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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ och explorativ studie som grundas på ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 

Det socialkonstruktivistiska synsättet har vi haft i åtanke då respondenternas svar kan se 

annorlunda ut i framtiden. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur 

konsumenterna uppfattar kundcentrerad marknadsföring via internet och den övervakning som 

det innebär. Ett andra syfte är att försöka bidra till marknadsföringsforskningen genom att 

analysera problemet ur ett kritiskt övervakningsperspektiv. Vi undersökte respondenternas 

attityder till den kundcentrerade marknadsföringen då tidigare forskning grundar sig mer på 

företagens perspektiv; ett effektivt tillvägagångssätt som är baserat på konsumentens tidigare 

aktiviteter vilket gör att det går att anpassa annonser till den specifika konsumenten. Företagen 

har sett detta som en god service då konsumenterna besparas annonser som de inte intresserar 

sig av. Hur ser konsumenterna på det här? Vi kunde se att respondenterna i vår studie till stor 

del, vare sig de tycker om det eller inte, anser att det är en effektiv metod som påverkar dem. 

Däremot ansåg en del respondenter att övervakningen är integritetskränkande och påträngande. 

Den här studien ska fungera som ett underlag för fortsatt forskning kring konsumenters attityder 

till den kundcentrerade marknadsföringen. 

 

Nyckelord: kvalitativ studie, kundcentrerad marknadsföring, konsumenters attityder, 

övervakning, god service, påträngande 
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Abstract 

This is a qualitative and exploratory study which relies on a social constructionist view where 

the data might be different in the future. The purpose is to describe and analyze the consumers’ 

perceptions regarding the customer centric marketing including internet surveillance. A second 

purpose of the study is to contribute to the marketing science by analyzing the surveillance 

complication through a critical perspective. We were interested in finding out what our 

respondents’ stand on the marketing phenomenon.  Prior research is mostly based on the 

external actors’ point of view; it is an effective marketing strategy based on the consumers’ 

activities. Since it is based on the consumers’ previous activities, the companies can provide 

relevant ads of what they believe the consumers to be wanting; hence it should be seen as a 

desired service. In our data, we found that the majority of respondents’, whether or not they 

liked it, believe this to be an effective marketing tool, since it affects them, but also a tool that 

put them in a state of discomfort. The surveillance that has to take place to make the customer 

centric marketing effective is seen as i.a. intrusive and nosy. This study should work as a 

foundation and inspiration for future research where a larger sample is studied.  

 

Keywords: qualitative study, customer centric marketing, consumers’ attitudes, surveillance, 

desired service, intrusive 
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1 Inledning 
Digitaliseringen har revolutionerat marknadsföringen. Idag är hälften av världens befolkning 

uppkopplade på internet (SvD 2016) och i Sverige handlar sex av tio personer sina produkter 

via internet (SCB 2016). Utvecklingen har inneburit att marknadsföringen fått anpassa sig efter 

dagens behov (Abdul Adis et al. 2015), samt att marknadsföringen blivit mer kundcentrerad än 

tidigare. Den kundcentrerade marknadsföringen är inget nytt, konceptet började utvecklas runt 

2000-talet. (Sheth et al. 2000) 

Idag har tekniken emellertid inneburit att företag i mycket högre utsträckning kan spåra 

kundernas aktiviteter, både på internet och i butiker, samtidigt som de kan använda denna data 

på ett mer effektivt sätt och enbart ge kunderna den information de efterfrågar (Ball 2017; 

Schnebelen & Bruhn 2017). Detta gör att det går att anpassa företagets produkter, tjänster eller 

reklam på ett mer individanpassat sätt och leda konsumenterna i en riktning så att de eventuellt 

köper produkten (Ragnedda 2011). 

 

1.1 Problembakgrund 
Den kundcentrerade marknadsföringen lyfts fram som ett framgångsrecept eftersom dagens 

kunder anses kräva mer individanpassade produkter och tjänster (Goldsmith & Freiden 2004; 

Sheth et al. 2000; Russel 1993). Denna typ av marknadsföring innebär att företagen spårar och 

övervakar sina kunder i form av datainsamling av konsumenternas köpbeteenden. Kunderna 

kan därmed anses besparas den reklam de inte vill ha då den skräddarsys till enskilda 

konsumenter, detta till skillnad från klassisk produkt- och segmentmarknadsföring (Zwick 

2015; Baek & Morimoto 2012; Kim et al. 2001).  

Förutom att konsumenterna får relevant marknadsföring, anses dessutom företagen tjäna på den 

kundcentrerade marknadsföringen i form av ökade konkurrensfördelar och minskade kostnader 

(Coelho & Henseler 2012; Goldsmith & Freidan 2004; Kim et al. 2001; Huffman & Kahn 

1998). Kundcentreringen anses därmed maximera nyttan både för företag och kund samt leda 

till kundlojalitet (Doyle 2016; Simon et al. 2016; Coelho & Henseler 2012; Vesanen 2007; 

Srinivasan et. al. 2002; Sheth et al. 2000). Företag har av dessa anledningar i allt högre 

utsträckning kundcentrerat både sin organisation och sin marknadsföring (Simon et al. 2016; 

Cheng & Dogan 2008; Gomolski 2005; Sheth et al. 2000). Det kundcentrerade synsättet bygger 

på principen att alla beslut ska utgå från kunden där man ser kunden som en aktiv och central 

aktör i den värdeskapande processen. Faktum är att det är hos kunden värde anses skapas och 

det är på så sätt kundrelationer bör utvecklas, stärkas och värdesättas (Finne 2017; Osborne & 

Ballantyne 2012; Shah et al. 2006; Wikström 1996). För att detta ska kunna ske kan 

övervakningen ha sina fördelar. Den moderna övervakningen av konsumenter kan i många 

avseenden vara bra även av andra skäl. National Security Agencies, NSA, samlar - i samarbete 

med telecomföretag - data om alla amerikanska medborgare och övervakar då telefonsamtal, 

hemsidor och kreditköp för att förhindra terrorism. (Ragnedda 2011). Dock finns det även 

baksidor, informationen som samlas in kan användas för att påverka inte bara köpbeteende utan 

även demokratiska val, vilket visade sig i Cambridge Analytica-skandalen, där det amerikanska 

valet 2016 anses ha påverkats (González 2017).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Däremot har detta kundcentrerade synsätt traditionellt inte anammats i praktiken. Ett problem 

som lyfts fram är att företagen ännu inte utgår från kundens nytta, utan att det fortfarande till 

stor del handlar om företagets egennyttiga perspektiv (Tsang et al. 2014; Osbourne & 

Ballantyne 2012). I praktiken har företagen förlagt värdet i prissättningen i jämförelse med 

konkurrenterna, snarare än att se att värdet skapas hos kunden (Ramirez 1999). Det finns studier 
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som visar att den kundcentrerade marknadsföringen inte alltid är uppskattad. Forskningen har 

visat att konsumenter tenderar att få en negativ uppfattning om de upplever att den 

individanpassade reklamen inte är väl riktad till just dem (Pavlou et al. 2000). Det finns även 

forskning där den kundcentrerade marknadsföringen likt övrig marknadsföring kan påvisa 

irritationsmoment hos kunderna om annonsinnehållen är falska, överdrivna och förvirrande 

eller när annonserna dyker upp för ofta och på alldeles för många ställen (Baek & Morimoto 

2012; Edwards & Lee 2002; Aaker & Bruzzone 1985). Trots detta har företagen sett den 

kundcentrerade marknadsföringen som en god service då konsumenter endast får erbjudanden 

som är anpassade till dem (Baek & Morimoto 2012; Dolnicar & Jordaan 2007; Phelps et al. 

2000; Sheth & Sisodia 1995).  

Det finns även andra möjliga utmaningar. Företagen kan tack vare digitaliseringen samla så 

mycket data om varje internetanvändare att det går att skapa sig en specifik profil av 

konsumenterna. Detta innebär att företagen blir bättre på att leda konsumenterna i en viss 

riktning i syftet att påverka dem att köpa en viss produkt. (Ragnedda 2011). Data från 

konsumenters internetanvändande kan mätas och analyseras av företag som Google, Facebook 

och Twitter men kan även köpas eller säljas vidare till andra intressenter med oklara agendor 

(González 2017; Lane 2016). De företag som använder avancerade analysmetoder kan genom 

den djupa kunskapen som erhålls skicka reklam som är så specifik att det är svårt att inte bli 

påverkad (González 2017; Ragnedda 2011). Ett aktuellt exempel som diskuteras är det 

amerikanska presidentvalet 2016 där företaget Cambridge Analytica anses ha haft en viss 

påverkan via personlighetstest som distribuerats via Facebook (González 2017). Denna typ av 

”osynlig övervakning” har ofta problematiserats i tidigare forskning. 

Den genomsnittlige internetanvändaren anses vara både omedveten och okunnig om 

omfattningen och den eventuella konsekvensen av den övervakning som sker av aktiviteterna 

på internet (Marwick 2012; Marwick & Boyd 2011).  Även om allt fler blir upplysta om att 

deras internet- och konsumtionsbeteenden är övervakade (Ragnedda 2011), visar forskning att 

internetanvändarna är mer oroliga för att deras föräldrar och arbetsgivare ska övervaka dem, än 

att myndigheter och företag ska göra det (Marwick 2012; Marwick & Boyd 2011). De vet 

dessutom inte heller när eller av vem de blir övervakade av (Martin 2013; Ragnedda 2011; 

Kietzmann & Angell 2010). Är det här ett problem eller inte? Osynlig övervakning har 

problematiserats flitigt genom historien. Det är därför intressant att titta närmare på vad som 

har ansetts vara problematiskt samt varför det ansetts vara problematiskt; vi har kanske något 

att lära från historien.  

Panoptikonmodellen (Foucault 1977 i Ragnedda 2011) är ett historiskt exempel som handlar 

om osynlig övervakning. Denna osynliga övervakning skedde från ett fysiskt torn - 

Panoptikontornet - på ett fängelse där fångarna kunde se det fysiska tornet, men inte själva 

övervakningen och därför inte visste när eller om de blev övervakade (Martin 2013; Ragnedda 

2011; Kietzmann & Angell 2010). I dagens samhälle kan Panoptikontornet ses som ett virtuellt 

torn där en osynlig tredje part övervakar konsumenternas - fångarnas - aktiviteter. Forskningen 

visar förvisso att konsumenterna normalt inte tänker på eller bryr sig om att de blir övervakade 

(Ragnedda 2011). Men den osynliga övervakningen tror vi ändå kan komma att bli ett problem 

i framtiden för den kundcentrerade marknadsföringen, detta med tanke på de 

övervakningsskandaler som ägt rum den senaste tiden, exempelvis Snowdenskandeln (Bridge 

2014), och ovan nämnda Cambridge Analytica-skandalen (Gonzalez 2017). Eftersom 

informationen som kommer av övervakningen kan användas mot samhället och individer, kan 

det komma att smyga sig in en osäkerhet hos konsumenterna som påverkar deras attityder mot 

den kundcentrerade marknadsföringen.  

Då tidigare studier till största del utgått från hur företag lämpligast applicerar den 

kundcentrerade marknadsföringen i organisationen ser vi ett behov att studera konsumenternas 
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attityder till detta då övervakningen och den kundcentrerade marknadsföringen blivit ett mer 

aktuellt ämne. 

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur konsumenterna uppfattar 

kundcentrerad marknadsföring via internet och den övervakning som det innebär. Ett andra 

syfte är att försöka bidra till marknadsföringsforskningen genom att analysera problemet ur ett 

kritiskt övervakningsperspektiv.  

 

1.4 Forskningsfråga 
Hur uppfattar konsumenter dagens kundcentrerade marknadsföring? 

 

2 Teori 
För att en effektiv kundcentrerad marknadsföring ska råda krävs det bland annat att företagen 

skapar en profil över sina kunder. Det krävs dessutom en övervakning i form av datainsamling 

av konsumenternas köpbeteenden och internetaktiviteter för att kunna skräddarsy deras 

marknadsföring till den enskilde konsumenten, vilket skiljer sig från produkt- och 

segmentmarknadsföring (Zwick 2015; Beak & Morimoto 2012; Kietzmann & Angell 2010; 

Kim et al. 2001). Teorierna består av kundcentrerad marknadsföring och övervakning vilka vi 

ska koppla till primärdatat för att kunna göra en djupare analys och diskussion av 

respondenternas attityder. 

 

2.1 Kundcentrerad marknadsföring 
Kundcentrerad marknadsföring inriktar sig mot den individuella kunden och konsumenten för 

att tillfredsställa och förstå dennes behov, vilja och resurser, till skillnad mot 

massmarknadsföring (Vesanen 2007; Sheth et al. 2000). I den kundcentrerade 

marknadsföringen bedöms varje enskild konsument individuellt för att kunna förutse vad som 

är bäst för just denna kund. Vidare kan marknadsförare också utifrån den information man har 

om kunden avgöra vilken sorts annons som skulle vara mest effektiv. (Dolnicar & Jordaan 

2007; Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995). För att få marknadsföringen att vara så effektiv 

som möjligt krävs det att maximera “vinsten” för både företaget och varje enskild kund. 

Företagen vill generera så mycket vinst som möjligt utifrån varje annons samtidigt som de vill 

öka både kundnöjdhet och lojalitet (Simon et al. 2016; Vesanen 2007).  

Den kundcentrerade marknadsföringen skiljer sig en del från “one-to-one” marknadsföring där 

fokus ligger på att anpassa produkten efter kunden. Kundcentrerad marknadsföring ska inte 

förväxlas med relationsmarknadsföring då de skiljer sig i vissa avseenden. För att 

relationsmarknadsföring ska vara effektiv krävs det ett kundcentrerat fokus medan 

kundcentrerad marknadsföring inte behöver associeras med relationsmarknadsföring. Den 

kundcentrerade marknadsföringen fokuserar istället mer på direktmarknadsföring där 

relationen med kunden inte är av lika stor vikt. (Osborne & Ballantyne 2012; Sheth et al. 2000).  

Företags- och konsumentmarknaden blir allt mer diversifierad och fragmenterad och skillnaden 

mellan bland annat plats, ålder och inkomst blir allt viktigare. Detta gör det svårare att nå ut till 

sina kunder via mass- och segmentmarknadsföring (Goldsmith & Freiden 2004; Sheth et al. 

2000). Med kundcentrerad marknadsföring kan varje enskild konsument få specifik 

marknadsföring riktad till just dem utifrån deras behov och önskemål. Den ständigt utvecklande 

teknologin gör det möjligt för marknadsförare att skapa kraftfulla och kostnadseffektiva verktyg 

för att förutse och möta enskilda kunders behov. (Schnebelen & Bruhn 2017; Simon et al. 2016; 

Sheth et al. 2000) 
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Faktorer som komplicerar och påverkar den kundcentrerade marknadsföringen i ett företag är 

bland annat de aktuella regleringarna som styr hur och till vem man får marknadsföra sig till. 

Lagar om personuppgiftshantering kan hindra utvecklingen av kundcentrerade 

marknadsföringen, men fungerar istället som ett sorts skydd för konsumenterna (Simon et al. 

2016; Sheth et al. 2000). Serviceinriktade företag har haft det lättare att adaptera den 

kundcentrerade marknadsföringen då de sedan tidigare haft stort fokus på konsumenten och 

lättare att anpassa produkten utifrån kunden (Osborne & Ballantyne 2012; Sheth et al. 2000). 

