräns samt standardavvikelsen som antar liknande värden 
inom båda konsumentgrupper. I Bilaga 11: Tukey Test - Medelvärdet i urvalsgrupperna kan 
det utläsas att medelvärdet är högst i konsumentgrupp 16-25 vilket indikerar att gruppen har 
mest positiv attityd till individanpassad marknadsföring. Det som dock är viktigt att poängtera 
är att medelvärdet inom konsumentgruppen är lägre än medianen på undersökningen. Vilket 
tyder på att samtliga konsumentgrupper tenderar att ha en negativ attityd till individanpassad 
marknadsföring.  
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6. Slutsats 
 

Här sammanfattas och presenteras centrala slutsatser som går att urskilja utifrån syftet med 
studien och den aktuella forskningsfrågan. Följande avsnitt sammanfattar de mest centrala 
delarna och nyckelfynden i studien. 

 
 
Syftet med studien var att öka förståelsen om individanpassad marknadsföring i en digital miljö 
samt att undersöka konsumenter attityd till individanpassade erbjudanden och undersöka om 
attityden skiljer sig mellan olika konsumentgrupper. 
 

Attityden mot individanpassad marknadsföring tenderar att vara något negativ där 
respondenterna ställer sig aningen osäkra och kritiska mot fenomenet. Den genomsnittliga 
respondenten är inte strängt emot eller har en oerhört negativ attityd, utan är snarare aningen 
skeptisk gentemot individanpassad marknadsföring vilket resulterar i att den genomsnittliga 
attityden förefaller skeptisk och negativ. Vi har även identifierat ett mönster gällande hur 
attityden ser ut bland de olika urvalsgrupperna. Den grupp som tenderar att ha mest positiv 
attityd är den yngsta gruppen medan de andra grupperna återfanns i ett lägre intervall. Ett 
intressant resultat är att den största skillnaden i attityd återfinns mellan de två yngsta 
urvalsgrupperna. I studien framgår det även att det finns ett samband mellan konsumenternas 
syn på integritet och dess attityd till individanpassad marknadsföring. De konsumenter som 
värderar sin integritet högst, är också de konsumenter som har mest negativ attityd till 
individanpassad marknadsföring. Åldersgrupp 16-25 tenderar att ha mest positiv attityd till 
individanpassad marknadsföring, samtidigt som de värderar sin integritet minst av alla 
åldersgrupper. Åldersgrupp 25-36 tenderar att ha mest negativ attityd till individanpassad 
marknadsföring, samtidigt som de värderar sin integritet högst av alla åldersgrupper. 
Ytterligare en intressant slutsats är att den aningen skeptiska attityden även kan bero på att de 
framförda erbjudandena inte upplevs som relevanta och att de förekommer på fel plattformar. 
 

Sambandet mellan integritet och attityd till individanpassad marknadsföring har inte verifierats 
bland tidigare studier. Tidigare studier har endast fokuserat på en av faktorerna och inte 
analyserat sambandet, vilket bidrar till vår studies unika resultat. Vi har sett att senaste tidens 
stora händelser gällande bristande datahantering har påverkat konsumenterna och deras 
preferenser gällande individanpassad marknadsföring. En slutsats är därför att integritetens 
höga värdering bland konsumenterna resulterar i en negativ attityd till individanpassad 
marknadsföring, vilket gör att företagens marknadsföringsarbete blir lidande. Det faktum att 
konsumenterna inte vill dela med sig av personlig information resulterar i att företagen inte kan 
skapa individanpassade erbjudanden med lika god träffsäkerhet vilket i nästa steg resulterar i 
att marknadsföringen inte upplevs som lika personlig. När marknadsföringen inte upplevs som 
lika personlig påverkas konsumenternas attityd ur ett negativt perspektiv. Det skapas en ond 
cirkel där företagen är i behov av kvalificerad personlig information för att möjliggöra effektiv 
marknadsföring, men konsumenternas inställning gentemot integritet förhindrar företagen från 
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att bedriva denna sortens marknadsföring. En av de avgörande faktorerna för framtida 
utveckling av individanpassad marknadsföring är hur väl företagen lyckas med deras arbete i 
att värna om kundernas integritet och återvinna makten över kundernas data och förtroende. 
Med ett ökat förtroende från kunderna bör företagen få tillgång till mer högkvalitativ data vilket 
allt annat lika bör höja kvaliteten på marknadsföringen och därmed kundernas attityd. 

6.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vår studie bidrar med forskning och utveckling till det aktuella forskningsläget inom 
marknadsföring med fokus på individanpassade erbjudanden och konsumenters attityd 
gentemot detta. Studien syftar till att bidra med att fylla ut ett identifierat forskningsgap inom 
marknadsföring.  

