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Abstract 
 
Enterprises on the consumer market are facing a difficult task that is depending on the 
globalization and media development, which have led to big changes. The new media 
channels have meant that a lot of companies have got better possibilities to communicate 
with their consumers, but the development has also caused an increased media noise. 
This media noise forms a huge barrier for enterprises because of its influences on the 
communication process between the company and the consumer.  
 
Enterprises are taking use of different marketing strategies to decrease the problem. Mass 
marketing is a useful method that refers to aim at a big caseload and exposes out one and 
same publicity offering to all consumers in that caseload. That occurs mostly through 
mass communications, i.e. television, radio, and newspapers, with the function to 
convince consumers to a purchase. Direct marketing is another useful method that instead 
intends to assume the consumer’s personality and prior purchase behaviour in order to 
tempt the consumer with tailored products that are meeting his/her needs. Thereby the 
consumer’s information has to be stored in databases which have resulted in a big 
discussion about privacy. The marketing strategies are appreciated and useful tools on the 
basis of a enterprise perspective, the question is whether the consumers are acceptable 
with it or not. 
 
My vision with this assignment is to explore how the consumers behave, both in an 
attitudinal and a behavioural angle to the market strategies. I want to investigate if there 
could be some connection between consumer’s attitudes and behaviour. Is it possible to 
have a positive attitude and in the same time have a negative behaviour? Moreover I want 
to see how the consumers relate to the discussion about personal integrity. Do the 
consumers consider that the information treatment is offending to the personal integrity? 



 

II 

 
In this essay, I have used a qualitative survey method that results in a quantitative 
outcome because of the soft treatment on variables. The survey consisted of some 
structured questions with some standardized replies, but the respondents also had a 
possibility to explain why he or she related on a certain way. Since the focus of this essay 
comes from the empirical survey I have selected to use an inductive approach. This essay 
is based on both primary and secondary data where primary data consists of the survey 
and secondary data comes from information of books, articles and the Internet.  
 
The empirical survey indicated that there are disparities between the different age groups 
in the society. In general young consumers have positive attitudes to different types of 
publicity, irrespective of it is tailored to their specific needs or not. The older target group 
showed an adverse effect, they are very sensitive for publicity. Reasons for their negative 
attitude to publicity and direct marketing are that they consider that the storage of 
personal information is trespassing the personal integrity, in particular storage of the 
purchase behaviour, personal, address - and economic information.  
 
With this survey I have found that consumers tend to behave differently depending on 
which phase they are in life. Nevertheless that can depend on the introducing of the new 
methods and that the older generation is not adapted and familiar with it. I believe on the 
other hand that there is an indication to an increased appreciation and use of direct 
marketing, while mass marketing will decrease or to stay on the same degree that it is 
today. There is a future factor that calls for direct marketing and it is individual 
adaptation. I believe that it is important to considerate the individual consumer. As it 
seems today consumers tend to dislike the publicity that is exposed, which is not grateful 
from a company or a consumer perspective. Therefore companies have to supply the 
consumer demand in order to survive in a challenging market. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: consumer, media noise, communication process, marketing strategies, mass-
marketing, direct marketing, attitude, behaviour, personal integrity  
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Sammanfattning 
 
Företag på konsumentmarknaden står i dag för en svår uppgift av den orsaken att 
globaliseringen och medieutvecklingen har medfört stora förändringar. De nya 
mediekanalerna har medfört att allt fler företag har fått bättre möjligheter att 
kommunicera med sina konsumenter men därtill har det även orsakat ett ökat mediebrus. 
Mediebruset som bildas utgör ett stort hinder för olika aktörer på marknaden då det 
påverkar kommunikationsprocessen mellan företag och konsument.  
 
För att få bukt med problemet tar företagen hjälp av olika marknadsföringsstrategier. 
Massmarknadsföring är en metod som syftar till att företag vänder sig till en stor 
kundgrupp och exponerar ut ett och samma reklamerbjudande till samtliga konsumenter. 
Det sker oftast genom masskommunikation via TV, radio och tidningar, med syfte att 
locka konsumenten till ett köp. Direktmarknadsföring är en annan variant som istället 
avser att utgå från konsumentens personlighet och tidigare köpbeteende, för att locka med 
individanpassade produkter som passar med kundens behov. Därmed sker en 
databashantering då kundens information lagras, vilket har skapat en stor diskussion 
gällande inkräktandet av den personliga integriteten. Marknadsföringsstrategierna är 
uppskattade och väl användbara verktyg utifrån ett företagsperspektiv, frågan är dock hur 
uppskattat det är ur ett konsumentperspektiv. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konsumenterna förhåller sig, attityd- och 
beteendemässigt, till marknadsföringsstrategierna. Jag vill undersöka om det finns något 
samband mellan konsumenters attityder och beteenden. Går de åt samma håll eller kan 
attityderna tendera att dra sig åt det ena hållet, positivt, medan beteendet riktar sig åt det 
andra hållet, negativt? Jag vill dessutom undersöka hur konsumenterna förhåller sig till 
diskussionen om personlig integritet och i det sammanhanget granska om 
informationsbehandlingen anses som kränkande av den personliga integriteten. 
 



 

IV 

I uppsatsen har jag använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod som resulterar i ett 
kvantitativt utfall eftersom jag tryckt på mjuka variabler. Undersökningen genomfördes 
via personliga intervjuer där respondenten fick svara på ett antal strukturerade frågor med 
standardiserade svar, däremot fick respondenterna en möjlighet att svara på varför 
han/hon förhöll sig på ett visst sätt. Den empiriska datainsamlingen spelar en betydande 
roll i uppsatsen och generar därmed ett induktivt förhållningssätt. Med hjälp av både 
primär- och sekundärdata har undersökningen kunnat genomföras, då primär 
datainsamling skedde genom undersökningen och sekundär datainsamling av information 
som lades in från böcker, artiklar och Internet.  
 
Den empiriska undersökningen visade att det finns en hel del skillnader mellan de olika 
åldersgrupperna i samhället. Generellt sett tenderar unga konsumenter att ha en positiv 
inställning till olika typer av reklam, oavsett om den är direktanpassad till deras specifika 
behov eller inte. Den äldre målgruppen visade däremot på motsatt effekt, då de är mycket 
känsliga för reklam i olika former. Motiv för deras negativa förhållning till reklam och 
inställning till direktmarknadsföring är att kunden anser att informationshanteringen är 
inkräktande av den personliga integriteten. Det är framförallt lagring av data som berör 
kunders köpbeteende, personliga, adress- och ekonomiska uppgifter som anses vara de 
mest icke önskade informationerna.  
 
I undersökningen har jag kommit fram till att konsumenter tenderar att bete sig olika 
beroende på vilken fas de är i livet. Det kan bero på att nya teknologiska metoder har 
introducerats och den äldre generationen är inte lika anpassningsbar till de moderna 
teknikerna då de inte är uppväxta med dem. Jag tror däremot att det finns en indikation på 
en ökad uppskattning och användning av direktmarknadsföring, medan 
massmarknadsföring kommer att minska eller stanna kvar på samma uppfattningsgrad 
som det gör i dag. Det finns en framtidsfaktor som talar för direktmarknadsföring och det 
är individanpassning. Jag tror att det är väsentligt i framtiden att beakta den enskilde 
individen och som det ser ut i dag blundar en hel del konsumenter för den reklam som 
exponeras, vilket inte är uppskattat ur vare sig ett företags- eller konsumentperspektiv. 
Det gäller därför att tillgodose varandras behov för att överleva en allt hårdare marknad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: konsument, mediebrus, kommunikationsprocess, marknadsföringsstrategier, 
massmarknadsföring, direktmarknadsföring, attityd, beteende, personlig integritet 
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1. INLEDNING 
 

I kapitlet kommer forskningsproblemets bakgrund samt diskussion att introduceras, vilket 

gemensamt resulterar i en problemformulering. Den följs av uppsatsens syfte, 

problemavgränsning och målgrupp för att betona preciseringen av arbetet. Därefter ges en 

inblick över betydelsefulla nyckelbegrepp och definitioner vilket avslutas med en disposition av 

resterande uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 

 
De samhälls- och teknologiförändringar som har skett de senaste åren har lett till att 
företag står inför en svår uppgift vad gäller att attrahera kunder till köp. Den ökade 
globaliseringen och medieutvecklingen är exempel på konsekvenser som ligger till grund 
för den intensiva konkurrens som marknaden präglas av, vilket gör det svårt för företag 
att synas bland den rivalitet som finns mellan olika företag. (Kotler & Armstrong, 2006) 
 
Medieutvecklingen har inneburit att företag har fått en större möjlighet att kommunicera 
med sina kunder. Det innebär samtidigt att konsumenter utsätts i allt större grad av olika 
kommunikationstekniker då företag försöker utnyttja mediekanalerna maximalt (A. Tapp, 
2005). Företag syns överallt; i tidningar, på TV, i radio, på Internet samt även via 
stortavlor exponeras produkter. Vart vi än är tar vi del av företags olika reklamtekniker. 
På så sätt har det skapats ett mediebrus vilket har medfört att kunder har blivit intoleranta 
mot reklam och lärt sig att gallra bort företagens kommunikationsmeddelanden (Kotler & 
Armstrong, 2006).  
 
Petrison et al (1997) belyser i sin artikel att konsumentbeteendet har förändrats med 
tiden. Det som tidigare ansågs självklart gällande vårt levnadssätt är inte längre lika 
uppenbart. Bland annat påstår författarna att den generella kärnfamiljen inte längre 
existerar i lika stor grad som den gjorde förr. I dag är det oerhört vanligt att se ett stort 
antal ensamstående föräldrar och även fler singlar, det beror framförallt på att människor 
i dagens samhälle satsar mer energi på den egna karriären och tänker mer 
individualistiskt. Många gånger kan det vara svårt för företag att förstå sina kunders 
behov, vilket betyder att det är essentiellt för företag att lära känna sina kunder och 
särskilja deras specifika krav innan kommunikation sker. Kotler & Armstrong (2006) 
påpekar att det gäller för både val av media och vilket produktbehov som lämpar sig bäst 
för kunden. Marknadsföringsstrategierna har därför blivit mer anpassade till individen. 
 