I och med en tillväxt av den kundcentrerade marknadsföringen blir en av konsekvenserna att 

ett större fokus läggs på utbud istället för på efterfrågan, där man tidigare har inriktat sig på 

produkten istället för kunden (Simon et al. 2016; Kotler 1973). Då marknaden blir allt mer 

diversifierad kommer kundernas behov förändras och det blir svårare för företagen att förutse 

vad kunder vill ha och det blir därför viktigare att utgå från kunden istället för produkten. Den 

kundcentrerade marknadsföringen innebär ett större fokus på konsumenterna, vilket medför att 

hela organisationer kommer ha kunden i centrum. (Finne 2017; Simon et al. 2016; Sheth et al. 

2000). För att lyckas med detta kan företag behöva studera kundens enskilda motiv och 

förmågor, och hur kundens vardag och trender i samhället påverkar dem. Hur kunden använder 

och påverkas av olika kommunikationsvägar är också en viktig del för hur företagen ska 

marknadsföra sig mot sina kunder. Till exempel familjesituationen och vilka vänner kunden 

påverkas av eller sociala mediers, som Facebook och Twitter, påverkan på kunden. (Finne 2017; 

Osborne & Ballantyne 2012; Shah et al. 2006) 

Utöver detta har vi även valt att använda en teori om övervakning då det är en aspekt som den 

kundcentrerade marknadsföringen innefattar. 

 

2.2 Övervakning 
I det moderna samhället har övervakning av kunders köpbeteenden gjort att de blivit allt mer 

centrerade och i vissa fall utnyttjade; till och med när de inte är medvetna om det. All data som 

samlas om kunderna gör att det går att följa varje steg de tar, men också varje steg de inte tar. 

En profil om varje kund skapas där deras aktiviteter registreras. Denna profil kan därmed 

fungera som ett instrument för att se om kunderna är trogna företaget eller inte (Zwick 2015; 

Kietzmann & Angell 2010). Det spelar alltså ingen roll om en kund är aktiv eller inaktiv, 

övervakningen sker ändå; om kunden är inaktiv så finns det algoritmer som skapats i databaser 

som kan fråga varför kunden inte använt sitt kreditkort den senaste tiden, vilket gör 

marknadsförarna medvetna om varför kunderna är inaktiva. Den här typen av 

internetövervakning är ett relativt nytt tillvägagångssätt och skiljer sig kvalitativt från tidigare 

metoder då det går att få tillgång till mer information om sina kunder idag än förr. (Zwick 2015)  

En anledning till att marknadsförare samlar information om sina kunders köpbeteenden är för 

att prognostisera en så personligt anpassad marknadsföring som möjligt i framtiden och för att 

bland annat kunna etablera lojalitetsprogram baserat på kundernas preferenser. (Simon et al. 

2016; Feigenbaum & Ford 2015; Baek & Morimoto 2012; Phelps et al. 2000)  

Övervakning kan ske både synligt och osynligt, vilket Panoptikonmodellen visar exempel på 

(Ragnedda 2011; Kietzmann & Angell 2010). Som tidigare nämnts har modellen sitt ursprung 

vid ett fängelse där den synliga övervakningen var det fysiska tornet som fångarna kunde se 

medan den osynliga övervakningen skedde av vakterna från det fysiska tornet, vilket fångarna 

inte kunde se (Martin 2013; Ragnedda 2011; Kietzmann & Angell 2010). Därmed visste aldrig 

fångarna när de blev övervakade, och detta skapade en osäkerhet hos de intagna; övervakningen 

kunde ske konstant eller enstaka gånger per dygn. Då fångarna inte visste när de blev 

övervakade skötte de sig bättre i sina celler och visade prov på mer självdisciplin (Martin 2013; 

Ragnedda 2011; Kietzmann & Angell 2010). Denna övervakningsmetod ersätter det äldre 

tillvägagångssättet där vakterna fysiskt kontrollerade varje cell; då visste fångarna när 

övervakningen skedde och kunde därmed sköta sig under de kortare inspektionerna. Likt den 
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osynliga övervakningen som skedde vid Panoptikon och den osäkerhet fångarna kände, kan det 

i vissa avseenden i dagens samhälle kopplas till Cambridge Analytica-skandalen och till den 

övervakning som sker på internet. 

 

2.3 Analytiska nyckelbegrepp 
Analysen kommer att utgå från två huvudsakliga nyckelbegrepp, “Kundcentrerad 

marknadsföring” och “Övervakning”, där fokus ligger på konsumenternas djupgående attityder 

till den kundcentrerade marknadsföringen och till övervakningen. För att analysen ska hålla en 

logisk ordning har vi valt att börja med respondenternas “attityder till kundcentrerad 

marknadsföring”. Därefter inkluderas ytterligare en aspekt där vi analyserar deras “attityder till 

företagens service” för att få ett mer mångsidigt perspektiv. En djupare analys erhålls sedan 

genom att undersöka de “underliggande attityderna till marknadsföring” i allmänhet. Detta för 

att analysera respondenternas verkliga attityder; om de föredrar kundcentrerad marknadsföring 

framför annan marknadsföring eller vice versa. Därefter följer ett avsnitt om övervakning för 

att se dess påverkan på attityderna till den kundcentrerade marknadsföringen. 

 

3 Metod 
3.1 Övergripande 
Detta är en explorativ och kvalitativ fallstudie med ett socialkonstruktivistiskt synsätt då 

verkligheten ständigt förändras (Bryman & Bell 2015). Den explorativa delen ämnar att 

generera insikter och förståelse av ett marknadsfenomen (Malhotra et al. 2013), och fallet med 

studien är att undersöka åtta konsumenters attityder till kundcentrerad marknadsföring. 

Studien lutar sig på det socialkonstruktivistiska synsättet då verkligheten ständigt är i förändring 

med sociala företeelser som ständigt skapas av sociala aktörer. Det här synsättet var relevant då 

varje respondent har unika åsikter och uppfattningar vilka kan komma att ändras med tiden och 

ju mer de lär sig om detta ämne. Detta gör att den sociala verklighet som respondenterna idag 

befinner sig i kan komma att ändras i framtiden och att svaren skulle sett annorlunda ut då. 

(Bryman & Bell 2015). I och med det socialkonstruktivistiska synsättet har vi inte sökt 

generalisera. Däremot har vi bidragit med en fördjupad analys på åtta konsumenters attityder 

till den kundcentrerade marknadsföringen och den övervakning som det innefattar. 

 

3.2 Urval 
Vi satte oss ned och listade upp potentiella respondenter som eventuellt kunde tänka sig ställa 

upp i en personlig djupintervju. Vi såg till att intervjuerna hölls “face-to-face” då det kan ge ett 

bättre djup i analysen eftersom vi kunde avläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck (Malhotra et al. 

2013). 

För att välja ut lämpliga respondenter bestämde vi oss för att göra ett bekvämlighetsurval som 

inkluderade åtta respondenter bestående av studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall samt 

personer i vår bekantskapskrets som var på rätt plats vid rätt tidpunkt (Malhotra et al. 2013). 

Att respondenterna är bekanta till oss kan vara en fördel då effektiva djupintervjuer bygger på 

intimitet (Malhotra et al. 2013). Anledningen till att vi valde ut respondenter i ett 

bekvämlighetsurval var på grund av att det är ett tidseffektivt och ekonomiskt tillvägagångssätt 

då urvalet fanns lättillgängligt (Malhotra et al. 2013). Respondenterna bestod av både män och 

kvinnor mellan 22 år och 58 år där majoriteten av respondenterna var män av den yngre skaran 

(22 år<32 år).  

Vi ansåg att det var intressant att ta del av yngre såsom äldre människors perspektiv på 

kundcentrerad marknadsföring därför att vi ville få kunskap om hur människor från olika 

generationer kan se på det här utan att för den sakens skull ha några ambitioner att generalisera 
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våra resultat. Vi insåg att äldre generationer kunde komma med andra värdefulla perspektiv 

som vi inte ens hade övervägt eftersom vi författare tillhör den yngre generationen. Detta var 

intressant då vi, precis som den yngre delen av urvalet, till stor del vuxit upp med kundcentrerad 

marknadsföring i större grad än vad den äldre delen av urvalet har och därför kunnat ta in andra 

infallsvinklar till studien. Den yngre generationen har generellt sett spenderat mer tid på internet 

(Lissitsa & Kol 2016), där kundcentrerad marknadsföring ofta framträder. 

 

3.3 Datainsamling  
Studien ägde rum under tio veckor där vi samlade primärdata från åtta, 30 till 45 minuters, 

semistrukturerade djupintervjuer med åtta konsumenter. Vi hämtade även sekundärdata från 

Mittuniversitetets interna bibliotek, Primo, samt Google Scholar där totalt 33 vetenskapligt 

granskade artiklar användes. Vi tog dessutom stöd av kurslitteratur bestående av Bryman & 

Bells (2015) Business Research Methods, Malhotra et al. (2013) Essentials of Marketing 

Research och Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Primärdatat spelades in med 

en ljudprogamvara och transkriberades manuellt för att sedan kodas in i olika kategorier som 

mynnade ut i en tematisk analys. Vi valde att utföra semistrukturerade djupintervjuer då det är 

vår preferens som författare men också för att kunna få fram underliggande motivationer och 

attityder till ämnet hos respondenterna (Malhotra et al. 2013). Vårt syfte var att få en djupare 

insikt i ämnet och att kunna tolka respondenternas svar samt upptäcka de underliggande 

aspekterna till respondenternas svar (Malhotra et al. 2013). 

Intervjuguiden var kopplad till valda teorier där vi lade ned två och en halv arbetsdagar på att 

utforma frågorna. Under de två och en halv dagarna sökte vi tidigare kvalitativa intervjufrågor 

i vetenskapliga artiklar som berörde vårt ämne men nådde inga resultat; de flesta var 

kvantitativa i naturen. Vi utvecklade istället frågorna efter de teorier vi använde oss av för att 

lämpa de till vår studie. Vi tog även stöd av Bryman och Bell (2015) Business Research 

Methods och Malhotra et al. (2013) Essentials of Marketing Research för att finna inspiration 

till att utforma en intervjuguide och vad som är bra att tänka på innan och under 

intervjutillfällena samt hur vi skulle gå tillväga i efterhand för att underlätta arbetet i analysen. 

Intervjuguiden formades med både indirekta och direkta frågor. Vi använde ett språk som inte 

skulle upplevas för svårt att förstå, då ett svårbegripligt språk kan ha en negativ inverkan på 

respondentens inställning till att svara på frågorna (Bryman & Bell 2015). När intervjuguiden 

var klar kontaktade vi potentiella respondenter via Facebook, telefon samt vid personliga möten 

där vi informerade varje person att intervjun skulle ta cirka en timme att genomföra och lite 

kortfattat vad studiens syfte var. Vi såg till att försöka få respondenterna att känna sig bekväma 

genom att låta de välja intervjuplats (Malhotra et al. 2013) samt erbjuda valfritt fika från 

universitetskafeterian eller bjuda på middag för att visa vår tacksamhet att de ställde upp. 

Vid djupintervjuer finns det inget perfekt tillvägagångssätt, men det finns oftast 

förbättringsområden och möjlighet att ta lärdom av tidigare erfarenheter (Malhotra et al. 2013). 

Vi insåg efter de tre första intervjuerna att en del frågor behövde ändras om i klargörande syften. 

Därav omformulerade vi fyra frågor, utan att ändra innebörden av frågorna, för att göra det 

tydligare både för oss och för respondenterna. 

Under intervjuer är det viktigt att lyssna och att visa empati till respondenterna samt att skapa 

en trygg atmosfär för att respondenterna ska känna tillit till intervjuarna, vilket gör att vi som 

forskare och intervjuare kan genomföra en mer givande intervju (Merriam 1994). Under 

majoriteten av intervjutillfällena fördes fältanteckningar sporadiskt, i syfte att vara till hjälp i 

analysen av datat (Malhotra et al. 2013). Vi noterade även kroppsspråk, eventuella 

tveksamheter i svaren och skiften i ton av röst vilket kan vara viktiga komplement i analysen 

av datat.   

Vi började varje intervju med att djupare förklara syftet med intervjun (Malhotra et al. 2013). 

Därefter frågade vi respondenterna om deras alias, ålder, kön, position som anställd eller student 
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samt antal år respondenten haft den positionen. Detta var till hjälp när vi satte svaren i en 

kontext (Bryman & Bell 2015). Därefter fortsatte vi med att ställa ett par öppna och 

introducerande frågor för att lätta upp stämningen (Bryman & Bell 2015; Malhotra et al. 2013). 

Under intervjun såg vi till att inte pressa respondenterna för att framkalla något slags svar. 

Däremot försökte vi få respondenten att svara djupare än “ja”, “nej”, “vet inte” eller “kanske” 

genom att bland annat ställa passande följdfrågor för att upptäcka dolda värderingar (Bryman 

& Bell 2015; Malhotra et al. 2013). När respondenterna till slut kände att de inte kunde svara 

mer föreslog vi att vi kunde återkomma till den frågan senare om så önskades och gick därefter 

vidare. Vissa frågor intresserade respondenterna mer än andra vilket gjorde att vi utvecklade 

frågor kring de ämnena. Detta för att få en djupare insikt i respondentens värderingar och för 

att motivera dem att svara på ett sätt som känns naturligt för dem (Malhotra et al. 2013). För att 

ge respondenterna möjlighet att reflektera över sina svar avslutade vi samtliga intervjuer med 

att fråga om de hade någon fundering eller något att tillägga (Malhotra et al. 2013). 

Efter intervjuerna ställde vi alltid frågan till respondenterna om det fanns något vi kunde 

utveckla till nästa gång samt om det var något som var svårförstått med vår intervjuguide. 

Därefter upprättade vi djupare minnesanteckningar (Malhotra, et al. 2013) på hur vi ansåg att 

intervjun gick, hur respondenten ställde sig till ämnet, hur respondenten svarade, hur pratsam 

respondenten var etc. vilket fungerade som komplement till en fördjupad analys. Sedan började 

vi ett omfattande transkriberingsarbete där vi lyssnade på de inspelade filerna och ord för ord 

skrev ned vad som sades för att sedan koda datat i olika teman och kategorier. 

 

3.4 Tematisering 
Efter att all data samlats in och transkriberats gjorde vi en tematisk analys. För att välja ut 

relevanta teman började vi med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att se vilka 

delar som kunde vara användbara för studien. Vi gick sedan igenom transkriberingen ett flertal 

gånger för att hitta mönster i texterna och för att identifiera nyckelord och citat som stack ut 

från resterande text. Samtidigt sökte vi metaforer och paralleller för att se hur respondenterna 

uttryckte sig och om vi kunde urskilja skillnader och likheter i hur de diskuterade olika ämnen. 

Vi kollade även om det var något som saknades eller om det var något som respondenterna 

undvek att svara på för att se om det kunde vara ett svar i sig. (Bryman & Bell 2015) 

Därefter plockade vi ut citat från varje fråga som vi kunde koppla till de teorier vi valde. Vi 

analyserade sedan de olika temana med hjälp av citaten och försökte se ett samband mellan 

tema och teori men också mellan tema och tema för att få en djupare uppfattning. (Bryman & 

Bell 2015)  

 

3.4.1 Operationalisering av analytiska nyckelbegrepp 
Vi valde att inleda analysen med det mest väsentliga och specifika i studien; respondenternas 

“attityder till kundcentrerad marknadsföring” då vi ansåg att det var viktigt att ge en tydlig 

övergripande bild på respondenternas uppfattningar av den kundcentrerade marknadsföringen. 