I studien har ett alternativt perspektiv i form av ett konsumentperspektiv tillämpats tillsammans 
med ett kvantitativ angreppssätt vilket är en kombination som enligt vår mening inte tillämpats 
tidigare i Sverige inom detta forskningsområde. Det primära teoretiska bidraget är att 
kombinera en beprövad metod med ett tidigare tillämpat angreppssätt, i en ny geografisk 
kontext. Genom att fokusera på konsumenternas attityd och tillämpa en kvantitativ metod 
bidrar denna studie till en utveckling av det aktuella forskningsfältet. Ytterligare ett teoretiskt 
bidrag har gjorts genom att undersöka sambandet mellan integritet och attityd till 
individanpassad marknadsföring. Vi har inte sett tidigare svenska studier som fastslagit detta 
utan enbart analyserat kring detta och att det finns tendenser av ett samband. 

Det praktiska bidraget i studien kan vara av intresse för företag som bedriver någon form av 
digital marknadsföring eller som har kundkontakt via internet och sociala medier. Studiens 
bidrag kan möjliggöra en ökad kundinsikt bland företagen vilket kan resultera i en mer effektiv 
och anpassad kundkontakt. Det praktiska bidraget går att se som ett komplement till forskning 
som fokuserar på företagens tillvägagångssätt, där konsumenternas attityd mot företagens 
metoder här sätts i centrum.   
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7. Diskussion 

 
I det avslutande kapitlet tas intressanta och relevanta faktorer upp till diskussion. Faktorer 
som påverkat studien, exempelvis olika avgränsningar diskuteras tillsammans med andra 
faktorer som vi under forskningsprocessen stött på och reflekterat kring med som inte fick en 
plats i denna studie.  

 

7.1 Diskussion utifrån tidigare forskning 
En central utgångspunkt i studien är att den genomfördes med en kvantitativ metod. Vi valde 
att tillämpa en kvantitativ metod då vi i studiens inledande fas hade identifierat ett flertal 
liknande studier, som utgick från kvalitativa ansatser men efterfrågade kvantitativa 
undersökningar för att kunna generalisera deras slutsatser (se bilaga 1). Avsaknaden av 
kvantitativa studier inom forskningsområdet resulterade därför i en möjlighet att skapa ett unikt 
bidrag. Med denna utgångspunkt valde vi att genomföra en kvantitativ studie om konsumenters 
attityd till individanpassad marknadsföring, och på så sätt undersöka tidigare studiers 
generaliserbarhet. 

 
En intressant aspekt att lyfta fram är att tidigare studier i Sverige, som tillämpat ett kvalitativt 
tillvägagångssätt, hade varierande resultat jämfört med denna studie. Det fanns förvisso inslag 
av en negativ attityd i form av ett kritiskt förhållningssätt till konsumenters integritet i de 
tidigare studierna. Utifrån den faktorn att tidigare studier bristfälligt fokuserat på integritet 
valde vi att belysa den faktorn betydligt mer som en genomgående röd tråd i studien. De 
tidigare studiernas slutsatser visar dock att attityden gentemot individanpassad marknadsföring 
generellt sett var positiv. Detta är något som skiljer sig från denna studie då konsumenter 
tenderar att ha en negativ attityd till individanpassad marknadsföring. Denna studie har därmed 
fastställt att generaliserbarheten hos tidigare kvalitativa studier inte kan säkerställas. 
 
De likheter vi har kunnat identifiera gentemot tidigare studier är att attityden skiljer sig åt 
beroende på vilket plattform individanpassade annonser förekommer på samt vilket syfte de 
har. Denna studie har exempelvis identifierat att attityden till individanpassade annonser skiljer 
sig åt beroende på om de förekommer i samband med ett köp eller skickas genom mail, där 
konsumenter tenderar att ha en mer negativ attityd till den sistnämnda plattformen. Tidigare 
studier har även visat på att konsumenter har en negativ attityd till individanpassade annonser 
när de blir för personliga, vilket kan ha sin förklaring till att konsumenter bildar en negativ 
attityd till individanpassade annonser i sin mail.  

7.2 Reflektion  
En av de uppenbara riskerna som identifierades inför undersökningen var att deltagandet skulle 
bli ojämnt fördelat utifrån ålder. Ett missvisande och ojämnt deltagande skapar problem med 
att kunna presentera och generalisera dess slutsatser. Efter genomförandet av 
enkätundersökning kunde vi dock glädjas åt utfallet. Bortsett från att den yngsta urvalsgruppen 
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hade betydligt högst deltagande var frekvensen bland övriga urvalsgrupper jämn. Deltagandet 
var betydligt högre bland kvinnor än män, vilket dock inte påverkar undersökningen nämnvärt 
då kön inte var en primär analysfaktor. 
 