Förmågan för företag att nå kunder genom marknadsföring är ett koncept som har funnits 
i flera århundraden (Scovotti & Spiller, 2006). Redan under den industriella revolutionen 
använde företag en marknadsföringsmetod som bestod av masskommunikation. 
Massmarknadsföring (MM) innebär att företag vänder sig till en odifferentierad marknad, 
vilket betyder att alla kunder i målgruppen får ta del av samma kommunikationsmedel 
och produkt/tjänsteerbjudande (Kotler & Armstrong, 2006). Det sker ofta med hjälp av 
ett brett kommunikationsmedel, exempelvis tidningar och kataloger.  
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Den nyssnämnda marknadsföringsstrategin används fortfarande i liknande form än i dag, 
men med hänsyn till ovanstående förändringsfaktorer har det utvecklats en mer 
individanpassad marknadsföringsstrategi där företag vänder sig till utvalda konsumenter, 
så kallad direktmarknadsföring (DM). Företag har insett att det finns många fördelar att 
vinna med att ta del av kundens personliga information och utveckla individanpassade 
erbjudanden, framförallt då det syftar till att få en bestående och nöjd kund (E. 
Gummeson, 1998). Genom att lagra personlig kundinformation samt köphistorik i 
databaser, vilket utvinns när konsumenter drar sitt medlemskort, kan företag se ett 
individanpassat mönster och generera ett passande kommunikationsmedel samt erbjuda 
anpassade produkter/tjänster (A. Tapp, 2005). 
 
Enligt Dahlén & Lange (2003) handlar inte en lyckad kampanj endast om att leverera ett 
kampanjerbjudande via en slumpmässig mediekanal utan det handlar om att anpassa till 
situationen. Det gäller för företag att leverera ett erbjudande som passar individen i fråga 
för att få fram rätt attityd och värdering, vilket i mesta fall påverkar beteendet positivt. 
Får en kund reklam genom mail och upplever det som ett bra medieval, skapas en positiv 
attityd till kommunikationsmedlet vilket kan innebära att en produktbeställning via mail 
sker. Kotler & Armstrong (2006) överensstämmer med författarna och betonar att 
konsumenters attityder består av en utvärdering av känslor och tankar kring 
produkterbjudandet eller medievalet, vilket påverkar konsumenters fortsatta agerande. En 
positiv attityd till det som erhålls resulterar ofta i ett positivt beteende, vilket innebär ett 
köp eller vidare intresse inom produktområdet.  
 
Möjligheten för företag att identifiera sina kunder och känna till deras beteendemönster är 
i dag ingen komplicerad process. Företag besitter stor kundinformation vilket kan ligga 
till grund för att karaktärisera sina kunder och få förståelse för deras specifika behov. 
Databaser innehåller omfattande information gällande kunders tidigare beteende med det 
säljande företaget. Utifrån den registrerade informationen går det att utläsa hur ofta och 
när kunden svarat på ett erbjudande och om kunden föredrar ett visst media eller inte 
(Petrison et al, 1997). Det är av stor konkurrensfördel för företag att ta tillvara på 
kunskapen om sina kunder. Dock väcks det kritik kring området vad gäller lagring av 
personlig information. Många konsumenter kan tycka det vara inkräktande på den 
personliga integriteten och därmed har en stor diskussion väckts till liv. Om 
marknadsstrategin är lämplig eller ej är inte av relevans i den här uppsatsen, men frågan 
är hur kunder förhåller sig till de båda kommunikationssätten är däremot av stor 
betydelse.  
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Samhälls- och teknologiutvecklingen har haft stor betydelse för marknadsföringen. Det 
gäller framförallt i dag då marknadsförare inte längre kan nå ut lika effektivt till sina 
kunder med ett gemensamt budskap till en stor folkmängd, med andra ord 
massmarknadsföring. Eftersom konkurrensen på marknaden har ökat och lika så 
mediebruset är det essentiellt för företag att fokusera på sina marknadsföringsaktiviteter 
och använda sig av strategier som kunderna uppskattar. Marknadsförare har fått insikt i 
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att de är tvungna att använda sig av mer riktade budskap till identifierade kunder för att 
lyckas nå ut till dem (Evans et al, 1995). Det finns enligt författarna ingen anledning 
varför varje enskild person inte ska få ett erbjudande eller meddelande som är direkt 
riktat till kundens specifika behov.  
 
Kommunikationsprocessen som sker mellan företag och konsumenter spelar en stor roll på 
marknaden. Kotler & Armstrong (2006) förklarar en teori som går ut på att företaget är en 
slags sändare som ska förmedla ett budskap till konsumenterna, vilka är mottagarna. 
Sändaren planerar, utvecklar och skickar iväg ett budskap till mottagarna, men vid 
sändningen kan det uppstå problem. Mediebrus från konkurrerande företag kan påverka det 
sända budskapet och resultera i att mottagaren inte uppfattar det sända meddelandet. Det kan 
träda i form på så sätt att företaget X skickar ett kampanjerbjudanden i brevlådan till en viss 
kund, men all den reklam som kommer från konkurrerande företag gör att företaget X:s 
reklam blir en i mängden och glöms bort eller t.o.m. ses som irriterande och slängs direkt i 
papperskorgen. Budskapet når därmed inte fram till mottagaren, vilket är ett förödande 
problem för företag på dagens marknad. På så sätt är marknaden mer benäget att använda 
sig av tekniker som tar tillvara på kundens behov, både vad gäller lämpliga produkter 
samt kommunikationstekniker. En kund som inte läser tidningar ska inte få reklam via 
den mediekanalen utan en lösning ska hittas som lämpar sig för kunden (A. Tapp, 2005).  
 
Utifrån ett företagsperspektiv är DM en mycket användbar metod för att skapa 
effektivitet, men det är inte många företag som utnyttjar strategin fullt ut. DM fungerar på 
så sätt att allt användande av konsumenternas bonuskort registreras i databaser och 
materialet utvinns senare för att ligga till grund för individanpassade erbjudanden (A. 
Tapp, 2005). En hel del företag har genom sina kundklubbar möjlighet att ta del av viktig 
kundinformation samt kunna leverera och föreslå passande produkter, men det görs inte i 
omfattande grad. Det finns däremot ett företag som precis tagit initiativet att prova 
metoden fullt ut, vilket är ICA. Företaget har insett betydelsen av att tillgodose kundernas 
behov och deras beteende speglas i företagets erbjudande. Ju mer anpassade erbjudanden 
som skickas ut, desto mer produkter av samma produkt köps igen (ICA, 2008-10-24). 
 
Det finns stark kritik inom DM området, framförallt vad gäller personlig integritet. Media 
har den senaste tiden uppmuntrat en diskussion gällande företags användande av 
personlig information, i syfte att kunna maximera sin marknadsföringsstrategi. 
Kartläggningen av stamkunders kundinformation, köphistorik och personliga 
erbjudanden har upprört många konsumenter då lagring av information anses inskränka 
den personliga integriteten. Samtidigt menar andra konsumenter samt företaget själv att 
marknadsföringsstrategin är förmånlig, både för kunden och även företaget. Det är 
gynnsamt för kunder på så sätt att de i gengäld får rabatter som baseras på deras tidigare 
inköp. (SVT, 2008-10-25) 
 
Likväl som det riktas mycket kritik mot individanpassad reklam så riktas även en stor del 
kritik till reklam överlag. Den enorma mängd av påverkande reklam som väller över i 
våra postlådor slängs i många fall direkt i soptunnan utan vidare granskning av innehållet, 
vilket också är ett stort problem inom reklambranschen. Irritationen över all reklam som 
konsumenterna utsätts för ligger till grund för att ca 1 % av Sveriges befolkning är 
medlemmar i NIX-registret och att en stor andel konsumenter har en ”Nej Tack” skylt på 
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sin postlåda (NIX, 2008-10-29). Det innebär att all adresserad och oadresserad reklam, 
som inte är uppbunden till ett abonnemang eller har annan förbindelse mellan ett företag 
och konsument, utesluts och inte får lämnas i postlådan1. 
 
Mediebruset är stort och ju mer positiv konsumenter är till reklam i olika former, kan 
företagen kringgå mediebruset och lyckas med sin kommunikation. Enligt Dahlén & 
Lange (2003) gäller det för företag att belysa sitt reklambudskap och rikta den på ett 
lämpligt sätt efter målgruppens intresse. Med tanke på att konsumenters värderingar och 
attityder hänger ihop, likväl som beteendet påverkas, måste företagen ta sina kunders 
intressen i beaktning för att det ska kunna leda till ett köp.  
 
Målgruppsmatchning är enligt Dahlén & Lange (2003) svårt att uppfylla då det finns en 
risk att målgruppen inte täcks av reklamerbjudandet. Det finns två olika typer av 
mediespill som företag vill undvika och istället vara så effektiva som möjligt gentemot 
sin uttänkta målgrupp. Det första spillet är undertäckning och skapas om mediet är för 
litet och snävt, vilket är ett stort problem då målgruppen inte nås. Likaså är det om mediet 
är för brett och tilltalar konsumenter utanför målgruppen, vilket skapar dödvikt och är en 
stor kostnad för företaget. För att undvika undertäckning rekommenderar Dahlén & 
Lange (2005) att företag ska använda sig av flera olika mediekanaler eller ett stort media 
som har bred publik, som exempelvis TV. På motsvarande sätt förklarar Tapp (2005) att 
medievalet ändras beroende på vilken typ av kund företaget vänder sig till. Är det hela 
befolkningen i ett område lämpar sig den lokala tidningen mycket bra. Är det däremot 
företagets specifika och mest lönsamma kunder kanske adresserad reklam lämpar sig 
bättre. För att medievalet ska vara acceptabelt för konsumenterna måste mediet kunna 
riktas till det tänkta segmentet. 
 
Dahlén & Lange (2003) påpekar i sin bok att eftersom företag kan välja hur de ska 
kommunicera med sina kunder, genom olika medieval, gäller det att vara medveten om 
vad för slags respons företaget förväntar sig. Är det kommunikation som bygger på 
påminnelse och uppmuntran, eller som grundas på att skapa en positiv attityd till 
företaget genom varumärkesbyggande reklam, eller är det kanske kommunikation som 
syftar till positivt beteende som i slutändan ska leda till ett köp? Enligt författarna måste 
syftet vara noga planerat för att slutmålet ska uppfyllas på rätt sätt.  
 
Attityd och beteende verkar enligt Schiffman el at (2005) gå hand i hand och det gäller 
därmed för företag att inse att kommunikation påverkar både kunders attityder och 
beteenden. Vad som undras är om attityder och beteenden alltid går i samma spår. Endast 
för att en kund har en positiv attityd, medför det automatiskt att en kund har ett positivt 
beteende? Kan en kund ha en positiv attityd till en marknadsstrategi men ändå avge ett 
negativt beteende? Funderingen gäller även det motsatta; kan en kund ha en negativ 
attityd till exempelvis individanpassad marknadsföring, men likväl avge ett positivt 
beteende och utnyttja de personliga erbjudanden som fås? Frågorna är komplexa och kan 
endast svaras på genom att undersöka olika teoretikers resonemang och hur verkligheten 
ter sig.  

                                                 
1 Tandberg, Axel, Chefsjurist på SWEDMA, Gästföreläsare i Direktmarknadsföring i Teori och Praktik, 
2008-10-28. 
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Med hänsyn till ovanstående text tycker jag att marknadskommunikation är ett aktuellt 
och intressant ämne att studera. Jag vill med min studie visa på hur konsumenter tycker 
och påverkas i deras attityder och beteende i jämförelse med de två olika 
marknadsföringsstrategierna; massmarknadsföring och direktmarknadsföring. Jag vill 
kunna belysa om det finns något samband mellan kundernas förhållande till attityder och 
beteenden. Det ska även beaktas om det finns ett hänsynstagande till oron kring den 
personliga integriteten i konsumenters attityder och beteenden.  
 