Detta följdes av ett delavsnitt gällande “attityder till företagens service”, som gav ett 

kompletterande perspektiv på hur respondenterna upplever den kundcentrerade 

marknadsföringen. För att fördjupa detta ytterligare valde vi att analysera respondenternas 

“underliggande attityder till marknadsföring” som helhet. Detta genom att se hur 

marknadsföring tilltalar respondenterna som kund samt för att se hur de i ombytta roller skulle 

gått tillväga i en roll som marknadsförare. Vi ville få en inblick i vad de verkligen tyckte och 

inte enbart ta del av deras direkta svar. För att kunna få en djupare och mer omfattande 

uppfattning kring det första nyckelbegreppet - “Kundcentrerad marknadsföring” - valde vi att 

inkludera ännu ett nyckelbegrepp, nämligen “Övervakning”. Där analyserade vi attityderna till 

den övervakning som sker för att se om det fanns en koppling eller påverkan mellan de två 

nyckelbegreppen.  
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3.5 Trovärdighet & autenticitet 
Denna studie är av kvalitativ natur med ett socialkonstruktivistiskt synsätt då konsumenters 

attityder till riktad reklam kan se annorlunda ut i framtiden när mer information om detta finns. 

Istället för att använda validitet och reliabilitet finns det alternativa metoder som går att 

applicera i kvalitativa studier. Dessa är trovärdighet och äkthet där trovärdighet innehåller fyra 

olika delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering som vi kommer att 

förklara djupare härnäst. (Bryman & Bell 2015) 

 

3.5.1 Trovärdighet 

Tillförlitlighet 
Det finns fler än ett sätt att se på verkligheten och här gäller det att vi som författare gjort en 

korrekt tolkning av respondenternas svar (Bryman & Bell 2015). För att säkerställa våra 

tolkningar av datat har vi tillsammans genomfört en horisontell granskning vilket innebär att vi 

granskat varandras tolkningar av datat så att de stämmer överens. Vi har dessutom erhållit 

respondenterna möjlighet till deltagarkontroll där respektive transkript blev tilldelat 

respondenterna som önskade det. Detta för att säkerställa att våra tolkningar stämmer överens 

med deras samt att ge respondenterna en chans att ta ställning till resultatet och komma med 

invändningar. (Merriam 1994). Det var en respondent som ville ta del av transkriberingen men 

återkopplade aldrig tillbaka till oss. De andra respondenterna ansåg att det räckte med att ta del 

av uppsatsen när den var klar.  

 

Överförbarhet 
Det andra kriteriet för studiens trovärdighet är överförbarhet vilket syftar till att den djupa och 

detaljerade informationen som studien ämnar att ge ska söka skapa en databas för andra forskare 

som kan bedöma om det i framtiden och i andra sammanhang går att applicera den 

informationen (Bryman & Bell 2015). I och med att studien grundar sig på ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt kan attityderna komma att ändras framöver vilket kan innebära 

att vårt resultat inte är applicerbart i framtiden (Bryman & Bell 2015). 

 

Pålitlighet 
Studiens pålitlighet påverkas av hur detaljerade vi varit i forskningsprocessen, där bland annat 

transkript, fältanteckningar och tillvägagångssätt har funnits tillgängligt för den som önskar ta 

del av det (Bryman & Bell 2015). Vi har veckoligen deltagit på seminarier med andra 

kandidatstudenter samt en handledare för att kunna stämma av att vi rör oss i rätt riktning samt 

erhållit transkript och fältanteckningar till dem som önskat se det. 

 

Konfirmering 
Gällande konfirmering är det viktigt att våra egna värderingar inte påverkar studiens 

trovärdighet (Bryman & Bell 2015). Då vi tidigare haft en relativt negativ inställning till ämnet 

som studerats har vi tagit detta på allvar och haft det i åtanke under studiens gång för att i minsta 

möjliga mån påverka studien. Under de veckoliga seminarierna har det funnits tillfälle för 

deltagarna att kommentera eventuella tveksamheter kring neutraliseringen som vår studie söker 

att infinna sig i. 

 

3.6 Autenticitet 
Vi har sökt ge en rättvisande bild av konsumenters attityder till kundcentrerad marknadsföring 

då vi inte intervjuat någon specifik typ av konsumenter utan snarare konsumenter i allmänhet. 

(Bryman & Bell 2015). Då dessa respondenter sträcker sig över två olika generationer har det 
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inneburit att vi kunnat få tämligen olika perspektiv på ämnet som studerats. Det kan hända att 

studien har påverkat läsare, ur ett katalytiskt autencitetetsperspektiv, att ändra sin attityd till den 

kundcentrerade marknadsföringen då mycket information kanske tidigare inte har framgått på 

ett tydligt sätt och har därför i och med denna studie upplyst andra konsumenter. Ontologiskt 

autencitet har även funnits närvarande då studien har försökt ge deltagarna en förståelse av den 

sociala miljö de befinner sig i med kundcentrerad marknadsföring och övervakning som de 

utsätts för (Bryman & Bell 2015). 

 

3.7 Metodkritik 
I kvalitativa studier utgår man till största del från intervjuer med människor vilket gör att vi 

författare endast kan utgå från respondenternas världsbilder, perspektiv och värderingar i 

analysen. Kvalitativa studier karaktäriseras även av olika tolkningar av verkligheten vilket gör 

att det alltid finns risk för skevheter hos oss författare. Det bästa sättet att motverka skevheter i 

forskningen är att vara medveten om att skevheten finns och medveten om dess påverkan. 

(Merriam 1994). Vi är båda relativt skeptiska till kundcentrerad marknadsföring i allmänhet 

vilket vi har haft i åtanke under studiens gång för att påverka studien så lite som möjligt.   

Vi valde inte att genomföra fler än åtta semistrukturerade djupintervjuer därför att vi ansåg att 

datat var så pass djupt och givande att vi inte behövde göra fler intervjuer. Vi har inte använt 

oss av triangulering vilket innebär att man samlar in data från flera olika metoder (Merriam 

1994). Vi har endast samlat in primärdata från intervjuer och sekundärdata från vetenskapligt 

granskade studier. Då semistrukturerade intervjuer innebär att frågor kan dyka upp under 

intervjun som vi inte förberett innan (Bryman & Bell 2015), innebar detta för oss att en del 

frågor som dök upp kan ha blivit ledande, dock något vi var medvetna om och öppet sade till 

respondenterna. 

Djupintervjuer kräver erfarna intervjuare, vilket vi ser oss själva vara då vi gjort intervjuer 

under en treårsperiod av studier. Däremot finns det utvecklingsområden samt en risk att vi inte 

fick ut det bästa av respondenterna under intervjutillfällena (Malhotra et al. 2013), vilket kan 

vara en nackdel i analysen. För att bemöta denna negativa aspekt lade vi ned tid på att studera 

intervjuguiden samt Bryman och Bells (2015) tips på hur en framgångsrik intervju utformas 

och genomförs. 

En annan nackdel med studien är att djupintervjuer kan vara svåra att analysera och tolka då 

det kan finnas dolda budskap i hur respondenterna uttrycker sig (Malhotra et al. 2013). 

Ytterligare en aspekt som bör finnas i åtanke är att respondenterna var bekanta till oss 

intervjuare vilket kan leda till att konversationen oss emellan kunnat få en annan innebörd till 

skillnad från vardagliga samtal. Vi intervjuare har använt informationen som respondenterna 

gav oss i vår analys och därmed kan konversationen ha känts mer onaturlig än vad den annars 

hade gjort (Malhotra et al. 2013). För att bemöta detta försökte vi vara transparenta med vad vi 

skulle använda datat till. Ännu en nackdel med studien är att det finns risk för skevheter i 

uppfattningen och tolkningen av datat hos oss författare (Merriam 1994). Några av 

begränsningarna med att använda sig av ett bekvämlighetsurval är att det finns risk för 

urvalsförskjutning vilket innebär att vi som författare inte helt slumpmässigt valt ut 

respondenterna (Malhotra et al. 2013). För att undvika detta valde vi de åtta första 

respondenterna som tackade ja till att ställa upp på intervju och gick därmed vidare med dem. 

I och med att vi är bekanta med respondenterna var det inget problem att återkoppla till dem 

om vi hade frågor angående våra tolkningar i analysen. Vi författare stämde även av med 

varandra om våra tolkningar hade samma innebörd. Vi fick snabb återkoppling av 

respondenterna på de problem och funderingar som uppstod.  

När man plockar delar och stycken från en sammanhängande text finns det risk att man tappar 

den röda tråden i intervjun. Det finns även risk att resultatet kan bli fragmenterat och det kan 

därför utelämna flytet och helhetsbilden av intervjun (Bryman & Bell 2015). För att undvika 
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detta läste vi tillsammans igenom resultaten och försökte skaffa oss en helhetsbild genom att i 

kronologisk ordning plocka ut citat kopplade till frågorna som vi ställde. Vi inkluderade även 

frågorna från intervjuguiden i analysen fram till att studien var klar, för att hjälpa oss att minnas 

vilket data som hörde till vilken fråga.  

 

3.8 Etiska överväganden  
Detta är ett ämne som vi författare tycker är intressant som dessvärre kan innebära vissa 

konsekvenser. Om vi blir allt för engagerade i ämnet finns det risk att våra egna värderingar 

påverkar studiens resultat. För att motverka det krävs det att vi är medvetna om det, vilket vi 

var (Merriam 1994).  

Något vi haft i åtanke är att respondenterna under intervjuerna kan ha känt en press att svara på 

vissa frågor när de egentligen inte velat svara, för att inte bryta det outtalade kontraktet mellan 

intervjuaren och respondenten (Merriam 1994). De kan dessutom ha känt en press på sig att 

svara ja när vi ställde frågan om de ville bli intervjuad, då de är bekanta med oss. 

I vår analys har vi gjort våra egna tolkningar på vad som är relevant av den information vi 

samlat in genom intervjuerna samt att denna analys baserats på våra egna värderingar och 

teoretiska utgångspunkter. Att sålla bort information som inte anses nödvändig för oss författare 

kan ses som nödvändig för andra. Det finns risk att utesluta väsentlig information som kanske 

strider mot våra egna värderingar, vilket är en skevhet som inte alltid behöver vara medveten. 

(Merriam 1994). För att bemöta detta valde vi tillsammans ut information som vi båda ansåg 

vara relevant för studien.  

Det kan diskuteras om etiska bekymmer gällande tolkningar av data. För att motverka det är 

det viktigt för oss författare att vara tydliga med våra tolkningar samt vara medvetna om att de 

kan påverkas av våra egna värderingar och bör därför reflekteras över under studiens gång 

(Malhotra et al. 2013).  

Då vi forskare har ett etiskt ansvarstagande gällande respondenternas integritet, känslor och 

värdighet (Malhotra et al. 2013), erbjöd vi samtliga respondenter anonymitet för att få de att 

öppna upp sig mer. Å andra sidan kan anonymitet innebära att respondenterna förlorar makten 

att kunna stå för sina ord och berättelser (Bryman & Bell 2015). Vi försökte även se till att 

respondenterna kände sig uppskattade och att de själva skulle få en trevlig upplevelse (Malhotra 

et al. 2013), genom att bjuda på fika eller middag men också genom att erbjuda de att välja 

intervjuplats.  

 

3.9 Intervjuschema 
När vi skapade intervjuschemat för de djupgående semistrukturerade intervjuerna hade vi våra 

teorier som utgångspunkt då vi ville få så relevanta och givande svar som möjligt. Genom att 

koppla frågorna till de två teorierna fick vi utrymme att tolka svaren utifrån två olika 

förhållningssätt vilket gav oss en djupare bild av respondenternas åsikter. Vi började varje 

intervju med att kort presentera ämnet och vad vi skulle undersöka, utan att ge för mycket 

information som skulle kunna påverka respondenternas svar. Detta gjorde vi för att 

respondenterna skulle känna att det fanns ett syfte med intervjun och att vi uppskattade deras 

tid då det är ett viktigt bidrag till undersökningen. (Bryman & Bell 2015) 

 

Intervjuguidens struktur 
Vi hade för vår egen del delat upp intervjun i tre delar, där vi började med frågor som fokuserade 

mer på den kundcentrerade marknadsföringen, därefter gick vi in på frågor som riktades mot 

relationer mellan kund och företag, för att till sist avsluta intervjun med frågor kring 

övervakning. Denna uppdelning var inget som respondenterna informerades om då vi kände att 

det kunde påverka svaren.  
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Efter den korta presentationen av syftet med intervjun började vi med två öppna och breda 

frågor som inte krävde någon djupare reflektion från respondenterna (Malhotra et al. 2013). Vi 

valde att börja intervjun på det sättet för att få en mjukare start och för att vi som intervjuare 

skulle få information om vardagliga rutiner och mönster hos respondenterna.  

 

 Kan du berätta lite om dina dagliga/veckoliga inköp? Vad köper du mycket av och vad 

köper du mindre av? 

 Kan du berätta lite om din dagliga internetanvändning.  

 

För att ta intervjun till en djupare nivå ställde vi frågor som berörde respondenternas 

underliggande attityder då de gavs möjlighet att svara på frågorna i tredje person. Vi ville 

undersöka respondenternas undermedvetna förhållningssätt till marknadsföring genom att ställa 

två frågor som stod i kontrast till varandra. Syftet var att utforska respondenternas allmänna 

inställning till marknadsföring överlag och hur de själva skulle agera i en situation som 

marknadsförare och kund. Både vad de tror marknadsförare gör för att maximera företagets 

vinst och kundnöjdhet men också utifrån kundens perspektiv angående vad de vill ha ut från 

marknadsföringen (Simon et al. 2016; Vesanen 2007).  

 

 Om du vore marknadsförare: Hur skulle du marknadsföra dina produkter/tjänster för att 

få bäst effekt på försäljningen?  

 Om du vore kund: Hur skulle marknadsföringen bäst tilltala dig?  

 

Vi fortsatte med att ge respondenterna en kort beskrivning av hur företag samlar in data om 

konsumenter för att kunna kundcentrera sin marknadsföring. Vi nämnde även att företagen ser 

detta som en service till konsumenterna. Detta för att respondenterna skulle få mer vetskap om 

hur den kundcentrerade marknadsföringen går till och i vilket syfte den används. För att se om 

respondenternas bild stämmer överens med företagens bild frågade vi respondenterna om deras 

åsikt gällande den kundcentrerade marknadsföringen samt till den service som företagen ämnar 

att ge. (Doyle 2016; Srinivasan et al. 2002; Sheth et al. 2000) Vi hade även fyra följdfrågor som 

vi använde oss av. Dessa var menade att fungera som komplement om vi kände att vi inte hade 

fått svar på huvudfrågan men också för att ge oss mer konkreta exempel på respondentens 

uppfattning till kundcentrerad marknadsföring. Två av dessa följdfrågor riktade sig till hur 

respondenten kände att de kunde påverka den kundcentrerade marknadsföringen. Det gav oss 

möjligheten att se om den kundcentrerade marknadsföringen utgår från ett företagsperspektiv, 

kundperspektiv eller både och (Finne 2017; Tsang et al. 2014; Osborne & Ballantyne 2012; 

Wikström 1996). 

 

 Vad är din uppfattning om den riktade reklamen?  

o Vad är det som gör att det känns som att företagen är ”helt fel ute”?  

o Vad är det som gör att det känns som att företagen har prickat “helt rätt”?  

o Vad får dig att känna att du kan påverka den riktade reklamen? 

o Vad får dig att känna att du inte kan påverka den riktade reklamen? 