Då vi genomfört ett ANOVA-test där urvalsgrupperna jämförts med varandra fanns det ett visst 
intresse av att hålla nere antalet urvalsgrupper i undersökningen. För att möjliggöra en ännu 
mer precis och nyanserad analys hade det varit intressant med fler urvalsgrupper. Istället för 
ett intervall om 10 år tillämpa 5 års-intervall, vilket skulle bidra med en mer precis information 
om attityd utifrån ett åldersperspektiv. Det hade även varit intressant att studera ett bredare 
åldersintervall, det vill säga undersöka hur attityden är bland konsumenter som är yngre än 16 
och äldre än 65. Anledningen till att studien valde att avgränsa sig från dessa åldrar ligger i 
problematiken att det finns en svårighet att nå ut till respondenter i dessa åldrar och få in 
tillräckligt många svar.  
 
Innan studien påbörjades ställde sig forskarna neutralt till hur utfallet skulle bli. Tidigare 
erfarenheter om individanpassad marknadsföring i kombination med forskning inom området 
visade att det fanns en tvetydig syn på om individanpassad marknadsföring uppskattas eller ej. 
Denna studie visar som tidigare nämnt att attityden till individanpassad marknadsföring 
tenderar att vara negativ och att den skiljer sig mellan åldersgrupper, samt på vilken plattform 
annonserna förekommer på och vilket syfte de har. Detta resonemang ställer således frågan om 
varför konsumenter blir utsatta för individanpassade annonser i vissa sammanhang då det inte 
verkar uppskattas från konsumenternas sida? En tidigare svensk studie författad av Persson och 
Warnerman (2016) undersökte hur företag väljer att anpassa sina erbjudanden på en ny 
marknad. Slutsatserna belyser det faktum att företag är tvingade att anpassa sina erbjudanden 
utifrån varje kund och att anpassning därmed inte ett val utan ett krav. Det vore därmed 
intressant att undersöka hur företag ser på denna studies slutsats. Frågan som dock kvarstår är 
om företagen har rätt kompetens och resurser att konstruera individanpassade erbjudanden som 
uppskattas av konsumenterna eller om det finns något annat strategiskt syfte med 
individanpassad marknadsföring från företagens perspektiv. 

7.3 Förslag till vidare forskning 
För framtida forskning vore det intressant att tillämpa ett företagsperspektiv för att studera 
fenomenet ur en annan vinkel och anta ett motsatt angreppssätt. Att genomföra en studie med 
kvantitativ metod som primär metod, men att komplettera med kvalitativ metod vore även det 
intressant ur ett företagsperspektiv. Denna studie resulterade i att företagen tenderar att sakna 
resurser och kompetens för att konstruera individanpassade erbjudanden som upplevs 
anpassade och relevanta för kunden, samt leverera dessa erbjudanden i rätt 
marknadsföringskanal och på rätt plattform. En fråga som lämnades obesvarad är varför företag 
antar denna marknadsföringsstrategi om det bildar en negativ attityd hos konsumenten. Studier 
som antar detta perspektiv hade resulterat i nya praktiska och teoretiska bidrag. 
 
Det vore intressant att se fler aktuella studier där integritet är ett centralt analysverktyg för att 
utveckla forskningsområdet ännu mer samt se vilka faktorer som är de mest primära gällande 



57 
 

konsumenters attityd gentemot individanpassad marknadsföring. Genom att öka vetskapen om 
vilka faktorer som påverkar konsumenterna kan den individanpassade marknadsföringen ta 
nästa stora steg i utvecklingen.  

Det behövs mer forskning inom detta snabbt utvecklande forskningsområde. För att belysa den 
stora utmaningen, men även den stora potentiella belöningen som finns i att förstå kundernas 
attityd och inställning gentemot anpassade erbjudanden följer här ett citat från en tidigare 
tillämpad artikel: 

“Två användare som gör exakt samma saker på olika enheter får olika erbjudanden”. (Kliman-
Silver et al. 2015. S.122) 

I denna studie förblev det obesvarat hur anpassningen utifrån varje enskild kund i själva verket 
går till från företagens perspektiv. Citatet belyser därmed att det krävs mer forskning inom 
område för att besvara dessa typer av frågor som fortfarande väntar på att bli besvarade. 
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Bilaga 1 - Genomgång av de mest relevanta tidigare svenska studier i en 
tabell. 
 