1.3 Problemformulering 

 
För att underlätta framställningen av rapporten har jag utgått från en huvudfråga och två 
delproblem: 
 
1.3.1 Huvudproblem 
 

Hur påverkas konsumenters attityder och beteenden, beträffande företagets 
val av marknadsföringsstrategi?  

 
1.3.2 Delproblem 
 

1. Vilka skillnader i attityder och beteende kan noteras mellan olika 
konsumentmålgrupper, beroende på företagets inriktning av strategier?  
 
2. Hur påverkas konsumenternas attityd samt beteende kring reklam och 
handel av deras syn på personlig integritet? 
 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, undersöka och analysera hur konsumenters attityder 
och beteenden är ställt till de två olika marknadsföringsstrategierna; massmarknadsföring 
och direktmarknadsföring. Eftersom det är ett mycket intressant och aktuellt ämne vill jag 
få en förståelse för hur konsumenterna ter sig till marknadsföringsmetoderna och om det 
finns någon koppling i deras attityder och beteende. Jag vill även se om deras 
resonemang gällande deras attityder och beteenden har ett samband till frågan om 
personlig integritet. Eftersom det finns en viss spridning och tvetydighet över hur 
konsumenter ter sig till personlig integritet, är det relevant att förmedla kunskap kring hur 
konsumenterna i det studerade området förhåller sig. 
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1.5 Förväntat resultat 

 
Jag förväntar mig att resultatet av undersökningen ska generera en inblick och förståelse 
för hur konsumenter ter sig till de båda marknadsföringsstrategierna, samt vad som ligger 
till grund för deras synsätt. Förhoppningsvis kommer det i studien att framgå om det 
finns någon koppling mellan konsumenternas attityder till problemet med deras faktiska 
beteende med hänsyn till personlig integritet. Det kunskapsbidrag som uppsatsen för med 
sig kan företag ta del av för att få förståelse för hur kunder reagerar gentemot olika 
sorters marknadsföringsstrategier.  
 

1.6 Problemavgränsning 

 
Min avsikt är att studera konsumenters attityder och beteenden gentemot 
massmarknadsföring respektive direktmarknadsföring. Anledning till att jag valt två olika 
strategier är för att jag ska ha möjlighet att kunna jämföra resultaten med varandra och se 
om det finns något gemensamt mönster mellan marknadsföringsstrategierna. En speciell 
anledning till valet av just de två metoderna är att massmarknadsföring och 
individanpassad marknadsföring är varandras motpoler, vilket gör det extra intressant att 
jämföra svarsalternativen från respondenterna. 
 
Jag har valt att endast studera två marknadsstrategier av den orsaken att min tid är 
begränsad till att studera ytterliggare alternativ. Huvudsakligen är innehållet i studien 
inriktat utifrån konsumenters perspektiv. Därför avgränsar jag mig inom området och 
bortser från business to business perspektivet (B2B) samt consumer to consumer (C2C) 
och endast inriktar mig på företag till kund (B2C).  
 

1.7 Uppsatsens målgrupp 

 
Uppsatsen riktas främst till företag som känner sig villiga att ta del av informationen. 
Vare sig om företagen i dagsläget använder sig av ovanstående marknadsstrategier eller 
om de har planer på att införa någon av strategierna kommer värdefull information om 
kunders förhållningssätt till strategierna finnas att tillgå.  
 
Akademiker som forskare inom marknadsföringsområdet har även stor nytta av 
uppsatsen. De skulle med underlag från min uppsats leda fram till fortsatta studier, 
exempelvis ur ett företagsperspektiv. Den utvecklade studien skulle utifrån ursprunglig 
information, om hur konsumenterna ter sig attityd- och beteendemässigt till de olika 
marknadsföringsstrategierna, leda fram till viktiga aspekter som företag kan dra stor 
fördel av. Det kan innebära att företaget får kunskap om sina konsumenter och deras 
förhållningssätt till respektive strategi och kan utvinna den här informationen så att 
konsumenterna till slut uppskattar den kommunikation som sker mellan företag och kund. 
En sådan utveckling av studien hade varit intressant för både företag som för forskare att 
följa.   
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1.8 Nyckelbegrepp och definitioner 

 
Attityd – är resultatet av en persons bedömning av ett fenomen, ofta i form av en 
inställning eller uppfattning. Attityder kan ligga till grund för en reaktion. (Schiffman et 
al, 2005).  
 
Beteende – är ett sätt att handla eller agera i förhållandet till sin omgivning. Kan vara en 
följd av en tidigare attitydinställning. (Schiffman et al, 2005). 
 
Brus – distraherande moment som gör att ett kommunikationsmeddelande uppfattas på 
fel sätt än vad det var avsett för, exempelvis konkurrenters reklam (Kotler & Armstrong, 
2006).  
 
Databas – en samling av kundinformation vilket används som hjälpmedel inom 
direktmarknadsföring (E.L. Nash, 1993). 
 
Direktmarknadsföring – en marknadsföringsmetod som går ut på att tillförskaffa och 
bevara kunder genom att analysera individens kundinformation, tillämpa ett passande 
reklamerbjudande och göra det möjligt för kunden att ge direkt respons (A. Tapp).  
 
Marknadsföringsstrategi – en logik företag använder för att uppnå sina 
marknadsföringsmål, exempelvis på strategier; direktmarknadsföring och 
massmarknadsföring (Kotler & Armstrong, 2006). 
 
Marknadskommunikation – är ett hjälpmedel för att vara i kontakt och överföra ett 
budskap till en målgrupp (Dahlén & Lange, 2003).  
 
Massmarknadsföring – en kommunikationsprocess mellan ett företag och en målgrupp 
där förbindelsen sker genom ett massmedium, exempelvis tidningar 
(Nationalencyklopedin, 2008-11-20). 
 
Målgrupp – är en grupp människor som ett företag riktar sig mot i sin marknadsföring 
(Kotler & Armstrong, 2006). 
 
Personlig integritet – beskrivs som rätten till skydd mot utomstående intrång av den egna 
personligheten (Nationalencyklopedin, 2008-11-20). 
 
Segment – är en grupp människor med liknande karaktärer (E.L. Nash, 1993). 
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1.9 Uppsatsens disposition 

 
Uppsatsen utgörs av totalt 6 kapitel där respektive avsnitt innehåller viktiga beståndsdelar 
för rapportens framställande.  
 
Det första kapitlet består av en bakgrundbeskrivning kring forskningsproblemet samt 
problemdiskussion av valt huvudområde. Det följs av en problemformulering som 
utmynnar i ett syfte och förväntat resultat. I kapitlet beskrivs även problemavgränsning, 
nyckelbegrepp och dispositionen av arbetet.  
 
Kapitel två belyser metodavsnittet och det förhållningssätt jag valt att använda mig av i 
uppsatsen. Val av ställningstagande och undersökningsmetoder presenteras här mycket 
ingående för att göra det begripligt för utomstående läsare vilket tillvägagångssätt jag har 
valt. Dessutom nämns även uppsatsens validitet och reliabilitet.  
 
Nästkommande kapitel, kapitel tre, innehåller teorier och olika modeller inom 
forskningsområdet. Här sammanförs olika författares synpunkter på de fyra olika 
områdena; marknadsföringsstrategier, marknadskommunikation, attityder och beteenden 
samt personlig integritet.  
 
Det fjärde kapitlet syftar till att visa resultatet av den empiriska undersökningen samt 
analysering av forskningsproblemet. Här redovisas därmed hur de olika respondenterna 
har förhållit sig till undersökningsområdet samt hur väl teori och empiri stämmer 
samman. 
 
I kapitel fem beskrivs de slutsatser som jag har fått ur den studerade empirin och teorin.  
 
Kapitel sex är det sista kapitlet och behandlar en avslutande diskussion av mina egna 
reflektioner kring uppsatsämnet, genomförandet och förslag till vidare forskning.  
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2. METODDISKUSSION 
 

Innehållet i kapitlet avser att presentera vilka metoder och vilket ställningstagande jag har valt 

att använda mig av i uppsatsen. Val av vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig ansats, 

undersökningstyp, undersökningsmetod och undersökningens tillförlitlighet är de områden som 

ingående tas upp. Det görs för att utomstående läsare ska få en begriplig uppfattning för vilket 

tillvägagångssätt som har valts.  

 

 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Det finns huvudsakligen två vetenskapliga förhållningssätt i forskningssammanhang, 
närmare bestämt positivism och hermeneutik. Ståndpunkterna står i konstrast till varandra 
och används för att lokalisera forskarens bearbetning och tolkning av teoretisk samt 
empirisk information. (Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.1.1 Positivism 

 
Ett positivistiskt förhållningssätt har sitt ursprung i naturvetenskaplig historia vilket 
förespråkar fysiken och strävan efter att ta fram absolut fakta. Fakta fås genom 
observationer som utgår från teoretiska referenser och ställs mot empiri i form av 
vetenskapliga forskningsmetoder. Observationerna ska därför vara logiskt prövbara, 
såsom matematiska formler eller hypoteser, för att kunskap och sann fakta ska 
framställas. Förhållningssättet karaktäriseras på så sätt av tanken på enhetlig vetenskap då 
kunskap består av generella lagar av kausal natur, där orsak-verkan samband beskrivs. 
Dock anses en positivist skilja på meningsfulla och meningslösa påståenden, vilka 
verifieras eller falsifieras utifrån empirin och där falsifierade påståenden blir meningslösa 
och förkastas. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
I sin helhet beskrivs synsättet av en objektiv skildring, där positivisten har en opartisk 
relation till det studerade objektet och inte låter sina känslor påverka forskningsresultatet. 
Forskaren går därför förutsättningslöst in i forskningsrollen och därmed hindras 
personliga och känslomässiga aspekter från att vara en del av det framtagna resultatet. 
(Gilje & Grimen, 2007) 
 

2.1.2 Hermeneutik 

 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt handlar om konsten att tolka och kallas även för 
tolkningslära. Här söks inte absolut sanning utan en helhetsbild och förståelse för 
fenomenet, vilket fås genom studerandet av verkligheten och tolkning av enskilda delar. 
Helhetssynen spelar en essentiell roll inom synsättet och den helhetsbild som resulteras är 
beroende av fenomenets enskilda delar och forskarens tolkning.   
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”Den hermeneutiska spiralen” är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken som syftar på 
sambandet mellan helhet och delar samt sammanhanget med det vi tolkar. Spiralen syftar 
på att kunskapen om fenomenet, forskarens tolkning och förståelse är i ständig rörelse 
och utvecklas efter varje nytolkning och förståelse. På så sätt kan det leda till att 
förförståelsen förkovras från fördomar till verklig förståelse ur framarbetning av empiri 
och teori. (Gilje & Grimen, 2007) 
 
Nackdelen med att använda det hermeneutiska synsättet är att det kan vara svårt att 
studera fenomenet fördomsfritt, utan att blanda in egna värderingar. Därför anses 
subjektiviteten inom hermeneutiken vara en tillgång då tankar, intryck och känslor 
används som ett verktyg för att förstå det studerande fenomenet. Det leder dock till en del 
bekymmer då vi människor har olika uppfattningar och andra forskare ska tolka teorier 
och förklaringar som redan är tolkade av andra aktörer. (Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

 
Min avsikt med studien är att utgå från ett hermeneutiskt förhållningssätt. På så sätt att 
jag genom tolkning av teoretiskt och empiriskt material vill få förståelse för hur 
konsumenterna ter sig till undersökningsområdet och även vad som ligger till grund för 
deras inställning. För att få en uppfattning om förhållningssättet kommer även min 
förförståelse att tas i beaktning, vilket består av redan teoretisk kunskap inom området. 
Allt eftersom kommer jag ta del av ny information, både av empiri och teori, och på så 
sätt kommer min tidigare kunskap att byggas upp tillsammans med den nya. Samtidigt 
som jag genomför min kvalitativa undersökning med kvantitativt utfall, kommer jag att 
analysera och tolka situationen vilket säkerligen kommer att leda fram till nya och fler 
frågor.  Jag kommer därmed att tolka olika delar inom det studerade området och binda 
samman det med teori för att skapa en helhetsförståelse, likt den hermeneutiska spiralen. 
 