 

 Vad är din attityd till den service som företagen ämnar att ge dig? 

 

Efter att vi undersökt vad respondenterna tyckte om den kundcentrerade marknadsföringen och 

den service företagen vill ge valde vi att gå in på Cambridge Analyticas inblandning i det 

amerikanska valet (González 2017), vilket kan ses som en av de negativa konsekvenser som 

den kundcentrerade marknadsföringen innefattar. Om de inte kände till detta informerade vi 

dem lite kort om vad som hänt och frågade därefter vad de tyckte om det. Detta gjorde vi för 
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att koppla den kundcentrerade marknadsföringen från ett annat perspektiv och se vad 

respondenterna tyckte om detta. Vi ville med denna fråga se om Cambridge Analytica-

skandalen hade påverkat respondenternas attityd till den kundcentrerade marknadsföringen och 

övervakningen.  

 

 Vad är din attityd till Cambridge Analytica-skandalen? 

 

Vi avslutade den första delen, kundcentrerade marknadsföring, med att kolla respondenternas 

allmänna uppfattning om annonser och deras inställning till den kundcentrerade 

marknadsföringen kontra massmarknadsföring. Vi ville se om utvecklingen gått åt rätt håll och 

om respondenterna delar samma uppfattning som företagen (Vesanen 2007; Sheth et al. 2000). 

Den kundcentrerade marknadsföringen är inte alltid så uppskattad som företagen vill få det att 

se ut (Pavlou et al. 2000). Vi var nyfikna att se om respondenterna känner att någon viss 

marknadsföring påverkar de mer än någon annan.  

 

 Berätta om din inställning till de annonser du exponeras för! Hur relevanta/irrelevanta 

och användbara/oanvändbara känner du att de är?  

o Upplever du att du reagerar olika på reklam riktad till dig personligen i 

jämförelse med massreklam?  

o Vad känner du är det som gör skillnad eller det som inte gör skillnad? 

 

Tidigare forskning visar att anpassad service efter kunden ökar kundlojaliteten. Därför ville vi 

se vad respondenterna ansåg var viktigt för att fortsätta vara kund hos företag samt om de anser 

att företagen anstränger sig för att försöka behålla dem som kund (Coelho & Henseler 2012; 

Huffman & Kahn 1998). Vi avslutade även med att kolla om respondenterna värderade service 

på internet annorlunda gentemot servicen i butik. Detta för att sätta service i ett större 

sammanhang än kundcentrerad marknadsföring; vad upplever respondenterna som service?  

 

 Berätta om din senaste upplevelse av att handla i butik samt i e-butik. 

o Hur ser din relation ut till företaget efter att du handlat?  

o Vad kan ett företag göra för att behålla dig som kund?  

o Vad är din attityd till servicen du får på internet kontra den service du får i butik? 

 

Vi avslutade intervjun med fem frågor riktade mot övervakning samt till viss del tillit, då vi 

kände att respondenterna hunnit bli varma i kläderna och mer avslappnade. Vi ansåg därför att 

vi kunde gå in på djupare och känsligare frågor (Malhotra et al. 2013). De första frågorna 

ställdes öppet för att se hur pass medvetna respondenterna var om den övervakning som sker 

och vilka konsekvenser de ser med det (Zwick 2015; Ragnedda 2011). Efter det försökte vi 

sedan gå djupare genom att fråga om de undviker vissa aktiviteter på internet och om de känner 

att de kan kontrollera informationen som finns om dem, för att förstå vad respondenterna känner 

om det. Vi ville även se hur respondenterna uppfattade den abstrakta övervakningen - virtuella 

Panoptikontornet - som sker på internet (Ragnedda 2011). Den avslutande delen tog upp frågor 

där respondenterna fick svara vad de ansåg var överkomligt att de externa aktörerna vet om 

dem samt om det finns någon gräns. 

 

 Dela med dig av dina reflektioner om internetanvändande och datainsamling. Vilka 

positiva och negativa konsekvenser kan det få? 

o Har du någon gång undvikit vissa aktiviteter på internet? Varför/varför inte?  

 Upplever du att du kan kontrollera informationen om dig hos externa aktörer (sociala 

medier, kortköp etc)? Varför/varför inte?  
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 Vad får dig att lita/inte lita på företagen som samlar och sparar data om dig? Berätta! 

o Skiljer sig tilliten åt? 

 Hur skiljer sig denna tillit om du handlar på internet eller i butik?  

 I vilka kontexter kan det upplevas känsligt att all personlig data samlas 

och sparas i databaser? 

 I antikens Grekland ville man fysiskt kunna se motparten i vitögat för att lita på denne. 

Hur viktigt är det för dig?  

o Hur viktigt tror du att detta är i dagens samhälle?  

 Vad tycker du är okej att “övervakaren” ser/vet om dig samt vad tycker du inte är okej 

att “övervakaren” ser/vet om dig? Finns det någon gräns? Vart går den isåfall? 

 

Efter att vi ställt våra frågor avslutade vi med att höra om respondenten hade något mer att 

tillägga eller om de hade några funderingar (Malhotra et al. 2013). Vi frågade även om det var 

något vi kunde förbättra till nästa gång gällande de ställda frågorna eller i upplägget som kunde 

ändras. 

 

4 Empiri, analys & diskussion  
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur konsumenterna uppfattar 

kundcentrerad marknadsföring via internet och den övervakning som det innebär. Ett andra 

syfte är att försöka bidra till marknadsföringsforskningen genom att analysera problemet ur ett 

kritiskt övervakningsperspektiv.  

Detta avsnitt inleds med att presentera varje respondent för att ge läsaren möjlighet att bilda sig 

en uppfattning av dem. Vi förser även läsaren med delar av våra minnesanteckningar som 

gjordes strax efter intervjutillfällena. Syftet med det är att ge en personligare prägel till det hela 

samt att ge våra reflektioner på hur intervjutillfällena gick.  

Vi har valt att inleda med det mest specifika - “attityder till kundcentrerad marknadsföring”- för 

att sedan ta in ett mer objektivt perspektiv genom att analysera respondenternas “attityder till 

företagens service” för att sedermera gå in djupare på deras “underliggande attityder till 

marknadsföring”. Anledningen till att strukturen ser ut som den gör är för att vi anser att 

respondenternas attityder är det mest elementära att inleda med, samt att följande analyser för 

med sig ett djupare perspektiv. För att ytterligare inkludera en aspekt som kan påverka 

respondenternas attityder har vi i punkt 4.3 “Övervakning” undersökt “attityderna till den 

övervakning” som sker för att se sambandet till den kundcentrerade marknadsföringen. Detta 

med åtanken att övervakningen kan vara en faktor till varför respondenternas attityder till den 

kundcentrerade marknadsföringen är som de är.  

I denna del av studien kommer primärdatat att presenteras löpande och analyseras med hjälp av 

de utvalda teorierna. Både “Kundcentrerad marknadsföring” och “Övervakning” kommer att 

avslutas med ett diskussionsavsnitt. Detta för att ge en påminnelse om vad som har presenterats 

samt att ge en mer övergripande förståelse. Utöver de diskussionerna som nyckelbegreppen 

medföljer har vi sammanfattat allt i en slutdiskussion för att dela med oss av våra tankar till det 

material vi samlat in. 

 

4.1 Presentation av respondenter 
Malin är 23 år och andraårsstuderande. Under intervjun kändes hon engagerad och att detta var 

ett viktigt ämne som hon tänkt mycket på, vilket hon poängterade i slutet av intervjun. Malin 

var inte förberedd på att bli intervjuad då vi stötte på henne i korridoren och spontant frågade 

om hon ville ställa upp. Hon hade tid i detta då och därefter utförde vi intervjun tio minuter 

senare. Malin fick bestämma intervjuplats. Hon kändes bekväm, gestikulerade med tydligt 
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kroppsspråk och tog för sig. Intervjun i allmänhet flöt på bra och Malin var pratglad, 

samarbetsvillig, öppen och försåg oss med djupa svar. 

Matts är 26 år och tredjeårsstudent. Liksom Malin var han pratsam, öppen och hade inga 

problem med att svara på frågorna. Han kändes bekväm, lutade sig tillbaka på stolen då och då 

och bjöd även på choklad som vi hade tilldelat honom. Matts använde ett varierat kroppsspråk 

och inkluderade många exempel från hans vardag i sina svar.  

Bert är 27 år och studerar sitt tredje år. Även han är en social och pratglad person. Vi noterade 

att ju djupare fråga, desto svårare var det för Bert att svara. Det tolkade vi som att han inte hade 

funderat på vad han egentligen tycker om kundcentrerad marknadsföring. Vi upplevde det även 

som att han ville ge bra svar men hade svårt att gå djupare.  

Kalle är 32 år och förstaårsstudent. Han är insatt i ämnet, men inte lika pratsam som tidigare 

respondenter. Han svarade kort och tydligt på de frågor han kunde svara på och kändes lugn 

under intervjun då han gjorde lugna rörelser och talade i en lugn samtalston.  

Till skillnad från Malin, Bert, Matts och Kalle har Kurt - 30 år - avslutat sina studier och är idag 

verksam som VD, vilket han snart har varit i ett år. Han kändes lite distraherad under intervjun 

men tämligen fundersam. Han tog sig upprepade gånger i tröjan, på telefonen som han höll i 

handen, sitt armband med mera, men kändes även relativt insatt i ämnet.  

Lars är 22 år och läser sitt tredje år vid universitetet. Han kändes avslappnad, pratsam och hade 

mycket att berätta. Han var även relativt insatt i ämnet då han många gånger förklarade hur 

kundcentrerad marknadsföring i viss mån fungerar.  

Bosse är 58 år och har arbetat som produktionsingenjör i 35 år. Till skillnad från Malin, Bert, 

Matts och Lars kändes Bosse mer lågmäld samt negativt inställd till reklam i allmänhet. Hans 

inställning kan ha påverkat de korta svar han gav oss.  

Stina är 57 år och har arbetat som transportplanerare i fyra år. Hon var pratsam men kändes lite 

nervös innan intervjun. Hon blev mer avslappnad ju längre intervjun gick men kändes inte 

särskilt insatt i ämnet, dock engagerad. 

 

4.2 Kundcentrerad marknadsföring 

Tabell 1. Attityder till kundcentrerad marknadsföring 

Malin Bert Bosse Stina Matts Lars Kalle Kurt 

Negativ Positiv Negativ Negativ Positiv Tudelad Tudelad Tudelad 

 

Efter att vi ställt de öppna inledande frågorna gick vi in djupare på respondenternas attityder 

till den kundcentrerade marknadsföringen där Malin är negativt inställd till fenomenet. Hon 

uppfattar den kundcentrerade marknadsföringen på ett sätt att “...den uppmuntrar mer, alltså 

mer till köp [...] men det gör ju att jag ser mer och mer och mer grejer som jag vill ha vilket 

gör att jag kommer att köpa mera grejer.. och jag stöder ju inte det här, alltså att man ska 

överkonsumera mer än nödvändigt. [...] De skapar ju ett tankemönster i mitt huvud att ‘jo, jag 

vill nog ha den tröjan ändå.’” Malin tror sig även att “det skapar beteenden hos mig som jag 

egentligen inte ens själv hade tänkt att ha [...] går jag in i en affär så väljer jag ju aktivt själv 

att gå in, och då vet jag ju vad jag ska göra i affären. Sitter jag framför datorn på Facebook 

för att typ kolla på min mammas bilder och så kommer det upp en annons vid sidan av, då får 

ju det mig att tänka på ’ah, jag ska köpa kläder’, och det var ju inte mitt huvudsakliga syfte 

med att gå in på Facebook.” Trots Malins skepsis till den kundcentrerade marknadsföringen 

erkänner hon att hon ändå reagerar på marknadsföringen “...jag hajar ju mycket mer till när det 

är någonting som är utformat efter mina intressen, då fångas ju mitt intresse såklart.” Men 

hennes inställning till kundcentrerad marknadsföring är till stor del negativ, “därför tycker inte 

jag så mycket om det tyvärr faktiskt [...] alltså om man verkligen hårddrar det så får ju de mig 

att köpa grejer som jag inte har tänkt att köpa.” Hon menar även att “cookies får mig att göra 
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saker som jag inte vill göra, eller alltså som jag inte hade planerat att göra. Det påverkar, vare 

sig man vill det eller inte.” Malin menar också att hon inte kan påverka den kundcentrerade 

marknadsföringen mer än att ”man kan ju gå in på andra sidor som man faktiskt inte ens har 

något intresse för, så börjar jag få upp de annonserna istället. Annars kan inte jag påverka den 

här riktade reklamen, nej.” Hon förtydligar med att säga, “Det jag känner att jag inte kan 

påverka är ju att varenda gång jag går in på en hemsida så är ju... så måste jag ju acceptera 

cookies... och jag kan inte välja att typ inte göra det [...] Så att de indirekt tvingar ju en faktiskt... 

till att acceptera, och därför kan inte jag påverka.”  

Till skillnad från Malin är Bert mer positiv till den kundcentrerade marknadsföringen där han 

menar att “...det är jättebra. Då slipper man ju, alltså sådant som man inte är intresserad av.” 

Han tar även upp en nackdel med den kundcentrerade marknadsföringen, ”En nackdel med det 

skulle ju kunna vara att det blir liksom mer smal… man kanske inte kan upptäcka sådant som 

man inte vet om, kanske eller något sådant. Och det kan ju finnas sådant som inte finns liksom 

redan i mitt intresseområde som jag kanske ändå skulle ha nytta av som jag kanske missar på 

grund av det”, men i övrigt tycker han “ att det är bra och jag har inga problem med det alls.” 

Strax efter han svarade kom han på ett exempel där han tycker den kundcentrerade 

marknadsföringen är fel ute, “Däremot kan man väl störa sig på till exempel, när man… jag 

som reser mycket och bokar mycket hotell och sådant, så kan man få upp, ja men, kan man ju 

fan få upp ett år senare, ’nu har vi ett boende i den här staden’. Och, ja men vad fan är det… 

jag var ju där för ett år sedan, jag liksom…(skratt). Nu ska jag inte dit igen, så det... just sådana 

tjänster tycker jag, de kan komma lite för sent i de där jävla städerna.” 

Även Bosse tar upp ett liknande exempel, “Jag tror den blir felaktig för att, det är som vi har 

pratat om hemma att, om jag har köpt mig ett par skor som jag behövde, då får jag ju, då 

kommer jag troligtvis få fortsatt riktad reklam för ett par skor som jag kanske är färdig med, 

där jag istället är i behov av en, jacka. Men det kan de ju inte förutse utan de kommer ju 

troligtvis rikta, tro att jag behöver fler skor.”  

Stina är tämligen negativ till att den kundcentrerade marknadsföringen dyker upp när hon inte 

längre är i behov av en produkt som hon redan köpt. Stina är inne på samma spår som Bert och 

Bosse, “...när jag har köpt ett par skor [...] varje dag så kommer det upp reklam om just de 

skorna. Då tänker jag ’är de dum på riktigt?’ Alltså har jag köpt ett par sådana där skor idag 

vill jag väl inte köpa ett par till på onsdag och ett par till på fredag [...] det måste ju i så fall 

vara något som är, ja då måste jag ju köpa skoputsmedel. De kan inte göra reklam för exakt 

samma vara eller exakt samma hotell som jag bodde på förra månaden utan det måste ju vara 

något som är likartat…” 

Stina menar dock att den kundcentrerade marknadsföringen fungerar på henne. Hon säger att 

hon “får ju ofta fjällrävens ryggsäckar och jag får ju vandringsstavar och jag får ju sådant där 

och det är klart då kan jag ju inte låta bli att trycka på det där [...] jo, det är klart nog funkar 

det, det gör det ju, men man blir ju irriterad många gånger också.”  