 

Författare År Frågeställning Metod Resultat Förslag till framtida 
forskning 

Sofie 
Berggren  
 
Anna Hallner  
 
Yasmine 
Ströberg 

2015 Hur ställer sig 
konsumenter till 
individanpassad 
marknadsföring på 
Facebook och hur 
det påverkar deras 
köpbeteende online? 

Kvalitativ  
 
Intervju 

Studien visar att 
individanpassad 
marknadsföring på 
Facebook upplevs positiv 
när den lyckas matcha 
individens preferenser och 
kan då leda vidare till köp 

Göra liknande studie i 
andra delar av Sverige för 
att se om det finns några 
skillnader utifrån olika 
geografiska lägen.  
 
Undersöka andra 
sociodemografiska 
faktorer än ålder och kön. 

Emma 
Lindelöw  
 
Linnea Selse 

2017 Hur påverkas 
kunders relationer till 
företag som 
använder sig av 
individanpassad 
marknadsföring på 
Instagram? 

Kvalitativ 
 
Intervju 

Individanpassad 
marknadsföring på 
Instagram måste uppfattas 
som relevant av kunden för 
att en relation och lojalitet 
ska uppstå. 

Genomföra en liknande 
studie med en annan 
urvalsgrupp för att jämföra 
skillnader och likheter 
mellan grupperna för att få 
ett bredare, mer 
representativt resultat. 

Jessica 
Boström  
 
Beatrice 
Svedlund 

2017 Hur ställer sig 
användaren till att 
personlig data via 
cookies sparas för 
individanpassad 
reklam?  

Kvalitativ 
 
Enkät 

Personer anser sig inte 
vara orolig över sin 
personliga information som 
Facebook tar del av i 
kommersiellt syfte för att 
tillhandahålla 
individanpassat innehåll 

Individanpassad reklam är 
en marknadsföringsmetod 
som idag är mycket 
aktuell och kan behövas 
studeras mer 
genomgående av 
studenter idag.  

Clara 
Eriksson  
 
Julia 
Gunnarsson 

2015 På vilket sätt skiljer 
sig efterfrågan på 
individanpassade 
erbjudanden 
beroende på 
butikernas 
geografiska 
placering? 

Kvalitativ 
 
Intervju 
 
 
(Mindre 
kvantitativ 
enkät för 
att styrka 
intervjun) 

Resultatet för studien 
visade att konsumenter 
värdesätter att få 
individanpassade 
erbjudanden och 
butikernas geografiska 
placering inte har någon 
betydelse. 

Framtida forskning kan 
genomföras med en större 
kvantitet av respondenter 
för att säkerställa att 
individanpassade 
erbjudanden är något 
konsumenterna 
efterfrågar i ett 
lojalitetsprogram 

Sofia Jireskog  
 
Klara Larsson 

2011 Hur uppfattas ICA:s 
Direkt-
marknadsförings-
erbjudanden av 
deras kunder? 

Kvalitativ 
 
Intervju 

Undersökningen visar att 
ICA:s personanpassade 
erbjudande överlag är en 
uppskattad tjänst bland 
deras kunder när de är 
tillräckligt relevanta för dem 
och deras hushåll.  

Vidare forskning skulle 
kunna studera om hur 
utvecklingen inom 
personanpassade 
erbjudanden ser ut i 
Sverige, då en stor del av 
studien behandlade 



 

utvecklingen i USA.  

Emelie 
Pedersen 
Steen 

2018 Individanpassad 
enligt vem? Riktad 
marknadsföring på 
Instagram ur ett 
konsumentperspektiv 

Kvalitativ 
 
Intervju 

Upplevelsen av 
individanpassad 
marknadsföring från 
företag och influenser på 
Instagram var blandat 
negativ och positiv. 

Vidare forskning kan 
undersöka om 
konsumenten är villig att 
lämna ut mer personlig 
data i utbyte mot bättre 
anpassade annonser.  

Andreas 
Holmström 
 
Julia Nilsson 
 
Ulrika 
Angergård 
 

2017 Hur   bör   svenska 
apotek   utforma   sin   
individanpassad   
marknadsföring   
med   hänsyn   till 
konsumenternas 
preferenser och 
integritet? 
 

Kvalitativ  
 
Intervju 

Konsumenterna ser positivt 
på individanpassad 
marknadsföring från apotek 
men betonar samtidigt 
att de måste visa särskild 
hänsyn till integritet och 
känsliga produkter. 
 

Eftersom  studien  
fokuserade på unga  
konsumenter vore det 
intressant att undersöka 
hur andra grupper av 
konsumenter ställer sig till 
fenomenet. Det vore även 
intressant att   undersöka 
hur ett större   urval av 
konsumenter   ställer sig 
till individanpassad  
marknadsföring, för att  
styrka studiens 
generaliserbarhet. 
 