Studien kommer dock att påverkas av min egen förförståelse och genom de intervjuer 
som kommer att genomföras. Därför kommer jag så gott som det går att sträva efter att 
konstant ha en fördomsfri inställning till studien genom att låta samtliga tolkningar 
kopplas till den teoretiska referensramen.  
 

2.2 Vetenskaplig ansats 

 
Patel & Davidsson (2003) beskriver att forskare kan använda sig av tre olika sätt för att 
relatera teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion. De två förstnämnda anses 
enligt författarna vara de mest förekommande ansatserna medan den sistnämnda är mer 
komplicerad och utgör sig för att vara en blandning av både deduktion och induktion. 
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2.2.1 Deduktion 

 
En deduktiv ansats används då forskaren tar del av allmänt kända teorier och utifrån det 
skapar slutsatser/hypoteser om fenomenet. Det avslutas med att hypoteserna testas i 
empirin och om de stämmer stärks teorins trovärdighet. Inom ett deduktivt synsätt utgår 
forskaren från befintlig teori vilket avgör vilken information som ligger till grund för 
studien och hur tolkning ska ske. Empirin sätts i förhållande till teorin och på så sätt är 
ansatsen objektiv och subjektiva uppfattningar utesluts. (Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.2.2 Induktion 

 
En induktiv ansats används då forskaren utgår från empiriska observationer och 
erfarenheter där insamlad information står till grund för ett logiskt resonemang. Slutsatser 
som dras ska därefter bilda en teori, en teori som består av samband som kan härledas till 
en generell teori. Eftersom forskaren utgår från empiri och egna föreställningar för att 
skapa teorier, blir ansatsen subjektiv. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Synsättet kan dock kritiseras på grund av att det inte finns något logiskt samband mellan 
orsak och verkan. Därmed finns det inte någon grund för att säga att orsak följer efter 
verkan, annat än vanan. Att vi förväntar oss att solen går upp imorgon grundar vi 
egentligen inte på annat än att den gick upp igår och att vi är vana med att den går upp 
varje morgon. En slutsats baserad på induktion är alltså inte nödvändigtvis sann. 2 
 

2.2.3 Abduktion 

 
En abduktiv ansats är mer komplicerad än de ovanstående ansatserna, vilket baseras på 
både deduktion och induktion. Utgångspunkt tas ur ett induktivt synsätt då forskaren 
utifrån ett specifikt fall försöker finna gemensamma samband och forma hypoteser, vilka 
övergår till en deduktiv karaktär och hypoteserna prövas på nya fall. De nya 
iakttagelserna ska styrka hypoteserna ytterligare och utveckla en generell teori. En 
abduktiv forskare kräver stor kompetens och tänker på ett analyserande sätt, vilket gör det 
till en mer komplicerad ansats. (Patel & Davidsson, 2003)  
 

2.2.4 Val av vetenskaplig ansats 

 
Eftersom mitt syfte består av att undersöka verkligheten vilket sedan jämförs med teorin 
som leder fram till en generell analys, så kommer jag att använda mig av en induktiv 
ansats. Huvudfokus kommer att ligga på empiri och sammanstråla med teori för att jag 
ska få kunskap inom området. Undersökningen kommer att utgå från empirin, där jag 
från insamlat datamaterial av respondenter kan dra egna slutsatser som sedan ställs mot 

                                                 
2 Lind, Bertil, Föreläsning i Vetenskap, Teori och Metod, 2008-09-01 
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den teoretiska referensramen och i slutändan förmodligen genererar en förståelse för 
konsumenters beteenden och attityder. Jag kommer inte att utgå från teori eller hypoteser 
för att senare jämföra det med verkligheten, och därmed är inte uppsatsen av deduktiv 
eller abduktiv ansats.  
 

2.3 Undersökningstyper  

 
En undersökning kan göras på olika sätt och utifrån den kunskap som finns inom 
problemområdet utvecklas ett undersökningssyfte. Syftet med undersökningen ligger till 
grund för vilken undersökningsmetod som ska väljas. Vanligtvist använder sig forskare 
utav ett av undersökningssyftena; explorativ, deskriptiv, hypotesprövande eller 
förklarande, dock kan det förekomma att forskare använder sig av två eller flera typer.  
 

2.3.1 Explorativ undersökning  

 
En explorativ undersökning har ett utforskande syfte där det handlar om att ta del av så 
mycket kunskap som möjligt inom ett avgränsat område. Det som kännetecknar forskaren 
är att han/hon har en relativt begränsad kunskap inom området och genom det här 
undersökningssättet genereras övergripande förståelse för fenomenet. (Patel & 
Davidsson, 2003) En explorativ undersökning passar därför mycket bra som förstudie 
(Christensen et al, 2001).  
 

2.3.2 Deskriptiv undersökning  

 
Vid användning av deskriptiv undersökning finns redan en viss kunskap hos forskaren. 
Forskaren begränsar sig därmed inom området för att få en mer djupgående förståelse för 
fenomenet. Undersökningssyftet har en beskrivande karaktär som avser att skildra 
samband inom problemområdet. Det kan träda i form av att gestalta modeller eller att 
noggrant beskriva förhållanden mellan olika fenomen. (Christensen et al, 2001;Patel & 
Davidsson, 2003) 
 

2.3.3 Förklarande undersökning  

 
För att kunna använda sig av förklarande undersökning krävs det att forskaren har god 
kunskap inom problemområdet och är intresserad av att förklara varför fenomenet 
förhåller sig på ett visst sätt. (Christensen et al, 2001)   
 
Det finns tre olika förklaringssätt forskaren kan använda sig av för att beskriva 
fenomenet; orsaks- funktionell- och ändamålsrelaterad förklaring. Orsaksförklaringar 
handlar om att hänvisa till bakomliggande faktorer och samband som tidigare har inträffat 
med det studerade fenomenet. Det finns ett orsakssamband med en beroende variabel 
som ligger till grund för företeelsen. Funktionell förklaring innebär att forskaren lägger 
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fokus på efterföljande effekter som fenomenet frambringar. De effekterna ska dessutom 
fylla en funktion eller vara gynnsamma för en grupp. Ändamålsrelaterad förklaring 
handlar också om att referera till avsedda och efterföljande effekter, men här är forskaren 
mer inriktad mot ett mål, exempelvis att skapa en förståelse likt en hermeneutisk 
betydelse. (Gilje & Grimen, 2007) 
 

2.3.4 Hypotesprövande undersökning 

 
För att ta del av hypotesprövande undersökning måste forskaren ha en omfattande 
kunskap inom problemområdet. Undersökningssyftet handlar om att utifrån teorier 
härleda fakta till hypoteser, där en hypotes bildas genom att ställa olika begrepp i relation 
till varandra. Det definieras som ett påstående eller antagande om verkligheten som har 
karaktären av en gissning eller en förmodan. Det går därför inte att vara helt säker på att 
en hypotes är sann och därför ska hypotesen prövas mot verkligheten utifrån relevant 
data. Genom verifiering eller falsifiering kommer hypotesen visa sig vara sann eller falsk. 
(Gilje & Grimen, 2007;Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.3.5 Val av undersökningstyp 

 
I och med att jag vill uppnå en förståelse för hur konsumenterna förhåller sig till 
respektive marknadsföringsstrategi, kommer jag att använda mig av en deskriptiv 
undersökning. Jag vill få en uppfattning om attityder och beteendet samspelar och ser 
annorlunda ut mellan de olika marknadsföringsstrategierna. Därför kommer en analys av 
verkligheten att göras för att jag ska lyckas uppnå en god förståelse kring hur 
verkligheten förhåller sig. Eftersom jag inte ska göra hypotesprövande eller explorativ 
studie anser jag det naturligt att välja en deskriptiv undersökningsmetod. 
 

2.4 Undersökningsmetod 

 
Beroende på forskarens val att framställa, bearbeta och analysera data kan två metoder 
särskiljas; kvalitativ samt kvantitativ. De båda metoderna syftar att generera och behandla 
information men utifrån olika förutsättningar. (Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.4.1 Kvalitativ metod 

 
En kvalitativ undersökning har som syfte att skapa en djup kunskap, med ambitionen att 
försöka förstå och analysera helheten av det studerade området utifrån teorier, 
observationer, intervjuer etc. Insamlingsmetoderna ligger till grund för den analys som 
utvecklas och inom metoden sker datainsamling och analys samtidigt. Metoden påverkas 
till stor del av den forskare som genomför undersökningen. I sin tolkning lägger 
forskaren in sina förkunskaper för att studera delar och på så sätt kunna skapa sig en 
helhetsbild om fenomenet. (Christensen et al, 2001) 
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Datainsamling sker oftast på ”mjuk data” då forskaren tar del av verbala ord, symboler 
och texter. Det är därför vanligt att forskaren använder sig av ett fåtal djupintervjuer då 
metoden ger utrymme för flexibilitet och anpassningsbarhet i frågeställningarna. 
Frågeformuleringen kan ändras utefter respondentens situation, således är respondenten 
medskapare i processen. Det kan resultera i att mer utförliga svar fås av respondenten och 
att forskaren får en djupare förståelse för fenomenet. Kvalitativa undersökningsmetoder 
är dock mycket arbets- och tidskrävande, tolkning av datamaterialet kan vara förödande 
och ta mycket lång tid. Det kan även krävas att ytterliggare ett intervjutillfälle ska ske, för 
att forskaren behöver en djupare kunskap av fenomenet. (Patel & Davidson, 2003) 
 

2.4.2 Kvantitativ metod 

 
En kvantitativ undersökning är en bred studie som används i de fall då forskaren är ute 
efter att framställa generella slutsatser om specifika detaljer. Respondenterna är många 
till antalet för att resultatet ska representera målgruppen och även för att statistiska 
analyser ska kunna produceras. Resultatet ska bli detsamma oavsett vem som utför 
undersökningen och därför består undersökningen av en hög grad av standardisering. Det 
ska ställas samma frågor till samtliga respondenter och det görs i form av enkäter. 
Forskaren deltar därmed inte i själva datainsamlingen utan spelar en stor roll i 
framställningen av enkäten och när den sedan ska analyseras. 
 