Matts anser att den kundcentrerade marknadsföringen blir rätt riktad “...den gången jag har 

varit inne och kollat på en grej och inte köpt den […] då är de ju rätt ute,” men även att den 

ibland blir fel riktad, ”...men om de erbjuder mig ett pris på saker som jag redan har, varför 

ska jag köpa det igen?” Men å andra sidan nämner Matts vid ett senare tillfälle att han skulle 

välja en produkt som är kundcentrerad framför en produkt han skulle se i ett massutskick, “...är 

det exakt samma produkt och en är riktad och [en] är massmarknadsförd, då går man ju på 

den riktade. På grund av den, inom citationstecken, personliga touchen på det, även fast det 

inte är det, så känns det ju så. Det där med service som vi pratade om, det blir ju typ det.” Han 

fortsätter med att säga att “... riktad blir ju mer så här personlig, det är som att de tänker på att 

den här vill du ha.”  

Lars är inne på liknande resonemang som Bert, Bosse, Stina och Matts. Han menar att 

“...majoriteten [annonser] är ganska orelevanta ändå. [...] lite av problemet med... med 
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uppsamlingen är att de får informationen för sent… [...] Säg att jag vart och köpt… skjortor på 

internet. Då kommer jag att få se skjortreklam i fyra månader efteråt, men då har jag redan 

köpt en skjorta och är inte intresserad av skjortor längre. Så då tappar liksom relevansen 

ganska fort, när det kommer till den riktade reklamen…” Vidare menar Lars att hans attityd till 

den kundcentrerade marknadsföringen också är blandad, “...lite tudelad i det där faktiskt. Å ena 

sidan så är det väl liksom, väldigt påträngande på att liksom privata natur på något sätt, i och 

med att de verkligen samlar upp data och använder den och säljer vidare den så att man får 

lite reklam. Men, å andra sidan, så är det ju bra för då får jag ju ändå förslag eller reklam på 

saker jag skulle vilja ha.” Men Lars poängterar ändå att det är “störande på något sätt, och 

ibland så kan det ju slå väldigt fel [...] mer ofta än vad man skulle vilja, slår det där ganska 

fel.” 

Kalle anser att kundcentrerad marknadsföring är “i grunden integritetskränkande. Alltså såhär, 

(skratt), någon läser exakt allting du har gjort i din webbläsare, och gör reklam utifrån den. 

Men annars är den väl bra, den är skön om du surfar någonstans och bara ser saker som du 

vet intresserar dig, istället för att se en massa skit du behöver klicka bort.”  

Även Kurt är aningen negativt inställd till detta fenomen och börjar med en suck innan han 

svarar att “Generell uppfattning är väl inte jättepositiv, så att säga [...] känslan man får i alla 

fall när man hör ordet, det är att man har blivit granskad, kalkylerad och uppsökt [...] om man 

tar och tänker på de verktyg som väl används i de sammanhangen så kan det väl också kännas 

lite skönt, det som jag absolut är ointresserad av inte kommer i närheten av mig.” Kurts 

inställning är snarlik Kalles inställning till kundcentrerad marknadsföring då även han kan se 

det positiva med det; han besparas marknadsföring som inte är relevant för honom.  

Men samtidigt skiljer Kurt mellan massmarknadsföring och kundcentrerad marknadsföring där 

det finns en viss skillnad i hans inställning, “...massreklam känner jag väl mer, på vissa sätt, 

mer frivilligt har sökt upp […] jag ser det som ett mindre brus i det generella massmediareklam 

för där kan jag alltid välja att titta åt ett annat håll på ett annat sätt [...] det finns en större 

valbarhet för mig medans reklam i… som är riktad på sociala medier eller liknande måste jag 

likt förbannat bläddra förbi.” 

 

Analys attityder till kundcentrerad marknadsföring 
Det råder delade uppfattningar om den kundcentrerade marknadsföringen där Lars, Kalle och 

Kurt är tudelade, Matts och Bert mer positiva och Malin, Stina och Bosse negativa. Några av 

de positiva aspekterna som lyftes fram med den kundcentrerade marknadsföringen var att 

annonser individanpassas och känns mer personliga. Däremot lyftes det även upp att det ibland 

kan påverka en till ett handlande. I och med att tekniken har utvecklats kan företagen spåra 

kundernas aktiviteter och använda datat mer effektivt och förse potentiella kunder efterfrågad 

information. Det här medför att det går att anpassa marknadsföringen av sina produkter och 

tjänster på ett smidigare sätt som är skräddarsytt till sina kunder. Detta kan innebära att 

marknadsföringen styr konsumenterna i den riktningen att de köper produkterna (Ball 2017; 

Ragnedda 2011). 

Malin erkänner att den kundcentrerade marknadsföringen påverkar henne men menar att hon är 

negativ till den kundcentrerade marknadsföringen. I detta sammanhang kan vi se tecken att den 

kundcentrerade marknadsföringen skapar ett större inflytande till köp, ”De skapar ju ett 

tankemönster i mitt huvud”. Det som karaktäriserar den kundcentrerade marknadsföringen är 

att varje enskild konsument bedöms individuellt för att därefter kunna förutse kundens behov. 

Den information som har samlats om varje enskild konsument används sedan för att avgöra 

vilken sorts annons som skulle vara mest effektiv för denna kund. (Dolnicar & Jordaan 2007; 

Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995). Det kan diskuteras utifrån Malins perspektiv att det 

här fungerar, “Det påverkar”, men det finns anledning att tro att det inte uppskattas av henne. 

Detta kan relateras till att företagen snarare utgår från sitt eget perspektiv istället för vad som 
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är bäst för kunden (Tsang et al. 2014; Osbourne & Ballantyne 2012). Dessa analysmodeller 

som företagen använder sig av kan i vissa fall vara så noggrant beräknade att konsumenterna 

upplever det svårt att inte bli påverkade, vilket Malin erkände (González 2017; Ragnedda 

2011).  

Bert, å andra sidan, var mer positiv och menade att grunden till hans attityd var att han slipper 

marknadsföring som han inte är intresserad av vilket är ett av de syften den kundcentrerade 

marknadsföringen ska fylla (Sheth et al. 2000). Varje konsument bedöms enskilt efter vad som 

är bäst för denne och därefter kan marknadsförare rikta anpassade annonser till den specifika 

kunden. På så vis kan de bli mer effektiva då de besparar kunderna reklam som de inte vill ha, 

vilket skiljer sig från produkt- och segmentmarknadsföring (Beak & Morimoto 2012; Dolnicar 

& Jordaan 2007; Kim et al. 2001; Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995).  

Bert är inte enbart positiv till den kundcentrerade marknadsföringen. Han gav oss ett exempel 

där han anser att de riktade annonserna kan upplevas störande då de inte längre är relevanta. 

Bosse, Stina, Matts och Lars visar också tendenser att den riktade reklamen är fel ute då de 

menar att de inte längre vill ha reklam på en produkt som de redan köpt. Deras bekymmer med 

den kundcentrerade marknadsföringen är att den fortsätter att synas trots att de inte är i behov 

av den produkten eller tjänsten längre. Det finns anledning att tro att den kundcentrerade 

marknadsföringen skulle upplevas mer positivt om företagen visste att kunden inte är i behov 

av produkterna eller tjänsterna längre. Dessa exempel kan kopplas till tidigare forskning som 

visar att den kundcentrerade marknadsföringen inte alltid är uppskattad om den inte är anpassad 

till den specifika konsumenten och att den dyker upp för ofta och på för många ställen (Baek & 

Morimoto 2012; Pavlou et al. 2000; Edwards & Lee 2002; Aaker & Bruzzone 1985). Å andra 

sidan var Bert inne på att den kundcentrerade marknadsföringen kan innebära att han missar 

sådant som han kanske inte visste att han var intresserad av då det blir för smal marknadsföring. 

Dock var Bert tidigare inne på att han var positiv till att han undviks reklam som han inte är 

intresserad av, vilket även Matts går in på då han anser att marknadsföringen blir relevant när 

han tidigare varit inne och tittat på en produkt, men inte köpt den. För att marknadsförarna ska 

kunna förutse vad som är bäst för varje enskild konsument, utgår de från information om 

konsumenterna som kan användas för att avgöra vilken sorts annons som skulle vara mest 

effektiv. (Dolnicar & Jordaan 2007; Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995)  

Kalle och Kurt menar att de tycker den kundcentrerade marknadsföringen fungerar bra då de 

endast ser saker som intresserar dem. Även Lars tycker att det fungerar bra då han endast får 

förslag på sådant som han vill ha, å ena sidan. Å andra sidan anser Lars att den kundcentrerade 

marknadsföringen är påträngande och störande, vilket kan resultera i en delvis negativ 

inställning. Kalle går genast in på att det känns integritetskränkande att någon ser exakt vad han 

gör på internet men tycker samtidigt att det kan upplevas positiv då han endast ser sådant som 

intresserar honom. Kurt får liksom Kalle en obehaglig känsla att någon ser vad han gör på 

internet vilket lägger grunden till hans delvis negativa inställning. Däremot kan Kurt precis som 

Kalle se skönheten i kundcentrerad marknadsföring då han undgås sådan marknadsföring som 

inte är intressant för honom. Det verkar som att Kurt är mer positiv till massmarknadsföring 

därför att han mer frivilligt kan söka upp den i jämförelse med den kundcentrerade 

marknadsföringen som han måste bläddra förbi. Det finns anledning att tro att dessa 

respondenter anser det vara obehagligt att de externa aktörerna granskar och läser det de gör på 

internet, men samtidigt att de upplever de riktade annonserna som ett bekvämt sätt att befrias 

från reklam de inte intresserar sig av. Eftersom Kalle, Kurt och Lars är tudelade i denna fråga 

kan den kundcentrerade marknadsföringen anses ha fördelar och nackdelar. Å ena sidan verkar 

Kalle, Kurt och Lars anse att integritetsfrågan är den som kan upplevas känslig då det är mycket 

information om respondenterna som samlas, men å andra sidan ser de samtidigt fördelarna med 

den kundcentrerade marknadsföringen då de besparas på irrelevanta annonser. 
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Den kundcentrerade marknadsföringen ska utgå från kundens behov, vilja och resurser vilket 

stämmer överens med Kalles, Kurts och Lars uppfattning om det hela (Vesanen 2007; Sheth et 

al. 2000). Dock poängterar Lars att marknadsföringen kan vara missriktad och Kurt anser att 

han har en större frihet och valbarhet vid massmarknadsföring än den kundcentrerade 

marknadsföringen då han måste “bläddra förbi” reklamen på sociala medier, vilket för både 

Lars och Kurt kan resultera i negativa inställningar till den kundcentrerade marknadsföringen 

(Pavlou et al. 2000). 

 

Tabell 2. Attityder till företagens service 

Malin Bert Bosse Stina Matts Lars Kalle Kurt 

Negativ Positiv Tudelad Negativ Negativ Negativ Positiv Tudelad 

 

Malin tycker att företagens service “...känns mer manipulerande än hjälpande. Den här 

servicen kommer till mig utan att jag har bett om den [...] just det här att man inte kan välja, 

det är det som jag tycker är lite jobbigt.” Lars har en liknande åsikt till den service som han är 

menad att få, “...det känns inte som en service, det är ju helt klart ett 

marknadsföringsinstrument.” Kurt känns någorlunda tudelad till servicen, “Jag köper den å 

ena sidan [...] jag slipper ofta, känner jag, se skit som jag skulle benämna det som [...] Samtidigt 

så är det väl aldrig riktigt en trevlig tanke och känsla av att man är betraktad som ett… ett… 

objekt som potentiell kund eller att man ska snärjas till att bli kund när man är ute och browsar 

eller inte alls är i… ute efter att handla.” Stina menar att hennes inställning är, “alltså service 

vet jag inte vad jag tycker [...] det är ju sälj, sälj-propaganda.” 

Bosse tycker inte att det är någon service “...nej, det tycker jag inte” men anser att om han 

redan är kund hos ett företag så är det service, “däremot om jag är kund hos någon som vill 

lämna ett erbjudande, det tycker jag är en annan sak [...] exempel golf, om Dormy som jag 

gillar, de skickar någon typ av reklam för att jag har ju valt det intresset, då kan jag tycka att 

det funkar.” Matts, å andra sidan, anser att servicen känns opersonlig, “...det där blir ju en 

ganska opersonlig service, att det är de som antar vad jag vill ha och ger mig det [...] jag är ju 

nöjd när jag får ett erbjudande som passar och jag bryr mig inte riktigt om det är någonting 

jag redan har.” 

Malin, Lars, Stina, Matts, delvis Kurt och Bosse är mer negativa till servicen företagen ämnar 

att ge medan Bert är mer godtrogen, “…jag tycker det är bra [...] då får jag ju det jag är 

intresserad av.” Kalle är också positiv till detta, “...jag tycker det är positivt. Alltså, såhär trots 

att man kan känna att det är integritetskränkande att de kan se allting du har gjort, så är det 

väl på sätt och vis en bra service [...] att de anstränger sig och visar något man kan vara 

intresserad av än att bara något randomskräp. Alltså, så. (funderar). Så jag tycker att det är 

bra i grunden.”  

 

Analys attityder till företagens service 
Den service som företagen önskar ge verkar inte upplevas som en service för Malin eller Kurt. 

Malin menar att den kundcentrerade marknadsföringen känns manipulerande och påträngande 

då den visas utan att hon bett om det. Även Kurt visar en negativ antydan då han känner att man 

kan bli lurad att bli kund trots att man inte vill det. Malin och Kurt visar exempel på hur den 

kundcentrerade marknadsföringen kan vara svår att inte påverkas av då det finns så specifik och 

djup kunskap om varje konsument (González 2017; Ragnedda 2011). Lars och Stina menar att 

den kundcentrerade marknadsföringen inte känns som en service, utan mer som ett 

marknadsföringsinstrument och sälj-propaganda. Företagen ser den kundcentrerade 

marknadsföringen som en god service till konsumenterna då de endast får erbjudanden som är 

anpassade till dem (Baek & Morimoto 2012; Dolnicar & Jordaan 2007; Phelps et al. 2000; 
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Sheth & Sisodia 1995), vilket inte är något som Lars eller Stina håller med om. Det finns 

anledning att tro att de ser det mer som företagsnytta istället för kundnytta (Tsang et al. 2014; 

Osbourne & Ballantyne 2012). Kurt är delvis positiv till servicen medan Kalle och Bert är mer 

tydligt positiva till den service som kundcentrerad marknadsföring ämnar att ge då de slipper 

exponeras för sådant de inte är intresserade av, vilket stämmer bra överens med vad företagen 

vill ge; en god service som är anpassad efter vad deras kunder vill ha (Ball 2017; Beak & 

Morimoto 2012; Dolnicar & Jordaan 2007; Kim et al. 2001; Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 

1995). 