Fanny Thalin 
Johansson  
 
Evelina 
Höglund 

2012 Hur ser kunden på 
personanpassade 
erbjudanden i kläd- 
och 
modebranschen? 

Kvalitativ 
 
Intervju 

Studien visade att 
konsumenter generellt sett 
uppskattar personlig 
marknadsföring. Men den 
visade också att allt för 
personliga erbjudanden 
kan få en negativ effekt då 
kunden kan bli 
misstänksam om företagen 
blir allt för personliga. 

Vidare forskning bör 
genomföras med en 
bredare uppsättning och 
fler respondenter för att 
göra generaliseringar med 
en bredare grund. Ett 
annat förslag är att 
undersöka likheter och 
skillnader vid val av en 
annan målgrupp, då 
studien enbart fokuserade 
på yngre konsumenter..  
 

Emma Björk 
Olsson  
 
Hanna Musie  
 
Sophie 
Olsson 

2017 Vad har 
konsumenten för 
inställning till 
skräddarsydd reklam 
på olika digitala 
kommunikationsplattf
ormar? 

Kvalitativ 
 
Intervju 

Konsumenter vill få 
skräddarsydd reklam då de 
efterfrågar en personlig 
kontakt med företaget där 
de upplever att reklamen är 
utformad och anpassad 
efter den enskilda 
konsumenten. 

För att styrka studiens 
generaliserbarhet bör 
vidare forskning göras 
med kvantitativ metod för 
att se på fenomenet 
utifrån ett större 
perspektiv med ett 
bredare urval. 
 
För att få en bredare bild 
kan forskare vid senare 
studier använda sig av fler 
fokusgrupper utifrån olika 
faktorer.  



 

Marcus 
Persson  
 
Philip 
Warnerman 

2016 Hur väljer företag att 
anpassa och/eller 
standardisera sin 
marknadsföringsstrat
egi på en ny 
marknad? 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

Vår fallstudie har visat att 
företagen är tvingade att 
anpassa sin 
marknadsföringsstrategi för 
vara säkra på att attrahera 
den utvalda kundgruppen. 
Således anser vi att 
anpassning inte är ett val 
utan ett krav. 

Att undersöka företag eller 
produkter utifrån ett 
konkret koncept av 
marknadsföring för att sen 
koppla flera faktorer i ett 
bredare perspektiv är en 
god utgångspunkt för att 
förstå företags 
tillvägagångssätt bättre.  

 
  



 

Bilaga 2 - Enkätundersökning 
 

 
 

Hej och tack för att du tar dig tid och bidrar till forskningen vid Örebro universitet! 
 
Följande enkät handlar om konsumenters attityder till individanpassade erbjudanden och tar 
ca 3-4 minuter att genomföra. 
 
Med individanpassad marknadsföring menas reklam och erbjudanden som är anpassade och 
riktar sig mot dig som konsument, utifrån dina unika preferenser. För att exemplifiera detta 
presenteras nedan ett verkligt exempel på hur marknadsföringen kan komma till uttryck. Efter 
att en produkt sökts upp på google, identifieras ditt användarmönster och beteende för att 
sedan generera individanpassade annonser. 
 
Ditt deltagande i enkäten är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande. Du är anonym och fyller i enkäten utan att behöva förklara varför. Svaren kommer 
att behandlas utifrån konfidentialitet, vilket innebär att dina svar endast kommer att användas 
till denna undersökning. Genom att svara på denna enkät ger du ditt samtycke till att delta i 
undersökningen. 
 
Stort tack för just Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar  
Anton Gustafsson & Max Östberg 
Studenter vid Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet 
 



 

 
1. Bor du i Örebro stad? 
 
Ja  Nej  
 
2. Hur gammal är du? 
 
16-25 26-35 36-45 46-55 56-65   
 
3. Kön? 
 
Man Kvinna  Annat 
 

Instämmer inte alls / Instämmer delvis inte / Ingen åsikt / Instämmer delvis / 
Instämmer helt 
 

4. Du uppskattar att få personlig marknadsföring i form av annonser i din webbläsare.  
 
5. Du uppskattar att få personlig marknadsföring skickat till din e-mail. 
 
6. Du uppskattar att få personlig marknadsföring i dina sociala medier. 
 
7. Du uppskattar att få personliga erbjudanden när du genomför ett köp på en hemsida 
(T.ex “De här produkterna har även valts ut för dig”). 
 