Forskaren har stor uppsikt över undersökningen och kan redan innan datainsamling sker, 
bestämma vilka variabler som ska betonas mer eller mindre. Eftersom urvalet av 
respondenter oftast är ett stort antal, översätts datamaterialet i kvantiteter. Datainsamling 
sker på ”hård data”, där siffror, antal och frekvenser vanligtvis mäts, vilket underlättar 
framställningen av statistiskt material. (Christensen et al, 2001;Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.4.3 Val av undersöknings metod 

 
Uppsatsen kommer att bestå av en kvalitativ undersökning med ett kvantitativt utfall. 
Trots att antalet respondenter är betydligt fler än vid en kvalitativ undersökning kommer 
jag inte att beakta hårddata på det sättet som en kvantitativ undersökning syftar till, utan 
istället gå in på mjuka variabler. I motsats till att presentera omfattande uträkningar 
såsom procenttal och grafer kommer jag i mer beskrivande form visa hur konsumenterna 
förhåller sig till det studerande problemet samt förklara varför de förhåller sig på det 
sättet. Det görs eftersom jag vill få förstående och förklarande information för 
konsumenternas attitydinställning och beteende.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konsumenter förhåller sig till olika aspekter 
och därför tar undersökningen form i personliga intervjuer med utvald målgrupp. 
Målgruppen består av konsumenter i alla åldrar och av båda könen och vid 
undersökningstillfället kommer jag att använda ett bedömningsurval. Eftersom jag vill ha 
lika många svarande i varje svarskategori (det finns sex kategorier; där yngre kvinnor 
räknas som en grupp, yngre män räknas som en annan grupp etcetera) anpassar jag vem 
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som kommer att bli intervjuad efter behovet för min undersökning. För att underlätta för 
min egen del kommer jag att använda mig av ”på stan” intervjuer där jag personligen 
ställer ett antal strukturerade frågor till respondenterna. Metoden ger möjlighet att jag 
direkt kan få en överblick av hur många svarande jag har. Det gör jag dels för att jag vid 
undersökningstillfället ska veta att jag har fått tillräckligt mycket information och även 
för att minimera risken för att en respondent inte ska svara. Det är svårt att veta exakt hur 
många som kommer att svara om en enkät skulle ha skickats ut, därför valde jag av 
bekvämlighetsskäl att använda mig av det här sättet. En betydelsefull fördel med 
personliga intervjuer är att svarsfrekvensen omgående kan verifieras.  
 
Undersökningsfrågorna tar form av en kvantitativ struktur där jag utgår från åtta stycken 
färdigställda frågor och svarsalternativ som respondenterna får anpassa sig till. Strukturen 
är mycket tydlig i enkäten och tar utgångspunkt i resterande arbete, då attityd beskrivs 
först och efterföljs av beteende och personlig integritet, se bilaga 1. De flesta frågorna 
handlar om att konsumenterna ska förhålla sig positivt eller negativt samt hur ofta de 
anser sig utnyttja företags reklamerbjudanden. Det finns till samtliga frågor ett ”Vet Ej” 
alternativ, vilket underlättar i de fall då respondenten inte anser sig veta svaret och 
därmed inte tvingas fram till ett påhittat svar. För att ha en mer kvalitativ karaktär 
kommer varje fråga att härledas med ”Varför förhåller du dig på det sättet”. Det görs för 
att jag ska kunna få grepp om varför konsumenten ter sig åt ett visst håll och vad som 
ligger till grund för det. Samtliga svar dokumenteras ner på ett svarsformulär som är 
markerat för varje respondent, samtidigt som jag tar hjälp av en bandspelare för att inte 
missa viktig information. 
 
Undersökningen kommer att ske vid Arkaden, vilket är ett köpcentrum i centrala 
Göteborg och det beror på att det är stor genomströmning av konsumenter i alla åldrar. 
En annan fördel är att det inte finns någon livsmedelsbutik i närheten vilket eventuellt 
kunde ha påverkat respondenternas svar och inneburit en snedvridning av resultatet.  
 
Den empiriska undersökningen syftar till att ge ett underlag av hur konsumenter i 
samhället förhåller sig till marknadsföringsstrategierna och därför kommer svar från 
samtliga åldersgrupper och kön att inhämtas och undersökas. Mitt mål är att få 90 
respondenter, 15 i respektive ålders- och könskategori, och med hänsyn till det kommer 
säkerligen dubbelt så många att tillfrågas då många väljer att inte deltaga i 
undersökningen.  
 

2.5 Datakällor 

 
För att underlätta en datainsamling kan undersökare enligt (Christensen et al, 2001) ta 
hjälp av både sekundär- och primärdata. 
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2.5.1 Primärdata 

 
Primära källor presenteras som ny information som undersökaren samlar in och ny 
information som aldrig tidigare har påträffats. Det kan vara väsentligt att ta del av 
primärdata i de fall då inte sekundär och redan skriven data är tillräcklig för 
undersökningen. Exempel på primärinformation är intervjuer och andra undersökningar 
som presenterar ett resultat som inte redan finns insamlad. Det krävs att undersökaren är 
tillräckligt kompetent att aktuell och lämplig data kan utvinnas för det specifika 
problemet. (Christensen et al, 2001) 
 

2.5.2 Sekundärdata 

 
Sekundärdata är däremot data som redan samlats in och nedtecknats. Sekundär 
information används ofta när det finns en tidsbegränsning och det studerade fenomenet 
innefattas i datakällan. Aktuell data är kanske inte av nödvändighet för problemets syfte 
och därför passar sekundärdata bäst (Patel & Davidsson, 2003). Exempel på sekundärdata 
är böcker, databaser, Internet, tidningar och olika typer av register. Nackdelar med de 
skriftliga källorna är att lagrad information i olika databaser via Internet, böcker och 
andra skrifter kan vara inaktuellt, påverkat och vinklat av författaren samt innehåller 
felaktigheter. 
 

2.5.3 Val av datakällor 

 
Jag kommer att använda mig av både primära som sekundära källor med avsikt att få en 
mångsidig bild av hur mitt forskningsproblem förhåller sig. Mitt syfte är att få en aktuell 
uppfattning gällande konsumenters inställning och relevant information om teoretikers 
antagande till problemområdet, för att en välarbetad analys ska kunna träda i form. De 
primära källorna jag kommer att använda mig av är den empiriska undersökningen som 
jag avser att göra. Sekundärdata kommer att erhållas genom insamling av information 
som fås på biblioteket, databaser och på Internet. Båda insamlingsteknikerna ligger till 
grund för det resultat som kommer att erhållas i uppsatsens slutskede. 
 

2.6 Undersökningens tillförlitlighet  

 
Tillförlitlighet syftar till att bedöma hur trovärdig en uppsats är utifrån vald metod och 
användning av data. Trovärdighet presenteras som hur användbar och ändamålsenlig 
informationen är, skådat från validitet, reliabilitet och källhantering (Christensen et al, 
2001). 
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2.6.1 Validitet  

 
Validitet handlar enligt Patel & Davidsson (2003) om att jag undersöker det jag avser att 
undersöka. Författarna påpekar att undersökningens resultat ska överensstämma med 
verkligheten, vilket betyder att de respondenter som jag söker ska vara representativa för 
verkligheten. Därmed granskas både vilka som svarar och hur många som svarar på 
undersökningen. I slutändan ska undersökningen nå teoretisk mättnad, med det menas att 
det är onödigt att samla in mer information eftersom det inte tillför något nytt till 
underökningen utan endast styrker tidigare uttalanden (Christensen et al, 2001). I mitt fall 
görs en undersökning på samhällets inställning och beteende och det talar för att samtliga 
i samhället ska deltaga. Respondenterna ingår därmed i samtliga sex kategorier som jag 
delat in dem i.  
 
Validiteten kan även styrkas då jag utgår från en teoretisk referensram för att utforma 
enkätfrågor. På så sätt ställs relevanta frågor och gör så att önskvärd information 
anskaffas (Patel & Davidsson, 2003). För att uppnå god validitet gäller det att komma 
fram till ett likvärdigt resultat som studien visar oavsett vilka respondenterna är, vilket 
innebär att undersökningens värden motsvarar populationens. 
 
Något som jag måste uppmärksamma är att respondenterna inte misstolkar frågorna och 
för att garantera att frågorna är välutformade och förståeliga har jag innan undersökning 
skett testat frågeställningen på en mindre målgrupp. Då provade jag samtliga frågor på 
sex personer, en från varje kategori. Det gjordes för att säkerställa tillförlitligheten på 
frågorna.   
 
Faktorer jag får beakta är om jag verkligen kan lita på det som respondenterna säger. För 
att säkerställa att de talar sanning har jag redan innan utfrågningen förklarat för 
respondenten att det vore omöjligt att identifiera den svarande då endast kön och 
ålderskategori kan urskilja dem åt.  
 

2.6.2 Reliabilitet  

 
Reliabilitet behandlar huruvida upprepningsbar en undersökning är. Om exakt samma 
process sker, med liknande respondenter och liknande resultat, klassas studien av hög 
reliabilitet (Christensen et al, 2001). Hög reliabilitet innebär även att risken för att få fel 
värden är lågt. Påverkningar av mig som frågeställare kan drabba svarsalternativen 
negativt och det innebär att vid användning av strukturella svarsenkäter minskar risken 
för påtryckningar och därmed höjs reliabiliteten. Det gäller även att respondentens svar 
antecknas på rätt sätt och inte blir missvisande. Genom kodning på respektive 
svarsformulär och hjälp av en bandspelare, säkerställer jag reliabiliteten. Därmed minskas 
risken för slumpmässiga fel inom metodvalet. Överensstämmelsen från urvalet ska i det 
här läget kunna appliceras på den totala populationen för att uppnå hög reliabilitet för 
undersökningens resultat.  
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2.6.3 Källhantering 

 
Källhantering syftar till att undersökare ska vara kritiskt inställd till all typ av data som 
samlas in, både primär- som sekundärdata. Det med hänsyn till att förhastade slutsater 
inte ska dras (Christensel et al, 2001). 
 