Till skillnad från Kurt, Kalle och Bert som är positiva till servicen och till skillnad från Malin, 

Lars och Stina som inte tycker det känns som någon service, menar Bosse att det endast upplevs 

som service när han själv har gjort ett aktivt val att vara kund hos ett företag, men samtidigt 

menar han att det i andra fall inte känns som någon service. Företag bör utgå från kunden och 

studera deras enskilda intressen vilket kan resultera i bättre respons än om de själva skulle gissa 

sig till vad kunden vill ha (Finne 2017). Matts är inne på liknande resonemang som Lars och 

Stina då han tycker att den service som företagen försöker ge honom blir opersonlig och därmed 

inte upplevs som någon service. Det kan bero på att han upplever att företagen utgår från deras 

egna perspektiv istället för ur Matts perspektiv, vilket kan ses som ett problem då konsumenter 

kan få en negativ inställning till reklamen om de känner att den inte är riktad till dem (Tsang et 

al. 2014; Osbourne & Ballantyne 2012; Pavlou et al. 2000).  

 

Tabell 3. Underliggande attityder till marknadsföring 

 Malin Bert Bosse Stina Matts Lars Kalle Kurt 

Marknadsförare 
Rikta mot 

målgrupp 
Rätt 

kanaler 

Leta 

fram 

själv Sticka ut Sociala medier 
Alltid 

synas 

Sociala 

medier, 

algoritmer 

Finnas 

bland 

potentiella 

kunder 

Kund 

Så genuint 

som 

möjligt Riktat 

Själv 

söka 

upp 

Sticka ut 

så man 

kommer 

ihåg 
Kundcentrerad 

marknadsföring 

Synas 

när 

man 

vill 
Intresseriktad 

reklam 

Identifiera 

sig med 

produkt 

 

Vi fick tämligen olika svar där Malin svarade att hon “...skulle se till att min reklam var riktad 

mot den åldersgruppen, eller den specifika gruppen [...] om man på något vis… för att använda 

sig av cookies, det är ju ett jätteeffektivt sätt för att kunna läsa av ett mönster hos den 

användaren.. [...] jag skulle ju rikta den så mycket som möjligt mot min målgrupp” medan hon 

som kund vill ha marknadsföring som är, “Ja, alltså så genuint som möjligt [...] inte det här 

extrema.. inte det som faller under… alltså ’extrema’ som i ’ah, shit, shit, superbilligt, superbra 

grej. Det här kommer få dig att flyga’ [...] Inte för överdrivet.”  

Bert svarar på ett liknande sätt som Malin angående hur han skulle marknadsföra sina produkter 

eller tjänster, “...de kanaler jag använder, eller det forum jag använder ska ju ändå vara ett 

forum som handlar om det jag vill sälja. Jag skulle ju inte sälja liksom... sportgrejer i en 

matbutik. [...] konsumenterna som är på det forumet ska ju liksom vilja ha, ska vara inom det 

området.” Han fortsätter med att marknadsföringen bäst skulle nås ut i “...de kanalerna man 

använder, eller de ämnen som cirkulerar kring de forumen ska ju liksom vara det ämnet som 

man pratar om. Det är ju mycket så, annars blir man ju bara irriterad.” 

När Bert tänker sig in i en roll som kund menar han att marknadsföringen bäst skulle tilltala 

honom om “det är på internet till exempel, och du är inne på någon gymsida eller någonting 

då vill du inte ha upp reklam för hästskötsel [...] det ska ju vara riktat mot det du håller på med 

och är intresserad av.“  
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Kalle skulle ha marknadsfört sina produkter och tjänster via “…sociala medier kanske? [...] 

genom algoritmerna… tror jag. Eftersom många är där [...] Jag tror att du kanske har bättre 

träffsäkerhet på sociala medier, tror jag. Så jag tror att det är nog mer ekonomiskt effektivt.” 

Även Matts skulle marknadsföra sina produkter och tjänster på sociala medier “därför det är 

där jag spendera mest tid på internet.” Kurt menar att han skulle marknadsföra sina produkter 

och tjänster “där mina potentiella kunder är” och Lars menar att marknadsföringen ska finnas 

i “något periferi för min del som konsument. Så det är väl egentligen att alltid synas på något 

sätt, som varumärke eller som produkt.” När vi ställde frågan om hur respondenterna i rollen 

som kund skulle bemöta marknadsföringen så svarar Kalle, “...alltså intresseriktad reklam. 

Alltså såhär, lägger jag en reklam som är relevant på den sida jag besöker som speglas i min 

surfhistorik, om jag tillåter att den används, vilket jag gör. Då är det ju mest intressant” och 

Lars menar att “...man vill inte ha den här ständiga liksom pushen av ett varumärke [...] som 

kund, vill du ju egentligen bara höra från ett varumärke när du vill ha det [...] där vill man 

bara att produkten ska synas när man väl vill” och Matts skulle vilja ha “...såna här listor på 

sidan när man typ är inne på blocket med marknadsföring på saker som jag har varit inne och 

kollat på eller köpt tidigare.” Kurt menar att han gärna identifierar sig med varumärket och 

säger att, “Jag gillar livsstilsprodukter eller vad man ska kalla det, på det viset att jag 

identifierar mig gärna med en produkt, att tycker jag att de här verkar ha en sund… sund syn 

på människor, på natur, på hållbarhet, liknande. Att de märken, varumärket som jag känner att 

min, mina värderingar gifter sig med, de har gjort ett bra arbete i att få intryck på mig.” 

Bosse “irriterar mig på mailutskick och pop-ups...” och “...tycker att kunden ska själv leta sig 

fram till det han vill ha.” Stina skulle marknadsföra sig på ett sätt “som sticker ut, som man 

kommer ihåg och då ska det där vara någonting positivt, någonting roligt, någonting glatt.” 

När Bosse besvarade frågan hur marknadsföringen bäst skulle tilltala honom som kund svarar 

han att “då ska de vara lätt och hitta, så att kunden själv får söka” medan Stina vill ha 

“...någonting lite crazy, lite roligt, lite som sticker ut då, då kommer jag ju ihåg det.”  

 

Analys underliggande attityder till marknadsföring 
Det vi hade i åtanke när vi formade frågeguiden var att få respondenterna att prata om deras 

egna åsikter i tredje person, för att ge oss det vi var intresserade av att höra; hur respondenternas 

åsikter skulle kunna skilja sig beroende på roll de har. Malin beskriver att hon skulle använda 

sig av cookies. Den ständigt utvecklande teknologin gör det möjligt för marknadsförare att 

skapa kraftfulla och kostnadseffektiva verktyg för att förutse och möta enskilda kunders behov 

(Schnebelen & Bruhn 2017; Simon et al. 2016; Sheth et al. 2000). Malin menar att hon skulle 

rikta marknadsföringen mot den specifika målgruppen som produkten eller tjänsten är ämnad 

för, vilket den kundcentrerade marknadsföringen söker att göra då den ska tillfredsställa 

enskilda kunders behov (Sheth et al. 2000). Likt Malin anser Bert att han i rollen som 

marknadsförare vill att annonser ska handla om sådant hans målgrupp intresserar sig av, annars 

anser han att det skulle irritera dem. Kurt menar att han skulle marknadsföra sig där hans 

potentiella kunder är och Lars vill marknadsföra sina produkter någonstans där det alltid är 

synligt för konsumenterna. Kalle och Matts skulle marknadsföra sig via sociala medier, vilket 

kan relateras till Malin, Bert, Kurt och Lars som skulle marknadsföra sig på ett sätt att det alltid 

exponeras för deras målgrupp, där deras målgrupp är och marknadsföra det de intresserar sig 

av. Vi tolkar det som att anledningen till att dessa yngre respondenter gärna marknadsför sig 

via sociala medier kan bero på att de till stor del spenderat mer tid på internet (Lissitsa & Kol 

2016) där kundcentrerad marknadsföring ofta sker. Den kundcentrerade marknadsföringen 

försöker basera annonserna på vad de tror att kunder vill ha utifrån deras intressen (Beak & 

Morimoto 2012; Kim et al. 2001). När Malin tänker sig in i en roll som kund så beskriver hon 

att hon vill att marknadsföringen ska vara genuin vilket även det kan relateras till kundcentrerad 

marknadsföring då företagen vill ge Malin en personlig marknadsföring genom att utgå från 
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hennes perspektiv (Finne 2017). Å andra sidan beskriver Malin att hon vill ha marknadsföringen 

mer genuin, vilket även kan relateras till annan marknadsföring som är mer relationsskapande. 

Den kundcentrerade marknadsföringen är inte ämnad att skapa relationer med kunden, utan 

snarare läggs större fokus på direktmarknadsföring (Sheth et al. 2000).  

När Kalle, Matts, Bert och Lars skulle tänka sig in i en roll som kund visar Kalle, Matts och 

Bert tendenser att kundcentrerad marknadsföring är deras preferenser och tycker att det är 

positivt att de får sådan marknadsföring som baserats på deras surfhistorik och riktas mot det 

de är intresserade av. Lars menar att han som kund vill att produkten ska synas när han är i 

behov av den. Det finns anledning att tro att den kundcentrerade marknadsföringen är lämplig 

för Lars då den baseras på tidigare köpmönster och beteenden och ska synas när den tror att 

Lars vill ha produkten. Eftersom kundcentrerad marknadsföring grundar sig på information som 

baseras på konsumenters aktiviteter i bland annat tidigare surfhistorik ska annonserna därmed 

kunna anpassas till varje enskild individ och vad som fäster sig bäst för denne (Dolnicar & 

Jordaan 2007; Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995). Till skillnad från Lars som antyder 

att kundcentrerad marknadsföring skulle tilltala honom som kund, är Kurt inne på 

marknadsföring som helhet. Han berättar att han identifierar sig gärna med varumärket vilket 

kan relateras till marknadsföring i stort, och inte enbart kundcentrerad sådan.  

Kalle går även in på att han tror att marknadsföring via sociala medier är mer ekonomiskt och 

har en bättre träffsäkerhet. Det kan anses vara en monetär fördel för företag att använda sig av 

kundcentrerad marknadsföring då den är mer kostnadseffektiv och kan resultera i 

konkurrensfördelar och kundlojalitet då företagets och kundens nytta maximeras (Doyle 2016; 

Simon et al. 2016; Coelho & Henseler 2012; Vesanen 2007; Goldsmith & Freidan 2004; 

Srinivasan et al. 2002; Kim et al. 2001; Sheth et al. 2000; Huffman & Kahn 1998).  

Till skillnad från Kalle, Matts, Bert och Lars menar Bosse att han irriterar sig på reklam som 

skickas till honom då han tycker att kunden själv ska ta eget initiativ och leta sig fram till det 

han vill ha. Liksom Bosse är Malin och Stina inne på ett annat spår än Kalle, Matts, Bert och 

Lars då Malin vill att reklamen inte ska vara för överdriven och extrem samt att Stina vill att 

reklamen ska sticka ut på något sätt så att hon kommer ihåg den. Kurt, å andra sidan, skiljer sig 

från övriga respondenter då han anser att reklamen ska kunna identifieras med. Däremot kan 

det anses att Kurt föredrar kundcentrerad marknadsföring då den utgår från att tillfredsställa 

hans vilja och behov (Sheth et al. 2000). Vi anser att Bosse upplever den kundcentrerade 

marknadsföringen som irriterande istället för hjälpande då den kundcentrerade 

marknadsföringen ska upplevas som en service eftersom kunden exponeras för anpassad 

reklam. Även Stina menar att hon vill ha reklam som skiljer sig från kundcentrerad 

marknadsföring då hon vill att den ska sticka ut snarare än att den är anpassad (Baek & 

Morimoto 2012; Dolnicar & Jordaan 2007; Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995).  

 

4.2.1 Diskussion kundcentrerad marknadsföring  
Utifrån denna information har vi tolkat det som att en del anser att den kundcentrerade 

marknadsföringen uppmuntrar mer till köp vilket kan leda till överkonsumtion. Andra 

respondenter anser att det huvudsakliga syftet med att bland annat besöka Facebook inte är att 

handla, men att den kundcentrerade marknadsföringen kan påverka de i en riktning att de till 

slut köper något (Ragnedda 2011) då de reagerar mer på en annons som är intresseriktad till 

dem. Utifrån ett företagsperspektiv kan detta ses som något bra då det konsumeras mer, men ur 

ett kundperspektiv kan det tolkas som att företagen utgår från deras egen vinning, utan att ta 

kunderna i beaktning (Tsang et al. 2014; Osbourne & Ballantyne 2012). 

Många respondenter känner att de inte kan påverka den kundcentrerade marknadsföringen, 

exempelvis att de upplever att de måste acceptera insamlingsverktyg såsom cookies. I enlighet 

med forskning är det svårt att inte bli påverkad av marknadsföringen då det finns så pass djup 

och specifik kunskap om varje konsument som samlats in via avancerade analysverktyg 
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(González 2017; Ragnedda 2011). Till skillnad från majoriteten av respondenterna ansåg en del 

att andra marknadsföringsmetoder tilltalar de bättre, exempelvis massmarknadsföring. Detta då 

marknadsföringen kändes mer frivillig och att man aktivt kunde välja att ignorera den. Detta 

antyder att andra marknadsföringsmetoder kan vara uppskattade, trots att de inte är lika 

individanpassade.  Andra respondenter ansåg att den kundcentrerade marknadsföringen är 

opersonlig då det är externa aktörer som försöker bestämma vad som är relevant eller inte för 

konsumenterna. Detta kan leda till att det ibland slår fel och att man missar sådant som man 

kanske inte var medveten om att man var intresserad av. Forskning visar att konsumenter kan 

få en negativ inställning till kundcentrerad marknadsföring om de känner att annonserna inte är 

riktade till dem (Pavlou et al. 2000). Vad som också kan skapa irritation hos kunderna är att 

insamlingen av data anses komma för sent, och därmed upplevas irrelevant, då de kan få reklam 

på en produkt som de redan har köpt (Pavlou et al. 2000). I och med detta finner vi anledning 

att tro att den kundcentrerade marknadsföringen skulle bli mer uppskattad av större delen av 

respondenter om den på något vis kan avgöra om konsumenten köpt en produkt och inte längre 

är i behov av den, men snarare är i behov av tillbehör. 

Andra respondenter antydde även att marknadsföringen inte skulle upplevas påträngande och 

komma utan att de ber om det. De ansåg att reklamen inte ska synas allt för ofta och uppmana 

till köp, utan att den ska synas när kunden själv vill eller är i behov av att köpa en produkt, 

vilket kan relateras till att företagen fortfarande utgår från deras egennyttiga perspektiv samt 

relateras till forskningen som menar att konsumenter kan uppleva irritation om annonserna 

dyker upp alldeles för ofta och på många ställen (Tsang et al. 2014; Baek & Morimoto 2012; 

Osbourne & Ballantyne 2012; Edwards & Lee 2002).  

Vi tolkar det som att många respondenter inte vill känna sig tvingade till att konsumera, samt 

att några hellre letar upp produkten som de är i behov av på egen hand. Detta kan ses som att 

den service som företagen ämnar att ge, med personanpassade annonser, inte uppskattas bland 

konsumenterna (Baek & Morimoto 2012; Dolnicar & Jordaan 2007; Phelps et al. 2000; Sheth 

& Sisodia 1995). 

Å ena sidan kan den kundcentrerade marknadsföringen upplevas negativt, men å andra sidan 

finns det även många fördelar med konceptet. I och med den kundcentrerade marknadsföringen 

får varje konsument specifika annonser riktade till dem, som baserats på deras tidigare 

aktiviteter. Många av respondenterna kunde se fördelarna med kundcentrerad marknadsföring 

då de besparas på annonser som är irrelevanta eftersom den baseras på kundens behov (Vesanen 

2007; Sheth et al. 2000). Det kan leda till att annonser som är baserade på konsumentens 

preferenser känns mer personliga och därmed inge en mer positiv inställning till företagens 

ansträngning att försöka anpassa marknadsföringen till konsumenten.  