8. Du upplever att personliga erbjudanden är relevanta för just dig. 



 

 
9. Individanpassad reklam gör att Du blir intresserad av att köpa en produkt. 
 
10. Du brukar klicka på individanpassade annonser. 
 
11. Du skulle kunna genomföra ett köp genom att klicka på en individanpassad 
reklamannons. 
 
12. Du känner dig trygg med att företag sparar information om dig för att skapa 
individanpassade annonser. 
 
13. Du skulle ge ifrån dig mer information om dig själv för att få bättre personliga 
erbjudanden. 
 
14. Du upplever INTE att individanpassad marknadsföring är ett hot mot din integritet.  



 

Bilaga 3: Individanpassad marknadsföring i praktiken 
 
I introduktionen till bilaga 2 visade vi upp ett exempel på hur individanpassad marknadsföring 
fungerar i verkligheten. Här kommer en utförligare förklaring till hur processen gick till.  
 
Det inledde med att en av författarna sökte efter Care of Carl Gant tröja på google. Företaget 
vi sökte efter är ett klädföretag som bedriver sin verksamhet på internet. När personen gick in 
på företagets hemsida möttes han av en informationstext om företagets tillämpning av cookies. 
Så här skrev företaget ordagrant om cookies; “För anpassning av prestanda och 
marknadsföring använder sig Care of Carl av cookies. Genom att använda Care of Carl 
godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur man tackar nej till dem.” (Care 
of Carl, 2019). Forskaren valde att fortsätta använda hemsidan och därmed godkänna cookies. 
 
Innan detta genomfördes hade personen kollat igenom sin facebook för att se om det fanns 
någon reklam från detta företag där, vilket det vid detta tillfälle inte fanns. När sökningen på 
google genomfördes var facebook avstängt. En minut efter sökningen loggade samma person 
in på facebook igen och möttes direkt av reklam gällande en Gant tröja från Care of Carl.  

 
Ett annat exempel på hur individanpassad marknadsföring åskådliggörs i praktiken visas nedan. 
Som i tidigare fall gjordes ytterligare ett experiment där en av forskarna valde att söka upp en 
produkt på google, i det här fallet Nike Air Max. Efter att ha klickat på ett par annonser och 
utvärderat produkten i några minuter kunde forskarens beteende identifieras vilket gjorde att 
information kunde inhämtas för att utforma en kundprofil. I det här fallet har forskaren visat 
ett intresse för produkten vilket skapar en möjlighet till personlig marknadsföring.  
 



 

Nästa steg i processen var att undersöka om denna produkt skulle marknadsföras i andra 
sammanhang. Efter ett par minuter valde forskaren att gå in på det sociala mediet Instagram 
för att se vilka sponsrade inlägg som skulle visas. Efter ett par sekunder på plattformen kunde 
forskaren ta del av ett sponsrat inlägg som visade sig vara den produkt som tidigare utvärderats. 
Det sponsrade inlägget var skapat av JD Sports, vilket var samma företag vars hemsida 
forskaren hade klickat in på för att ta del av produkten. 

  



 

Bilaga 4: Operationalisering av frågeformulär  
 
Denna bilaga bör läsas som ett komplement och ett förtydligande till enkätfrågorna. Nedan 
kommer samtliga frågor i enkäten att förklaras samt vilken anledningen är till att frågorna har 
valts ut och formulerats. 
 
Fråga 1: Bor du i Örebro stad? 
Då studien avgränsas till att studera Örebro stad är detta såklart en relevant fråga att inleda 
enkätundersökningen med. Genom att inleda enkäten med denna fråga får vi som forskare 
direkt ett besked om en respondents svar är relevanta för studien eller inte. De svar vi fått in 
från respondenter som inte bor i Örebro stad kan vi filtrera bort så vi endast får med svaren från 
de respondenter som bor i Örebro stad. Denna fråga kan även kopplas till tidigare studier som 
efterfrågar vidare forskning inom andra geografiska platser, se bilaga 1. 
 
Fråga 2: Hur gammal är du? 
Ålder är en central del av studien utifrån flera faktorer. Dels som en faktor för att avgöra 
kvaliteten på det empiriska underlaget och säkerställa ett jämnt fördelat deltagande, men även 
som en faktor att tillämpa i analysen. Ålder är en faktor som förekommit inom litteraturen och 
har påvisat att det finns en skillnad mellan åldersgrupper och dess attityd till individanpassad 
marknadsföring. Ett exempel inom litteraturen är Goldsmith och Freidens (2004) studie som 
undersökte ett antal faktorer som påverkar konsumenters attityd till individanpassad 
marknadsföring. Resultatet visade bland annat att yngre konsumenter tenderar att ha en mer 
positiv attityd än de äldre. Då studien utfördes i USA är det således relevant att undersöka 
liknande variabel i andra geografiska miljöer för att se om det föreligger olikheter mellan 
nationella konsumentbeteenden. 
 