Om vi ser till sekundära källor har jag tagit användning av ett fåtal gamla böcker 
eftersom området är ganska nyforskat och att det inte finns så mycket tillgänglig 
litteratur. Exempel på det kan visas i Magnus Söderlunds bok från 1998 då det 
presenteras en studie där 46 % av respondenterna tyckte att det är mycket besvärande att 
visa uppgifter rörande hur stor ens inkomst och förmögenhet är. Trots att undersökningen 
gjordes för 10 år sedan, kan jag få känslan av att respondenterna inte förhåller sig på 
samma sätt än i dag. Jag tror att allmänheten har fått en annan förståelse av att 
information kan fås om befolkningen. Det finns en annan acceptans i dag, trots att 
samtliga inte är helt positiva till informationshanteringen. Framförallt då konsumenter 
inte längre är lika bekymrade om identifiering, då privatpersoner och företag kan få tag 
på väldigt mycket information om vem som helst genom Internet. Jag har därmed tagit 
tillräcklig hänsyn när jag gjort undersökningen och därför ingår en fråga som syftar till att 
visa på vilka uppgifter som konsumenterna anser besvärande att presentera.  
 
Christensen et al (2001) beskriver hur viktigt det är att beakta felkällor vid primära källor 
och genomförandet av en undersökning. Bland annat kan undersökningen påverkas 
negativt då urvalet drabbas av snedfördelning av respondenterna då jag endast valt en 
viss typ av människor. I mitt fall har jag försökt undvika det så gott som möjligt genom 
att välja den första person jag sett efter att jag är klar med tidigare frågeställning. Att jag 
har valt att stå på en viss plats och utföra undersökningen är inte heller någon slump. Jag 
vet med all säkerhet att samtliga personer i min målgrupp kan hittas utanför Arkaden. 
Framförallt nu när det är jultider och folktätt. 
 
En annan viktig faktor att beakta är respondenternas inställning till frågorna (Christensen 
et al, 2001). Genom att reducera antalet ledande frågor och ge ett flertal svarsalternativ 
gör att risken reduceras för att fel och missförstånd ska uppstå hos respondenterna. Att 
jag sjäv har hand om svarsformuläret minimierar risken helt och hållet för att 
svarsifyllnad sker på fel sätt, exempel genom att hoppa över en fråga eller att svara 
utanför svarsrutan. Vad gäller avkodning kan det lätt uppstå slarvfel, men jag har förberett 
mig genom att markera varje svarsformulär med en siffra samt ta användning av en 
bandspelare. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I kapitel tre kommer jag att beskriva olika teoretikers förklaringar inom det studerade 

problemområdet. Referensramen är uppdelad i fem olika delar där jag kommer att redogöra för 

olika marknadsföringsstrategier, konsumenters beslutsprocess, företags marknadskommunikation 

till konsumenter, attityder och beteende samt personlig integritet.  

 
 

3.1 Marknadsföringsstrategier 

 
Marknadsföring har i flera århundraden varit ett användbart hjälpmedel för att främja 
arbetet inom olika företag. Fram till slutet av 1900-talet har massmarknadsföring varit 
den dominerande marknadsföringsstrategin vilket enligt A. Tapp (2005) är en metod som 
vänder sig till stora kundsegment och inte syftar till att skapa relationer. Däremot har 
tiderna förändrats och även marknadsföringsstrategierna. 
 
Bolton et al (2004) och Vargo & Lusch (2004) överensstämmer då de skriver i sina 
artiklar att det är väsentligt för företag att fokusera på sina konsumenter genom att skapa 
ett mervärde och en relation med dem. Författarna påpekar även att dagens samhälle är i 
stort behov av personifierad reklam som syftar till att ta hänsyn till individens tidigare 
handlingsmönster för att kunna skapa långsiktiga relationer. Företag på dagens marknad 
har äntligen börjat inse hur betydelsefullt och konkurrensfördelaktigt det är att skapa 
relationer och lojala kunder. Med det sagt har massmarknadsföring fortfarande en stor 
prägling på dagens marknad, men direktmarknadsföring inträder marknaden allt mer.  
 

3.1.1 Massmarknadsföring 

 
Massmarknadsföring (MM) är vanligt förekommande inom både stora som små företag 
då de syftar till att rikta reklam till stora marknadssegment. Det betyder att samtliga som 
inom kundsegmentet får ett och samma produkterbjudande som byggs på en 
generaliserad sammankoppling. Enligt Petrison et al (1997) anses det vara en mycket 
effektiv marknadsföringsmetod då företag vänder sig till segment som består av 
konsumenter med snarlika karaktärsdrag och geografiska tillhörigheter. M. Baier (1996) 
påvisar att geografisk segmentering är den mest använda indelningen eftersom 
segmenteringen innebär att konsumenter inom ett visst område eller postort får ett och 
samma erbjudande.  
 
Enligt Holbrook & Hulbert (2002) finns det ett stort avstånd mellan producent och 
konsument inom MM eftersom producenten står för avsändandet av reklamen och inte 
har någon nära relation med konsumenten. Författarna anser dock att 
marknadsföringsmetoden ligger emellan de båda parterna och försöker stänga gapet 
genom att förmedla lockande reklamerbjudanden.  
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E. Gummesson (2002) och Coviello et al (1997) påpekar att eftersom MM oftast fås 
genom breda kommunikationsmedier, såsom tidningar, kataloger TV- och radioreklam, 
innebär det att ett opersonligt utbyte av information sker. Med det menar författarna att 
företag är fokuserade på att sälja färdigställda produkter till en odifferentierad marknad. 
Produktframställningen börjar redan innan konsumentens behov har identifierats, därför 
lägger företag stor koncentration på att förmedla ut produkterna på ett övertygande sätt 
för att konsumenterna ska bli intresserade och göra ett köp. För att företag ska lyckas 
framställa åtråvärda reklamerbjudanden och övertyga konsumenten till en handling tar 
företag användning av marknadsföringsmixen. Hjälpmedlet är enligt Kotler & Armstrong 
(2006) en kombination av de fyra p: na; produkt, pris, plats och påverkan. Coviello et al 
(1997) påvisar att det framförallt är produkt och pris som används inom MM.  
 
Med stöd av Coviello et al (1997) och A. Tapps (2005) litteratur anses det att företag som 
tar användning av MM spelar en aktiv roll medan konsumenten tar en passiv roll. Kunden 
blir passiv på så sätt att denne inte behöver uttrycka sig eller göra någon annan form av 
inblandning i produceringen av reklamerbjudandet. Det betyder att företag använder 
marknadskommunikationen med avsikt för att stimulera och aktivera den passive kunden 
till ett köp. Det gäller framförallt då många företag sänder ut ett standardiserat 
reklambudskap samt trycker på attribut som speglar en bra produkt och ett bra pris 
(Coviello et al, 1997). Med ett sådant budskap kan en hel del konsumenter bli 
intresserade och övertygade, vilket förhoppningsvis leder till ett köp.  
 

3.1.2 Direktmarknadsföring 

 
Direktmarknadsföring (DM) är en slagkraftig strategi som har blivit allt mer påtaglig de 
senaste åren. Enligt E. Gummesson (2002) startades en grundläggande variant av DM 
redan under industrisamhället. Så tidigt som då insåg företag vikten av att samarbeta med 
sina konsumenter för att lyckas erbjuda individanpassade produkter och skapa långsiktiga 
relationer med dem. Principiellt sett innebar det att företag och konsumenter förde en 
dialog där det tydligt framgick vad kunden hade för behov, vilket företaget utgick från för 
att uppfylla kundens krav (E. Gummesson, 1998). Företag såg stora fördelar med att 
identifiera sina kunder och ge individanpassade erbjudanden. Eftersom det under den 
tidsperioden var omöjligt att föra en dialog med samtliga konsumenter delade företag 
istället in konsumenterna i olika segment.  
 
Till skillnad från MM utvecklades mindre segment där de förutom geografiska 
grupperingar även såg till demografiska och psykografiska tillhörigheter. D. Gilbert 
(2003) förklarar demografisk segmentering som en uppdelning av konsumenter med 
liknande kön, ålder, inkomst, utbildning, arbete etc. vilket kräver en mer invecklad 
procedur än vad geografisk segmentering gör. Psykografisk segmentering anspelar på en 
indelning av konsumenter med likartad livsstil, personlighet och socialgrupptillhörighet. 
Utifrån de olika segmenteringarna kan företag, på ett bättre sätt än MM, rikta sig till rätt 
kunder och göra dem tillfredsställda (E. Gummesson, 1998). 
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Progressionen som skett i och med globaliseringen och teknikutvecklingen, har medfört 
samt påvisat att det är effektivt och minst sagt konkurrensfördelaktigt för företag att ta 
användning av metoden (A. Tapp, 2005). Likaså har utvecklingen inneburit en del 
förändringar från den ursprungliga DM-varianten. Kommunikationen mellan företag och 
konsument spelar fortfarande en väsentlig roll inom DM då företag lyckas se det 
individuella behovet och arbeta utifrån den aspekten. Däremot sker inte längre 
kommunikation och identifiering av kunder på samma sätt som tidigare. M. Sigfridsson 
(1988) förklarar att det nu är än mer viktigt att identifiera sina kunder och därför har 
databashantering blivit en stor del av marknadsföringsstrategin, då kunderna ses som 
basen för företaget.   
 
Databaser kan delas in i två grupper; interna och externa. Enligt A. Tapp (2005) 
presenteras de interna databaserna som företagets informationsverktyg. J.M. Culnan 
(1993) förklarar att intern datainsamling sker på företagets existerande kunder. Här kan 
marknadsförare identifiera konsumenterna och ta del av kundinformation som visar var 
de bor eller vad de senast har köpt. Coviello et al (1997) påpekar även att den information 
som lagras i interna databaser används för analysering av sina konsumenter. Analytiker 
studerar faktorer som berör hur ofta, hur mycket och när det senaste inköpet skedde. Det 
är viktiga aspekter att granska för att se hur lönsam en kund är. Vidare kan även 
analysering ligga till grund för att dra likheter mellan olika konsumenter. På så sätt kan 
företag se på en tidigare kunds beteendemönster och applicera det på en kund med 
liknande karaktärsdrag. Det här gör det möjligt för företag att leverera anpassade 
reklambudskap och produkterbjudanden som konsumenten faktiskt uppskattar (Coviello 
et al, 1997).  
 
A. Tapp (2005) samt E. Gummesson (1998) belyser vikten av insamling av 
kundinformation. I mesta fall fås intern information genom att kunden är aktiv och 
självmant går med i en kundklubb. I annat fall kan information fås genom att kunden har 
lämnat ifrån sig information på annat sätt och till exempel vill ha mer information om en 
viss produkt (A. Tapp, 2005). Med den utgångspunkten kan konsumenten på egen hand 
avlämna information och bidra till kommunikation med företaget (O’Malley & Tynan, 
1998). Det här visar till skillnad från MM att både företag liksom konsument är aktiva 
parter. G.R. Milne (2000) påpekar även att företag kan erbjuda sina kunder leverans och 
garantier, vilket gör att kunderna efterlämnar personuppgifter. I och med det kan 
företaget få specifik information om kunden samt gör det möjligt att föra en dialog med 
kunden i framtiden. 
 