Vår tolkning är att majoriteten av respondenternas generella uppfattning är negativ, men att de 

även ser positiva aspekter med den kundcentrerade marknadsföringen. Vi finner det därför 

intressant att den övervägande delen av respondenterna skulle marknadsföra sig via sociala 

medier och rikta den mot deras specifika målgrupp när de tänkte sig in i en roll som 

marknadsförare, samtidigt som de flesta respondenter skulle vilja ha intresseriktad reklam när 

de tänkte sig in i en roll som kund. Den tolkning vi gör baserat på datat är att respondenterna 

ser den kundcentrerade marknadsföringen som ett effektivt marknadsföringsinstrument men att 

deras attityd till det inte är lika positiv.  

 

4.3 Övervakning  

Tabell 4. Attityder till övervakning 

Malin Bert Bosse Stina Matts Lars Kalle Kurt 

Negativ Likgiltig Negativ Likgiltig Likgiltig Negativ Tudelad Negativ 
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Kalle, Kurt och Lars menade tidigare att den kundcentrerade marknadsföringen [Kalle] “i 

grunden är integritetskränkande”, [Kurt] “känslan man får i alla fall när man hör ordet, det 

är att man har blivit granskad, kalkylerad och uppsökt” och [Lars] “påträngande på [...] 

privata natur på något sätt”, vilket går in en del på övervakningen. 

Malin går återigen in på manipulation och menar att hon är rädd att hon kommer tappa sin 

värdegrund, “...jag har ju blivit mer och mer såhär: ‘Nej, jag vill inte att du ska ha den här 

informationen om mig för att det du använder den sedan till kommer du ju kunna… alltså 

manipulera mig på så många vis.’ Alltså att jag är rädd att jag kommer börja handla (skratt), 

att bli manipulerad till att handla på någonting som jag egentligen inte står för. Alltså, att jag 

kommer att tappa min värdegrund.” Lars anser att gränsen för vad informationen om honom 

används till går “när det kommer ut information som ändå kan utnyttjas på fel sätt mot mig [...] 

att det utnyttjas på fel sätt och liksom påverkar något som inte borde påverkas i sig, som 

amerikanska valet exempelvis.” 

Malin menar att det är svårt att påverka den övervakning som sker, “...de indirekt tvingar ju en 

faktiskt,  till att acceptera [cookies], och därför kan inte jag påverka.” Även Lars menar att det 

inte går att påverka informationen som samlas in eller att det i sådana fall är för sent “Nej [...] 

det är för sent att på något sätt påverka vilken information de får in. Det skulle man behövt 

gjort för 15 år sedan i sådana fall, och då bryta kontakten helt och bo i sin stuga ute i.. ute i 

skogen för att på något sätt påverka vad som kommer ut och vad som inte kommer ut.” Kalle, 

å andra sidan, var mer positivt inställd och menade att han kunde kontrollera det mer nu än 

tidigare, “Du får ju olika Privacy Settings numer, där du kan ställa in: ‘Vad vill du dela med 

dig av för data?’ Alltså, såhär... så nu mer får man ju mer kontroll än vad man har haft förut, 

tycker jag. Så det är bra, på sätt och vis.” Stina anser “...att vi får acceptera att det är så här. 

Vi är bevakade och vi är granskade och vi är, ja... vad ska jag säga, storebror ser oss och vet 

allt om oss [...] Så länge man inte har något som man skäms för eller något man har gjort något 

liksom, då spelar det ju ingen roll, de får väl veta [...] nej, jag har nog redan accepterat och 

släppt tror jag.” Malin känner sig inte bekväm med övervakningen som sker och menade bland 

annat att de “...utnyttjar ju det här folks alltså omedvetenhet på ett helt annat sätt […] vi blir 

utnyttjade konstant [...] jag tycker det inskränker på vår integritet. Autonomi, 

självbestämmande [...] man kan styra åsikter som jag tycker är jätteobehagligt [...] Jag ville ju 

ta bort Facebook, men jag kan inte göra det just på grund av jobbet att folk måste kunna nå 

mig [...] Men annars vill jag ta bort det, just på grund av det där typ att jag bara känner mig 

kvävd.” 

Kurt är tillika Malin inne på att man blir påverkad oavsett om man vill det eller inte “Att man 

blir intvingad i någon form av… inte svart hål men ändå att det är någon form av… i ett 

sammanhang där man… beroende på situation eller så kanske inte riktigt har fullständig 

kontroll, att det har kommit på en själv att besegra sina känslor.”  

Även Kalle känner att han inte uppskattar övervakningen som sker och försöker undvika den 

till viss del, “Det som du söker, du kan ju spåra vad fan som helst, det är ju hemskt egentligen 

[...] Jag är paranoid (skratt). Jag kör Facebook i en egen webbläsare, Twitter också. Så jag 

undviker väl att bli sparad... jag undviker väl det mesta i att bli trackad egentligen [...] Jag 

fattar ju att det positiva att det hjälper att förbättra tjänster. Det är nog mest bara min 

paranoida sida snarare än att det är något hot i sig egentligen. Det är så jag tänker.”  

Bosse och Stina känner även de en osäkerhet till vilka det är som övervakar och vad 

informationen används till. Bosse sade till exempel att “den kan ju missbrukas av icke ärliga, 

vilket ju kan vara läskigt” och Stina “ja kanske att man är rädd att det ska missbrukas på något 

sätt [...] det är väl lite läskigt kanske.“ Lars visar också att det finns risk att övervakningen 

missbrukas, “på något plan att det utnyttjas på fel sätt och liksom påverkar något som inte 

borde påverkas i sig, som amerikanska valet exempelvis [...] man går alla vägar man kan och 

man... tar nytta av… av den okunskap i de områden som finns för att gynna sig själv.” 
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Bert ser till skillnad från de andra respondenterna mer positivt på övervakningen från externa 

aktörer. Han svarade bland annat att “Jag är väl ganska öppen av mig så att jag bryr mig inte 

att de samlar in” och “Jag har aldrig suttit och känt att ‘nej, det här måste jag undvika av 

någon anledning.’” Även Kurt ser en del positiva konsekvenser med övervakningen, “jag får 

en exponering, eller vad jag ska säga, som är i viss mån, kanske, skräddarsydd efter vad jag 

tycker om eller vill identifiera mig med.”  

Lars, som tidigare visat en viss skepsis, ser ändå något positivt med övervakningen där han 

säger att “datainsamlingen har ju ändå hjälpt en hel del saker som liksom förebygga… vissa… 

vissa attacker, exempelvis. Det är mycket terroristattacker som ändå… stoppas i förtid i och 

med att de kan liksom... den data som samlas in” men återgår till sin skepticism direkt efteråt, 

“Men det är klart, det är lätt att tro att det är bara därför man gör det, man gör ju det även för 

att liksom hålla koll på sin befolkning på något sätt.” 

Malin vill inte att de externa aktörerna ska ta mer än nödvändigt, “tar inte mer än nödvändigt 

[...] Det skulle få mig att lita på, alltså adekvat information” samt att om hon “frågar så vill 

jag ju ha ett öppet och genuint svar och inte bara dörrar att bara: ‘Nej, det här är sekretess!’” 

medan Bert menar att han “är väl ganska naiv och godtrogen (skratt)” och “upplever inte att 

informationen missbrukas på något sätt.” Kalle och Kurt menar att de skulle vilja se 

övervakningen då Kalle “tror att vi kanske är byggda så [...] ett ansiktsuttryck säger ju väldigt 

mycket” och Kurt tycker det är “Väldigt viktigt. Jag tror på transparens. Jag tror på en 

uppriktighet i… i alla relationer som är menade att bestå. Oavsett om det är en kommersiell 

relation, en personlig relation.” Matts tror dock att “Folk är nog ganska godtrogen i sitt 

ovetande [...] men det är ju ändå människor bakom dem, man vet ju inte vilka de är, men jag 

tror inte folk tänker på det på det sättet” och Kalle menar att i och med datainsamlingen kan 

man “ju kartlägga en människas liv, och dra ned en massa skit över de i en eventuell... till 

arbetsgivare, till vänner.”  

Vi ställde även en fråga som handlade om respondenternas attityd till Cambridge Analyticas 

inblandning i det amerikanska valet för att få en uppfattning om vad respondenterna tycker om 

övervakningen. De flesta var omedvetna om detta, dock inte Malin som menar att hon “...alltid 

levt med den inställningen om att… vi som använder nätet på det viset, vi har egentligen ingen 

egen vilja och vi blir implementerade hela tiden med nya idéer och intryck [...] de utnyttjar ju 

oss, vår information.. och sedan missriktar [...] Jag tycker det är jättehemskt.” Hon fortsätter 

med att visa att hon är medveten om den övervakning, i form av datainsamling om 

konsumenters aktiviteter, som sker på internet och påstår att det “...måste ju såklart innebära 

att de använder sig av de uppgifterna, annars frågar de ju inte om uppgifter, och att då folk blir 

förvånade över att de uppgifterna utnyttjas gör ju mig lite förvånad att ‘ja, men vad trodde du 

då? [...] Varför skulle jag fylla i formuläret om inte de kommer använda formuläret? De ber ju 

inte om uppgifter för att... vadå, för... av ingen anledning?’” 

Liksom Malin är Lars medveten om övervakningen som sker och menar att “Hela den här 

grejen, alla aktiverar sina Cookies så att de används, så man måste göra på alla hemsidor idag, 

men de vet inte vad det innebär… Så det är ju klart, det… [...] det har ju varit väntat att det 

kommer att ske någon slags utnyttjning av den här Big Datan som ändå finns.” Han menar även 

att “Vi blir mer medvetna [...] i och med att det är så pass nytt så är en stor del av populationen 

som inte känner till faror och hur man skyddar sig.” 

  

Analys attityder till övervakning 
De flesta respondenter är tämligen positiva till den kundcentrerade marknadsföringen, men när 

vi gick in på övervakningen blev svaren mer åt det negativa hållet. Då övervakningen sker från 

det virtuella Panoptikontornet, vet aldrig konsumenterna när de blir övervakade vilket kan 

skapa en osäkerhet (Ragnedda 2011). Denna osäkerhet kan ligga i grund till flera av de negativa 

attityder som finns till övervakning. Malin är rädd att tappa sin värdegrund och att hon ska bli 
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manipulerad till köp, Lars är rädd att informationen om honom ska utnyttjas på fel sätt och att 

det känns påträngande. Kalle menar att det är integritetskränkande och Kurt känner sig 

övervakad på ett obehagligt sätt. Ett av syftena med övervakningen är att informationen ska 

användas för att prognostisera en personlig marknadsföring i framtiden och för att erbjuda 

kunderna lojalitetsprogram baserat på deras önskemål (Feigenbaum & Ford 2015; Baek & 

Morimoto 2012; Phelps et al. 2000).  

Övervakning av kunders köpbeteenden har gjort att kunder blivit allt mer centrerade och i vissa 

fall utnyttjade; till och med när de inte är medvetna om det. Det går att se vartenda steg kunderna 

tar tack vare all data som samlas. (Zwick 2015).  

I och med att företagen kan samla så pass mycket data om varje konsument går det att skapa 

specifika profiler på konsumenterna vilket gör att det är lättare att leda konsumenterna i en 

riktning att de till slut köper en viss produkt (Ragnedda 2011). Malin menar att hon känner sig 

indirekt tvingad att acceptera cookies, vilket gör att hon kan bli så pass påverkad att hon köper 

en produkt som hon egentligen kanske inte behöver. Även Lars menar att det är svårt att påverka 

övervakningen då man skulle behövt agera tidigare, vilket visar att Lars och Malin är medvetna 

och kunniga om vad övervakningen innebär, till skillnad från den genomsnittlige 

internetanvändaren (Marwick 2012; Marwick & Boyd 2011). Däremot finns det forskare som 

säger att det spelar ingen roll om en kund är aktiv eller inaktiv för att övervakningen sker ändå 

(Zwick 2015), vilket Lars antyder att man borde ha agerat tidigare och brutit kontakten med 

civilisationen för att undkomma den övervakning som sker. Även Stina är medveten om den 

övervakning som sker, vilket skiljer sig från tidigare forskning (Marwick 2012; Marwick & 

Boyd 2011) men har dock slutat bry sig (Ragnedda 2011). Kalle, å andra sidan, känner att han 

kan kontrollera informationen om sig själv i större utsträckning idag än vad han har kunnat göra 

tidigare. Det som kan sätta hinder för den kundcentrerade marknadsföringen och övervakningen 

är bland annat lagar som träder i kraft, men som istället skyddar konsumenterna vilket Kalle 

menar har hjälpt honom att kontrollera sin information mer (Sheth et al. 2000; Simon et al. 

2016). 

Malin menar att hon omedvetet blir påverkad av den riktade reklamen och med hjälp av all 

information som de externa aktörerna har kan de styra åsikter vilket hon upplever vara 

obehagligt och inskränkande. Detta kan relateras till tidigare forskning som visar att externa 

aktörer kan se varje aktivitet eller “icke aktivitet” som konsumenter gör på internet för att på så 

vis försöka locka och påverka kunderna på mest effektiva sätt (González 2017; Zwick 2015; 

Ragnedda 2011).  

På liknande sätt som Malin och Lars ställer sig till övervakningen anser Kurt att han själv inte 

få välja vad han behöver. Istället menar han att företagen försöker välja det åt honom utifrån 

den information de har om honom. Att företagen ska försöka välja åt honom verkar inte vara 

rätt alla gånger vilket kan leda till att den riktade reklamen blir felaktig och att Kurt inte har 

fullständig kontroll över den (Ragnedda 2011; Pavlou et al. 2000). 

Kalle erkänner sig vara paranoid, vilket även Malin visar tendenser att vara då hon är skeptisk 

till övervakningen som sker. Kalle anser att övervakningen är irriterande och försöker påverka 

den i den mån det går genom att använda olika webbläsare. Å andra sidan tror han att det 

egentligen inte är så farligt att bli övervakad då han bortförklarar sin egen attityd med sin 

paranoida sida. Eftersom han använder olika webbläsare anser vi att han inte helt och hållet kan 

lita på de externa aktörerna och tar därför det säkra före det osäkra. Att Kalle väljer att använda 

vissa säkerhetsåtgärder kan bero på att han vet att han blir övervakad men inte exakt när och av 

vem han blir övervakad av (Martin 2013; Ragnedda 2011; Kietzmann & Angell 2010).  

Bosse och Stina indikerar ett lågt förtroende till den övervakning som sker då de anser att det 

kan missbrukas av fel personer. Liksom Kalle visar Bosse och Stina att det finns en viss 

osäkerhet kring vem som övervakar och vad det är som övervakas samt vad informationen kan 

användas till (Gónzales 2017; Martin 2013; Ragnedda 2011; Kietzmann & Angell 2010).  
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Lars tycker att företagen använder övervakningen för egen vinning och utnyttjar den okunskap 

som finns, snarare än att ge den service som de påstår att de vill ge och tar upp det amerikanska 

valet som ett exempel när övervakningen missbrukats (González 2017; Tsang et al. 2014; Baek 

& Morimoto 2012; Osbourne & Ballantyne 2012; Ragnedda 2011; Dolnicar & Jordaan 2007; 

Phelps et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995).  