Fråga 3: Kön? 
Anledningen till att vi har en fråga om konsumentens kön har egentligen ingenting med 
studiens syfte att göra då vi enbart undersöker fenomenet utifrån ålder. Efter att vi genomfört 
vår pilotstudie var det många respondenter som tyckte det var märkligt att det inte fanns någon 
fråga om deras kön eftersom det brukar vara väldigt vanligt i alla typer av enkätstudier. Vi 
reflekterade även över att det inte skadar att ha med frågan och att den kan komma till 
användning vid eventuella analyser och slutsatar utan att studien syftar till att undersöka kön. 
Till exempel om det visar sig att ett kön är dominerande bland alla respondenter så kan det vara 
en viktig punkt att ta upp när vi reflekterar studiens tillförlitlighet. 
 
Fråga 4: Du uppskattar att få personlig marknadsföring i form av annonser i din webbläsare.  
Denna fråga syftar till att ge respondenten en möjlighet att uttrycka sin generella inställning 
gentemot individanpassad marknadsföring i form av just annonser som presenteras i 
konsumentens webbläsare. Frågan har en utgångspunkt i Goh, Heng och Lin (2013) samt 
Familmaleki, Aghigi och Hamidi (2015) som diskuterar kring nya sätt för företag att 
kommunicera med sina kunder där personlig marknadsföring är en röd tråd genom studierna. 
 



 

Fråga 5: Du uppskattar att få personlig marknadsföring skickat till din e-mail? 
Marknadsföring som sker genom e-mail till konsumenten kräver generellt att mottagaren av 
reklamen vid något tidigare tillfälle delgett sina kontaktuppgifter till det företag som 
marknadsför sig. Om man har godkänt denna typen av kontakt från företagets sida vid ett 
tidigare tillfälle kan det tänkas att konsumentens attityd gentemot denna 
marknadsföringsmetoden skiljer sig åt. 
 
Fråga 6: Du uppskattar att få personlig marknadsföring i dina sociala medier? 
Denna fråga syftar till att undersöka och identifiera konsumenters attityd till användningen av 
Social CRM, det vill säga marknadsföring genom sociala kanaler. Med hjälp av denna fråga 
hoppas vi kunna få en tydligare bild över konsumenternas inställning till denna relativt nya 
marknadsföringsmetod. Frågan har en teoretiskt utgångspunkt i en artikel författad av Harrigan 
et al. (2015) som diskuterar användningen av Social CRM och vad utvecklingen från klassisk 
CRM kan innebära för företag och marknadsförare. 
 
7. Du uppskattar att få personliga erbjudanden när du genomför ett köp på en hemsida (T.ex 
“De här produkterna har även valts ut för dig”). 
Detta är en vanligt förekommande strategi från företagens perspektiv att tillämpa någon form 
av merförsäljning gentemot konsumenterna. Genom att ställa denna fråga hoppas vi få en 
indikation på huruvida företagens tillämpning av cookies och användardata fungerar i praktiken 
och hur konsumenternas uppfattning av detta fenomen är. Den teoretiska förankringen finns i 
att vi med denna fråga vill angripa och undersöka konsumenternas åsikter om företags 
användarprofilering och hur detta uppfattas av konsumenterna vilket har en koppling till 
Poonam, Chirag och Christophe (2017). 
 
Fråga 8: Du upplever att personliga erbjudanden är relevanta för just dig? 
Även denna fråga handlar om huruvida företagen lyckas med sitt arbete kring att skapa 
annonser som upplevs vara personliga och relevanta för konsumenterna. Här väljer vi att 
fokusera på annonserna i helhet och konsumenternas uppfattning av dem, utan att fokusera på 
hur företaget har kommit i kontakt med konsumenten. Den teoretiska förankringen till denna 
fråga är densamma som tidigare fråga. 
 
Fråga 9: Individanpassad reklam gör att Du blir intresserad av att köpa en produkt? 
Med hjälp av denna fråga får vi möjlighet att förstå konsumentens inställning till huruvida 
individanpassad marknadsföring är intressant och användbart eller ej. Denna fråga ger även en 
indikation på konsumentens övergripande attityd gentemot individanpassad marknadsföring. 
Kliman-Silver et al. (2015) artikel ligger till grund för denna fråga. Deras reflektioner gällande 
individanpassning utifrån algoritmer och automatiserade informationssystem överensstämmer 
med det vi syftar till att undersöka.  
 