Extern datainsamling ämnar istället till att företaget tar hjälp av utomstående register. Det 
är enligt J.M Culnan (1993) dataregister som framställer karaktäriseringar av 
befolkningen, vilket består av konsumenters demografiska, geografiska och 
psykografiska tillhörigheter. De externa dataregistren konstrueras av utomstående företag 
som exempelvis SPAR, Statens Person- och Adress Register3. Företag köper 
segmentregister från SPAR för att göra lämpliga avväganden i reklamutformning som 
lämpar sig mot en viss målgrupp.  
 
                                                 
3 Wheeler, Prudence, Föreläsning i Direktmarknadsföring i Teori och Praktik, 2008-10-21.  
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Enligt J.M. Culnan (1993) finns det ytterligare ett sätt som företag kan ta del av 
kundinformation, genom s.k. tredjeparts databaser. Förfarandet går ut på att företag tar 
del av andra företags kunddatabaser för att göra reklamerbjudanden eller analyser om 
potentiella kunder. De externa databaserna används enligt författaren för att locka till sig 
och rekrytera nya konsumenter. 
 
I jämförelse med MM syftar DM att skapa relation med sina konsumenter genom att 
erbjuda dem individanpassad reklam efter deras tidigare behov. På så sätt ökar 
möjligheten av att få en tillfredsställd och lojal konsument (J. Gardner, 2003). DM utgör 
sig även mycket starkare än MM då metoden avser att få fram respons från mottagaren av 
kampanjen (Thomas & Housden, 2002). Utifrån responsen kan företag direkt mäta sina 
kunders beteenden och se vilka som har svarat samt vilka som inte har svarat på ett 
kampanjerbjudande. Att mäta responsen är enligt Basu et al (1995) självklart, inte endast 
för att se hur många som svarade på ett erbjudande utan även för att försöka identifiera 
respondenten på individnivå, vilket görs för att kunna generera stora fördelar i framtida 
kampanjer och bearbetning av olika kundgrupper. 
 
Thomas & Housden (2002) påvisar att mätningen sker väldigt exakt, oftast genom att 
utskicket är identifierat med individens personuppgifter eller någon form av kodning. A. 
Tapp (2005) anser att kodning är ett mycket användarvänligt och enkelt hjälpmedel för 
företag att handskas med, då ett reklamutskick innehåller ett nummer som kan 
identifieras. På så sätt kan företag se vem som har svarat på reklamerbjudanden 
respektive vem som inte har svarat. 
 
L. Dahlbom (2008-11-18) påstår att inom DM kan företag i princip använda sig av vilken 
reklamform som helst, så länge som konsumenten kan ge direkt respons till företaget och 
företaget har möjlighet att mäta sina konsumenter4.  
 

”Direktmarknadsföring är all form av marknadsföring 

som riktar sig till en utvald målgrupp och ger mätbar 

respons inom viss utsatt tid.”   

– Lena Dahlbom 2008-11-18 
 

Ovanstående citat påvisar att adresserad samt oadresserad reklam, mail, telemarketing, 
TV- och radioreklam, stortavlor, sms etc. är alla exempel på reklam som kan användas 
inom DM. Det gäller dock endast om kriterierna i det ovannämnda citatet uppfylls. I 
analogi med J. Dodd (2005): C. Krol (2008): B. Quinton (2008) sägs det att adresserade 
utskick i form av brev är det mest karaktäriserande DM-mediet. Tätt efter följer 
oadresserad reklam, telemarketing och email. B. Quintons (2008) studie visar att även 
konsumenter håller med i karaktäriserandet. 30,4 % av respondenterna föredrar 
personliga brev som reklamalternativ, främst med avseende på att mediet anses vara 
personligt och individanpassat. Fördelen med personliga brev är att företaget dessutom 
kan utforma brevet på ett passande sätt. Olika kunder reagerar på olika sätt och för att en 
kund ska göra ett köp är det viktigt att engagera kunden redan i reklamerbjudandet. Enligt 

                                                 
4 Dahlbom, Lena, Ansvarig i Region Väst på Direkt Media, Gästföreläsare i Direktmarknadsföring i Teori 
och Praktik, 2008-11-18.  
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Faulkner & Kennedy (2008) är det därmed betydande för företag att få kunderna att 
känna sig speciella av reklamen och att den är riktad till dem som enskilda individer, 
eftersom konsumenterna lättast kan ta till sig av reklamen på det sättet. Med ovanstående 
information som bakgrund stämmer D. Gilberts (2003) syn på DM: 
  
  ”Rätt budskap, till rätt person vid rätt tillfälle” 

 
      – D. Gilbert, 2003 
 
Exempel på företag som har tagit användning av DM är ICA och Amazon.com5. ICA har 
genom ”Mina varor” visat att databashantering kan utvinnas i någonting positivt för både 
konsument och företag. Konsumenter får genom kundidentifiering och analysering av 
deras tidigare handlingsmönster, erbjudande på produkter som tidigare köpts. ICA kan 
därmed erbjuda produkter som konsumenterna faktiskt uppskattar. (ICA, 2008-10-24).  
 
Amazon.com har på ett liknande sätt använd sig av DM. Amazon.com är ett amerikanskt 
företag som säljer produkter på sin hemsida, bland annat böcker, skivor, elektroniska 
produkter, leksaker och spel. När kunder loggar in på sidan, fås förslag på liknande 
produkter som kunden tidigare har handlat. Det här bygger på samma princip som ICA, 
att kundens tidigare köpbeteende har sparats och legat som utgångspunkt för de 
kommande produkterbjudandena. (Amazon.com, 2008-11-14.) 
 

3.2. Marknadskommunikation 

 
Tidigare har påpekats att marknadskommunikation spelar en väsentlig roll då det utförs 
som informationsöverföringen av reklambudskap mellan företag och konsument. 
Kommunikationen sker ofta mellan parterna genom olika former av media. Dagens 
tillgänglighet på media, som syns överallt med bl. a. Tv- och radioreklam, 
tidningsskrifter, Internettillgång, telefoner etc., har fört med sig ett ökat mediebrus. Det 
innebär att planeringen av kommunikationen blir utmanande för företag då de måste 
kringgå mediebruset för att komma åt konsumenterna. Behovet av utvecklingen för ett 
individanpassat kommunikationsmeddelande är därför betydande för att företagen ska 
kringgå reklambruset och bli mer effektiv i sin kommunikation. Dels för att kunderna ska 
nås via rätt medium vid rätt tidpunkt och även för att kunderna ska ta del av reklamen. 
(Kim et al, 2004).   
 
Ovanstående text förklarar Kotler & Armstrong (2006) som kommunikationsprocessen. 
Illustrationen 3.1 som följer, visar en förenkling av vad beståndsdelarna inom 
kommunikationsprocessen handlar om.  
 
 
 

                                                 
5 Hjalmarsson, Anders, Seminarium i Vetenskap, Teori och Metod, 2008-10-16. 
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Figur 3.1 Kommunikationsprocessen, Källa: Modifierad modell av Kotler & Armstrong (2006) 
 
 
Dahlén & Lange (2003) poängterar i sin litteratur att principen förhåller sig på så sätt att 
en sändare vill kommunicera med en mottagare och tar därför hjälp av ett budskap. 
Budskapet förmedlas till mottagaren genom en vald mediekanal, vilket slutligen 
resulterar i någon form av kundrespons. Men innan budskapet når mottagaren kan 
problem uppstå genom störningar från mediebrus och andra oljud. För enkelhetens skull 
presenteras samtliga komponenter i modellen nedan.  
 

3.2.1 Sändare 

 
Sändaren kan enligt Kotler & Armstrong (2006) förklaras som den part som vill 
kommunicera ut ett meddelande till en mottagare. Det är sändaren som initierar 
kommunikationen genom att skicka ut en meddelandesignal som ofta uttrycks i ett 
budskap (Schiffman et al, 2005). Sändaren ansvarar själv för hur budskapet ska 
vidareförmedlas till mottagaren. Sändaren kan med andra ord förklaras som ett företag 
eller annan typ av leverantör av kommunikationsmeddelanden.  
 

3.2.2 Budskap 

 
Meddelandet som sändare förmedlar till olika mottagare kan formuleras genom verbala 
(skrivet eller uttalat) eller ickeverbala budskap (bilder). Ett verbalt meddelande påstås 
enligt Schiffman et al (2005) innehålla mer specifik information än vad ett icke verbalt 
meddelande gör, vilket i reklamsyfte gör det mycket effektivt. Däremot talar författarna 
även om vikten av att använda ickeverbala budskap. Varumärken är något som 
konsumenter ofta förknippar företag med och det träder ofta i form av logotyper samt 
symboler.  Författarna menar att det ultimata vore för sändaren att använda sig av 
reklambudskap som syftar till att förmedla verbala som ickeverbala meddelanden, för att 
mottagaren ska uppfatta meddelandet korrekt. 
 
Budskapet kan enligt C. Fill (1999) kommuniceras genom olika typer av media. Vilken 
mediekanal som väljs spelar en betydande roll för vilken typ av målgrupp som är 
mottagare. För att budskapet ska få stor genomslagskraft menar författaren att det gäller 
att medievalet är anpassat efter den tänkta mottagaren. Det är en åsikt som även Dahlén 
& Lange (2003) håller med om.  
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Dahlén & Lange (2003) framhäver en del risker som kan uppkomma genom att använda 
sig av ett felaktigt medieval. Undertäckning kan exempel ske då målgruppen inte täcks av 
reklamerbjudandet. Det är möjligt då mediet är för smalt och vänder sig till ett alldeles 
för litet segment. När mediet är för brett är risken uppenbar att satsningen tilltalar alldeles 
för många konsumenter utanför målgruppen med oönskade kostnadshöjningar som följd. 
Författarna påpekar därmed att det är väsentligt att lära känna den uttänkta målgruppen 
och använda sig av medieval som passar mottagarna.  
 

3.2.3 Mottagare  

 
Mottagare är den som budskapet förmedlas till och faktiskt tar del av budskapet, oftast en 
målgrupp eller konsumenter. Ett budskap kan enligt A. Tapp (2005) riktas till en tänkt 
målgrupp men inte riktigt gå hela vägen fram till mottagaren på grund av mediebrus. 
Sändaren kan ha avsett att rikta ett erbjudande till en specifik målgrupp men valet av 
media var inte direkt anpassat vilket medförde att målgruppen inte nåddes av budskapet. 
Det är därmed betydelsefullt att sändaren har god kunskap om den utvalda målgruppen 
för att budskapet ska nå hela vägen fram. Olika människor kräver olika typer av 
kommunikationsmeddelanden och det är enligt Schiffman et al (2005) mycket viktigt att 
beakta.  
 