Bert, å andra sidan, indikerar ytterligare naivism och godtrogenhet och menar att han är öppen 

av sig och relativt obrydd. Han tror även att informationen inte missbrukas. Ragnedda (2011) 

menar att problemet med datainsamling och övervakning är inte att den sker, utan att folk inte 

bryr sig om den, vilket stämmer överens med Berts uppfattning. 

Kurt menar att övervakningen som gjorts har prickat rätt och att han är nöjd med den då han får 

annonser som är anpassade efter honom och som han kan identifiera sig med. Övervakningen 

som ingår i den kundcentrerade marknadsföringen syftar till att samla information om 

konsumenterna. Det kan företag sedan utnyttja för att rikta sig mot den enskilde konsumenten 

för att tillfredsställa och bilda sig en uppfattning om dennes behov, vilja och resurser vilket 

massmarknadsföringen saknar (Zwick 2015; Kietzmann & Angell 2010; Vesanen 2007; Sheth 

et al. 2000). 

Enligt Lars finns det även något positivt med övervakningen som sker då han menar att den 

hjälpt att förebygga terrordåd. Det kan kopplas till N.S.A.:s arbete för att förebygga terrorism 

där de övervakar medborgarnas telefonsamtal, internetaktivitet samt köphistorik (Ragnedda 

2011).  

Åsikterna är blandade men Malin menar att hon vill att de endast övervakar sådant som de 

behöver och inte mer än nödvändigt. Detta för att hon ska kunna lita på de externa aktörerna. 

Malin verkar vilja ha en synlig övervakning då hon säger att hon vill ha ett “öppet och genuint 

svar” när hon frågar om informationen. Kalle vill fysiskt kunna se vem det är som övervakar 

då han tror att vi är byggda så och menar att man gärna ser ett ansikte då det säger mer, vilket 

Kurt instämmer med då han tycker att det är viktigt att fysiskt kunna se övervakaren. 

Övervakningen kan ske på ett synligt och osynligt plan som Panoptikonmodellen visar exempel 

på (Ragnedda 2011; Kietzmann & Angell 2010). Det skapas en osäkerhet hos Bosse, Stina, 

Malin, Kalle och Kurt när de inte tydligt kan se vem som övervakar eller vad det är som 

övervakas samt en osäkerhet kring när eller om de blir övervakade (Martin 2013; Ragnedda 

2011; Kietzmann & Angell 2010).  

Matts tror att människor i allmänhet inte tänker på övervakningen då han anser att de är lyckligt 

ovetandes, vilket kan relateras till forskningen som visar att genomsnittlige internetanvändaren 

är omedveten och okunnig om bland annat konsekvenserna som övervakningen innebär 

(Marwick 2012; Marwick & Boyd 2011). 

Gällande frågan om Cambridge Analyticas inblandning i det amerikanska valet visar Malin 

återigen att hon skiljer sig från den genomsnittlige internetanvändaren då hon både är medveten 

och kunnig om ämnet samt påläst om vilka konsekvenser som övervakningen kan innefatta. 

Även om forskning visar att fler blir upplysta om övervakningen antyder Malin hennes 

uppfattning om att folk i allmänhet inte är medvetna om övervakningen och konsekvenserna 

den kan ge, vilket även Matts antydde vid ett tidigare tillfälle då han tror att gemene man är 

”godtrogen i sitt ovetande”. Lars, å andra sidan, menar liksom forskningen att folk blir mer 

medvetna men att anledningen till att genomsnittlige internetanvändaren är omedveten är på 

grund av att det är så pass nytt (Marwick 2012; Marwick & Boyd 2011; Ragnedda 2011). Kalle 

visar medvetenhet om övervakning och ser problematiken med det då han menar att man kan 

kartlägga någons liv och använda informationen mot denne, samt hans oro att arbetsgivare eller 

vänner ska tillhandahållas den informationen. Dessutom finns det forskning som stödjer det 

Kalle säger då många internetanvändare visar sig vara mer oroliga för att deras föräldrar och 

arbetsgivare ska övervaka dem, än att myndigheter och företag ska göra det (Marwick 2012; 

Marwick & Boyd 2011). 
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4.3.1 Diskussion övervakning  
De flesta respondenter poängterade problematiken med övervakningen då de ansåg att det kan 

upplevas oetiskt att någon ser exakt vad de gör på internet. En del menade att det var 

integritetskränkande och andra menade att det var obehagligt och påträngande. Detta obehag 

kan bero på att man inte vet när och varför man blir övervakad samt av vem man övervakas av 

och därför kan en viss osäkerhet skapas (Martin 2013; Ragnedda 2011; Kietzmann & Angell 

2010). Även om en del menade att de inte hade något att dölja, antydde de ändå ett visst obehag 

med att bli övervakad. De menade att det är för sent att göra något åt övervakningen idag då de 

externa aktörerna redan har så pass mycket information samlad om varje individ samt att det 

endast är att acceptera dagsläget för att det är såhär samhället fungerar. Det togs även upp att 

lagar kommer att försvåra det för företag att samla personlig information om sina kunder vilket 

skyddar konsumenterna (Simon et al. 2016; Sheth et al. 2000). Vi kunde dock se en viss oro 

hos några respondenter över att övervakningen kan missbrukas av oärliga personer, vilket andra 

menade att deras oro skulle minska om de fysiskt kunde se vem det är som övervakar dem 

(Martin 2013; Ragnedda 2011). Vi anser att så länge övervakningen ligger i “goda händer” ser 

vi ingen anledning till att respondenterna kommer att göra mer än att acceptera den övervakning 

som sker eftersom de i dagsläget inte gör särskilt mycket för att undvika den. Däremot finner 

vi anledning att tro att medvetenheten i samhället kommer att öka med tiden i och med 

uppmärksammade fall såsom Cambridge Analyticas inblandning i det amerikanska valet 2016 

(González 2017) och nya lagar som träder i kraft (Simon et al. 2016; Sheth et al. 2000), vilket 

kan komma att påverka konsumenters attityder till övervakning.  

5 Slutdiskussion  
Enligt de respondenter som vi intervjuat har vi märkt att övervakningen är en aspekt som 

bekymrar de flesta. Problemet är bland annat att respondenterna känner att de inte vet vad 

informationen som samlas in används till. Då respondenterna exponeras av den kundcentrerade 

marknadsföringen kan en uppenbarelse inträffa; att de blir övervakade. Detta kan leda till ett 

obehag då de inte vet vem som övervakar dem samt känslan av att inte kunna påverka det som 

övervakas (Martin 2013; Ragnedda 2011). Företagen vill maximera vinsten utifrån annonserna 

- för företag och kunder - samt öka kundnöjdhet och lojalitet (Simon et al. 2016; Vesanen 2007). 

Då övervakningen är en förutsättning för en fungerande kundcentrerad marknadsföring tror vi 

att det upplevda obehaget hos respondenterna kan försvåra det för företagen att uppnå 

kundnöjdhet och lojalitet. 

I och med övervakningen går det att spåra konsumenternas aktiviteter och därmed exponera 

dem för relevanta och kundcentrerade annonser vilket kan uppmuntra till handlande (Ragnedda 

2011). Det finns även anledning att tro att handlande inte alltid är respondenternas syfte eller 

avsikt med att, exempelvis, surfa på sociala medier. Om respondenterna väljer att köpa en 

produkt fastän de inte hade det som avsikt anser vi att det exempelvis skulle kunna leda till att 

de känner sig lurade vilket i sin tur kan leda till att de intar en negativ inställning till 

kundcentrerad marknadsföring. En annan implikation som vi upplevde att många av 

respondenterna hade var att de riktade annonserna inte alltid prickade rätt, där den vanligaste 

orsaken var att annonserna kommer för sent; när de redan köpt produkten. Detta visar att den 

kundcentrerade marknadsföringen inte alltid får den effekt som företagen önskar att den ska ge 

då det ska upplevas som en god service med anpassade erbjudanden (Baek & Morimoto 2012; 

Dolnicar & Jordaan 2007; Phelps et al. 2000). 

Trots de nackdelar som finns med den kundcentrerade marknadsföringen, finns det även 

fördelar. De flesta av respondenterna känner att det är bekvämt att besparas marknadsföring 

som är irrelevant för dem och att det är ett effektivt marknadsföringsinstrument då det bland 

annat kan kännas mer personligt än andra marknadsföringsmetoder (Sheth et al. 2000). Andra 
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menar att de uppskattar den ansträngning som företagen gör för att anpassa erbjudanden mer 

individuellt efter sina kunder. Med dagens förbättrade teknik kan företagen i allt större 

utsträckning spåra kundernas aktiviteter och använda datat på ett sätt att konsumenterna får det 

de efterfrågar vilket kan ses som en ansträngning att vara konsumenterna till lags (Ball 2017; 

Schnebelen & Bruhn 2017). 

6 Slutsats 
Vi har i denna studie beskrivit och analyserat hur konsumenterna uppfattar kundcentrerad 

marknadsföring via internet och den övervakning som det innebär, samt ur ett kritiskt 

övervakningsperspektiv sökt bidra till marknadsföringsforskningen.  

Tidigare forskning visar att företagen utgått från sitt eget perspektiv och inte från kundens nytta 

(Tsang et al. 2014; Osbourne & Ballantyne 2012). Utifrån det data vi tagit del av har vi till viss 

del kunnat se att respondenterna har en liknande uppfattning. Däremot anser endast en minoritet 

av respondenterna att de upplever det som en god service, vilket är ett av syftena med den 

kundcentrerade marknadsföringen (Baek & Morimoto 2012; Dolnicar & Jordaan 2007; Phelps 

et al. 2000; Sheth & Sisodia 1995). Många av respondenterna ansåg även att det inte alltid är 

uppskattat med den kundcentrerade marknadsföringen då den upplevs vara felriktad, vilket 

stämmer med tidigare forskning (Pavlou et al. 2000). Det verkar även vara så att de flesta av 

våra respondenter är medvetna och relativt insatta i att övervakningen sker vilket inte 

överensstämmer med den genomsnittlige internetanvändaren. Däremot går det att dra paralleller 

till forskningen som säger att genomsnittlige internetanvändaren är okunnig om vad 

övervakningen används till (Marwick 2012; Marwick & Boyd 2011). 

Det har tagits upp i tidigare studier att internetanvändare inte vet när eller av vem de blir 

övervakade av. Då respondenterna visat att de är medvetna om övervakningen, antydde dock 

ingen att de visste exakt vem som övervakade dem. Forskare menar dock att problemet ligger i 

att de inte bryr sig om att de blir övervakade, vilket till stor del kan instämma med vårt data. 

(Ragnedda 2011). En del respondenter visade även en viss osäkerhet kring övervakningen då 

de ansåg det vara oroväckande att man inte med säkerhet kunde veta vad informationen skulle 

användas till eller av vem den skulle användas av (Martin 2013; Ragnedda 2011; Kietzmann & 

Angell 2010).  

Vi föreslår att detta kan fungera som underlag och inspiration för framtida studier där ett 

konsumentperspektiv står i fokus. Vi anser det vara relevant i och med en ökad medvetenhet 

och kunskap om detta fenomen och menar att det finns utrymme för framtida studier att 

undersöka attityderna hos konsumenter i samhället, dock i en mer omfattande och representativ 

urvalsgrupp. 
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7 Appendix 
Intervjuguide 
Attityder till den kundcentrerade marknadsföringen: 

 Kan du berätta lite om dina dagliga/veckoliga inköp? Vad köper du mycket av och vad 

köper du mindre av? 

 Kan du berätta lite om din dagliga internetanvändning.  

(Introducerande och öppen. Vi ville få en inblick i respondentens vardag). 

 

 Om du vore marknadsförare: Hur skulle du marknadsföra dina produkter/tjänster för att 

få bäst effekt på försäljningen?  

 Om du vore kund: Hur skulle marknadsföringen bäst tilltala dig? 

(Vi ville få respondenternas perspektiv vad de hade gjort för att lyckas bäst. Bakomliggande 

attityder). 

 

Många företag samlar information om internetanvändare och konsumenters köpbeteenden för 

att kunna rikta marknadsföringen mer specifikt till mottagaren. Företagen ser den riktade 

reklamen som en god service då de besparar dig på annonser som inte är relevanta för dig. 

(Informerande syfte). 

 

 Vad är din uppfattning om den riktade reklamen?  

o Vad är det som gör att det känns som att företagen är ”helt fel ute”?  

o Vad är det som gör att det känns som att företagen har prickat “helt rätt”?  

o Vad får dig att känna att du kan påverka den riktade reklamen? 

o Vad får dig att känna att du inte kan påverka den riktade reklamen? 

(Direkt fråga. Svarar på forskningsfrågan).  

 

 Vad är din attityd till den service som företagen ämnar att ge dig? 

(Ser kunderna den riktade reklamen som en god service eller ett oönskat otyg?).  

 

 Vad är din attityd till Cambridge Analytica-skandalen? (Där information om användare 

på Facebook samlades in för att påverka dem i det amerikanska valet 2016?) 

(Känner respondenterna till Cambridge Analyticas inblandning i det amerikanska valet? Ser 

attityderna annorlunda ut efter detta?).  

 

 Upplever du att du reagerar olika på reklam riktad till dig personligen i jämförelse med 

massreklam?  

o Vad känner du är det som gör skillnad eller det som inte gör skillnad? 

o Berätta om din inställning till de annonser du exponeras för! Hur 

relevanta/irrelevanta och användbara/oanvändbara känner du att de är?  

(Ger kundcentrerad marknadsföring bättre effekt än massmarknadsföring?). 

 

 Berätta om din senaste upplevelse av att handla i butik samt i e-butik. 

o Hur ser din relation ut till företaget efter att du handlat?  

o Vad kan ett företag göra för att du ska vilja handla där igen? 

o Vad är din attityd till servicen du får på internet kontra den service du får i butik? 

(Skapar den kundcentrerade marknadsföringen en relation till kunderna? Behöver kunderna se 

en fysisk service för att kunna uppskatta den eller spelar det någon roll? Litar vi på experterna 

oavsett om informationsutbytet sker fysiskt eller över internet?). 

 

I nästa avsnitt gick vi in på övervakning. Bryr sig konsumenterna om övervakningen?  
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 Dela med dig av dina reflektioner om internetanvändande och datainsamling. Vilka 

positiva och negativa konsekvenser kan det få? 

o Har du någon gång undvikit vissa aktiviteter på internet? Varför/varför inte?  

 

(Vad tycker konsumenterna om övervakningen, är konsumenterna medvetna om övervakningen 

och dess konsekvenser? Panoptikon: blir det mer disciplin på internet om man vet att man är 

övervakad?). 

 

 Upplever du att du kan kontrollera informationen om dig hos externa aktörer (sociala 

medier, kortköp etc.)? Varför/varför inte?  

o Vad får dig att lita/inte lita på företagen som samlar och sparar data om dig? 

Berätta! 

o Hur skiljer sig denna tillit om du handlar på internet eller i butik?  

o I vilka kontexter kan det upplevas känsligt att all personlig data samlas och 

sparas i databaser? 

 I antikens Grekland ville man fysiskt kunna se motparten i vitögat för att lita på denne. 

Hur viktigt tror du att detta är i dagens samhälle?  

o Hur viktigt är det för dig?  

 Vad tycker du är okej att “övervakaren” ser/vet om dig samt vad tycker du inte är okej 

att “övervakaren” ser/vet om dig? Vart går gränsen? 

(Var går gränsen innan det blir för personligt? Finns det en gräns? Bryr sig konsumenterna om 

det?).  

 

 Har du någon fundering eller något mer att tillägga? 

(För att låta respondenten tillägga sådant som vi missat att fråga om). 
 

 

 