Fråga 10: Du har någon gång klickat på en individanpassad annons? 
Ibland skiljer sig saker mellan hur de framställs i teorin och hur det faktiskt fungerar i praktiken. 
Genom att ställa denna fråga får vi en tydlig indikation på om individanpassad marknadsföring 
har påverkat respondenten i en sådan grad att en transaktion har skett. Även här finns en 



 

koppling till Kliman-Silver et al. (2015) som diskuterar utformningen och effekterna av 
algoritmerna som utformar och anpassar erbjudandet efter varje unik konsument för att skapa 
uppmärksamhet.   
 
Fråga 11: Du skulle kunna genomföra ett köp genom att klicka på en individanpassad 
reklamannons? 
Även denna fråga, likt frågan ovan, syftar till att undersöka de verkliga resultaten och 
effekterna av individanpassad marknadsföring. Denna fråga hoppas vi ska besvara 
respondenternas inställning mot att i framtiden välja att göra en transaktion som grundar sig i 
en individanpassad reklamannons. Det som utgör grunden till denna fråga är diskussionen i 
problematiseringen om att en stor andel företag med internet som primär försäljningskanal inte 
förstår sina kunder vilket bidrar till en stor mängd misslyckade transaktioner (Joines, Scherer 
& Scheufele, 2003; Holzwartz, Janiszewski & Neumann, 2006). 
 
Joines, Scherer och Scheufele (2003) hänvisar till flera empiriska studier som samtliga visat att 
många företag vars primära försäljning sker via internet har svårt att förstå kundernas 
preferenser. Holzwartz, Janiszewski och Neumann (2006) förklarar att mellan 65-75% av alla 
påbörjade transaktioner genom internet misslyckas av någon anledning. 
 
Fråga 12: Du känner dig trygg med att företag sparar information om dig för att skapa 
individanpassade annonser? 
En central del av den teoretiska referensramen handlar om konsumenternas trygghet på nätet 
utifrån faktorn att individanpassad marknadsföring drivs med hjälp av insamlad data. Denna 
fråga hjälper oss förstå konsumenternas inställning till integritet på internet och vilken attityd 
de har gentemot detta. Frågan utgår från Lowry et al. (2011) som presenterar statistik på 
amerikanernas inställning gentemot hur företag behandlar konsumenters data.  
 
Fråga 13: Du skulle ge ifrån dig mer information om dig själv för att få bättre personliga 
erbjudanden? 
Här vidareutvecklar vi resonemanget från fråga 11. I denna fråga ligger fokus på 
konsumenternas inställning mellan individanpassad marknadsföring och deras integritet på 
nätet. Ställningstagandet i denna fråga ger även en indikation på konsumentens attityd till 
individanpassad marknadsföring. Om konsumenten är beredd att ge ifrån sig mer information 
i utbyte mot mer relevanta och personliga erbjudanden kan det indikera på en positiv attityd till 
fenomenet. Om konsumenten inte vill ge ifrån sig mer information kan det istället tyda på att 
de värnar mer om sin personliga integritet och ställer sig negativt mot individanpassad 
marknadsföring.  
 
Fråga 14: Du upplever INTE att individanpassad marknadsföring är ett hot mot din 
integritet? 
Denna fråga bidrar till att skapa en nyansering av respondenternas attityd och uppfattning 
gentemot företagens hantering av data. Om respondenten har en positiv inställning mot att 
företag använder dennes data kommer denna fråga ge respondenten chans att uttrycka det. 
Denna fråga tar utgångspunkt i införandet av GDPR samt data publicerad av Di digital om att 



 

3500 incidenter om dataläckage har anmälts det senaste året. Här finns en teoretisk koppling 
till en studie i USA som visar på att konsumenter känner en stor oro gällande hanteringen av 
deras personliga data (Lowry et al. 2011). 
 
 
 
  



 

Bilaga 5: Inter-Item Correlation Matrix - Frågornas interna korrelation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga 6: Item-Total Statistics - Värde på Cronbach´s alfa om frågan 
raderades 

 
 



 

Bilaga 7 - Normalfördelning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 8: Normalfördelningskurvor  

  



 

Bilaga 9: Homogenitetstest för attityd 

 

 

Bilaga 10: Tukey Test - Signifikanta skillnader mellan urvalsgrupperna 

 
 
 



 

Bilaga 11: Tukey Test - Jämförelse mellan attityd och ålder 

 
  



 

Bilaga 12 - Korrelationsmatris mellan integritet och attityd. 

 
  



 

Bilaga 13: Homogenitetstest för integritet 
 

 
 
  



 

Bilaga 14: Tukey test för integritet 

 
  



 

Bilaga 15 - Tukey test - Jämförelse mellan integritet och ålder 
 

 