M. Söderlund (1998) påvisar även att mottagandet av meddelandet kan ske på olika sätt, 
beroende på hur budskapet är formulerat. Ett felformulerat och icke anpassat meddelande 
kan resultera i att mottagaren missförstår budskapet. Författaren belyser även att det är 
nödvändigt för företag att beakta att olika kunder uppskattar medium på olika sätt. Den 
mediekanal som är mest uppskattad ur mottagarens synvinkel bör följas för en lyckad och 
önskvärd exponering samt minskning av brus (M. Söderlund, 1998). TV-reklam kan vara 
ett ytterst exempel eftersom ett flertal mottagare väljer att göra någonting annat under 
reklampausen, bland annat byter kanal, pratar i telefon eller lämnar TV rummet. Det kan 
därmed konstateras att TV-reklam inte lämpar sig för samtliga målgrupper och det gäller 
för företag att undersöka vilken mediekanal som fungerar bäst för respektive målgrupp. 
Möjligheten kan öka för att mottagaren faktiskt ska ta del av reklamerbjudandet. Syftet 
med budskapet är trots allt att mottagaren ska ge ifrån sig någon form av respons 
(Schiffman et al, 2005).  
 

3.2.4 Respons  

 
Respons visar på någon form av reaktion som konsumenterna upplever efter att 
budskapet har fåtts (Kotler & Armstrong, 2006). Positiv respons kan innebära att kunden 
gör en beställning, ett inköp eller någon annan form av engagemang. En mottagare kan 
även ge negativ respons och då väcks omvända reaktioner vilket innebär att inget köp 
eller vidare intresse sker. Det eftersträvansvärda är därmed att få en positiv respons av 
sina kunder, vilket genererar feedback.   
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Feedback är en essentiell komponent då det är det enda sättet för sändaren att se hur väl 
det utsända budskapet har blivit mottaget (Schiffman et al, 2005). Med hjälp av det kan 
sändaren se om det har uppstått några problem på vägen exempelvis genom brus. Det går 
därmed att se hur uppskattat meddelandet var genom att granska konsumenternas 
svarsfrekvens. Kontentan visar att en låg svarsfrekvens kan bero på att brus har förhindrat 
kommunikationen och medfört att inget köp eller beställning har skett. Det kan 
exempelvis bero på att ett budskap har uppfattats på fel sätt, vilket antingen beror på slarv 
från sändaren eller mottagarens sida. Det pekar på betydelsen av att göra avkodningar för 
att faktiskt se vilka mottagare som har svarat och vilka som inte har svarat, eftersom det 
bidrar med information som sändaren kan ta fördel av i framtiden.  
 

3.2.5 Brus 

 
Brus, även kallat oljud, resulterar då mottagaren uppfattar meddelandet som annorlunda 
än vad sändaren hade för avsikt (Kotler & Armstrong, 2006). Bruset kan även i värsta fall 
leda till att mottagaren missuppfattar budskapet helt och hållet. Oljuden stör budskapet och 
kan enligt Dahlén & Lange (2003) bero på konkurrens från andra företag, ointresse av 
mottagaren eller andra distraherande oljud exempelvis som att telefonen ringer när 
reklamen öppnas. M. Söderlund (1998) tillägger att det blir allt svårare för företag att 
kommunicera med sina konsumenter då även samhällets faktorer sätter käppar i hjulet. 
Det här kan röra sig om oregelbundna arbetstider, karriärsatsningar, att mindre tid på 
fritiden spenderas i hemmet etcetera och är enligt författaren bidragande orsaker till 
mediebruset. 
 
Kommunikationsprocessen kan som tidigare berörts, mötas av olika former av 
brusproblem men det kan även vara sändarens fel att budskapet inte får rätt 
genomslagskraft (M. Söderlund, 1998). Det kan bland annat bero på att sändaren försöker 
förmedla ett budskap via en mediekanal som inte fungerar eller uppskattas av mottagaren. 
Mediekanal kan förklaras som det medium vilket används för att överföra ett 
reklambudskap från en sändare, via ett brus till en mottagare (M. Söderlund, 1998). 
Enligt Kotler & Armstrong (2006) spelar val av mediekanal en stor roll vid överföringen 
av budskapet. Författarna menar att en marknadsförare bör identifiera sin målgrupp och 
veta vilken mediekanal som lämpar sig bäst till mottagaren, exempelvis tidningar, mail, 
adresserade brev, TV reklam.  
 
MM har en benägenhet att använda sig av indirekta kanaler, vilket M. Söderlund (1998) 
förklarar som att en reklamsändare använder sig av mellanhänder för att kommunicera 
med sina mottagare. Det vill säga att olika medier tillåter exponering av företagets 
reklambudskap med betalning som utbyte. Företaget har därmed inte direkt kontakt med 
konsumenten utan det sker ofta via reklam i massmedia såsom TV, tidning, radio och 
biografer. De indirekta kanalerna tenderar därmed att skapa ett stort mediebrus då de inte 
anpassas direkt efter mottagaren utan mestadels syftar till att nå ut till ett stort 
kundsegment. Problem kan uppstå eftersom medier och konkurrenter är många till 
antalet, vilket innebär att konsumenterna bortser från reklamen och inte väcker något 
vidare intresse (M. Söderlund, 1998).  
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Vad gäller DM ses en närmare relation mellan sändare och mottagare. Med det menar 
Dahlén & Lange (2003) att risken för mediebrus reduceras då det finns en tidigare 
kommunikation och förbindelse mellan parterna. DM visar även en viss dragning av att 
använda sig av direkta medier. M. Söderlund (1998) redogör det som att företag har en 
direkt kontakt med mottagarna, ex genom telefon, adresserade brev, e-post eller 
personliga besök. Det här skapar enligt författaren fördelar då mottagaren kan få 
individanpassad reklam och ett medieval som personligen lämpar sig till mottagaren.  
 

3.3. Konsumenters attityder och beteende 

 
Vad som påståtts i ovanstående stycke, att reklam kan vara svåruppfattat, beror till stor 
del på konsumenterna själva. Beroende på konsumenternas attitydinställning kan 
reklamerbjudanden uppfattas på olika sätt och därmed ligga till grund för ett beteende. M. 
Söderlund (2000) framhäver dock i sin bok att attityder och beteende samverkar, men det 
behöver inte alltid innebära att en positiv attityd automatiskt leder till ett positivt 
beteende, likaså som ett negativt beteende leder till en negativ attityd. Innan det förklaras 
mer ingående kommer begreppen attityd och beteende att presenteras. 
 

3.3.1 Attityd 

 
Attityd förklaras enligt Schiffman et al (2005) som resultatet av en persons bedömning av 
ett fenomen, vilket ofta tar form av en inställning eller uppfattning. Dahlén & Lange 
(2003) tillägger att attityder ses som en psykologisk benägenhet genom en viss grad av ett 
gillande eller ogillande. Uppfattningen som fås gällande ett visst fenomen spelar en 
väsentlig roll då vi människor avgör om vi tycker om något eller inte.  
 
Schiffman et al (2005) påvisar att människor formar attityder till allt i sin närvaro och det 
görs p.g.a. egna förväntningar och tidigare erfarenheter samt med hänsyn till vad andra 
människor tycker. Attitydbildningen av egna förväntningar kan förändras oerhört 
beroende på vilket intresse, kunskap eller behov kunden har till fenomenet. Olika 
konsumenter kan ha samma attityd gällande ett fenomen, men däremot skiljer sig motivet 
och orsaken till varför individen förhåller sig på det sättet.  
  
H. Assael (2004) presenterar fyra stycken skäl till varför en kund förhåller sig till en viss 
attityd: 
 

• Praktiska skäl; vilket handlar om tankar som enkelt, billigt och praktiskt.  
• Kunskapliga skäl; anledningar som berör säkerhet och användning vilket gör att 

kunden vill veta mer om fenomenet.  
• Personlighets skäl; görs för att förstärka självuppfattningen. 
• Sociala skäl; motiv som görs för att få status och auktoritet inför andra personer.   
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Enligt författaren behöver det inte endast vara ett av de ovanstående motiven som ligger 
till grund för en konsuments attitydinställning, utan samtliga av motiven kan vara en 
anledning. Det finns alltid minst ett motiv som utgör en dominerande dragningskraft till 
inställningen. Attityder svåra att förändra, framförallt då de kan ligga till grund för ett 
mönster och ibland för en reaktion, ett så kallat beteende (Kotler & Armstrong, 2006).  
 

3.3.2 Beteende 

 
Attityder kan ses som en hjälp för att forma ett beteende. Beteende definieras enligt 
Schiffman et al (2005) som en individs sätt att handla eller agera i förhållandet till sin 
omgivning, vilket kan vara en följd av en tidigare attitydinställning. Likaså som 
människor tenderar att ha olika motiv till sin attitydinställning tenderar människor att bete 
sig olika beroende vad för slags situation det är.  
 
A. Tapp (2005) beskriver två olika beteendemönster som är mycket vanliga att skåda i 
dagliga livet. I sin vardag har en kund ett positivt beteende och konsekvent handlar ett 
och samma varumärke hos samma företag. Vid speciella händelser har konsumenten en 
benägenhet att ”lyxa till sig”. Exempelvis köper kunden ett dyrt och rättvisemärkt kaffe 
vid en släktbjudning och det visar på ett olojalt beteende då kunden nästan aldrig köper 
det varumärket annars. A. Tapp (2005) beskriver det här som att olika varumärken 
tillfredsställer olika behov, och i det här fallet passar kunden på att skämma bort sig och 
sina gäster.  
 
En annan form av beteende visas då kunder kan bryta sitt mönster och välja ett annat 
varumärke då det är rabatt på en konkurrerande vara. Kunder som är prisfokuserade och 
prioriterar rabatter vid produktval benämns som ”deal switchers”. Det betyder att kunder 
är lojala det företag som har marknadens billigaste erbjudanden. Den här typen av 
konsument ser Kotler & Armstrong (2006) inte som ett lojalt beteende då företag och 
produkter varierar i samråd med priserna.  
 
En tredje variant av beteendemönster som M. Söderlund (2000) tillägger är att kunder 
kan visa ett positivt beteende men som inte sker till en följd av en positiv attityd utan 
bytesbarriärer. Ett abonnemang kan göra det svårt för en kund att byta leverantör vilket 
gör att kunden stannar kvar inom företaget för enkelhetens skull.  
 
Det önskvärda för företag är att söka lojala kunder som uppvisar en positiv attityd och ett 
lojalt beteende. Det innebär att kunder som handlar inom ett och samma företag och är 
lojal till de varumärken som väljs. Frågan är dock hur mycket influerar attityder och 
beteende på varandra? 
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3.3.3 Attityder och beteendes samverkan 

 
Schiffman et al (2005) påvisar att attityder och beteende formas på olika sätt. Vanligtvis 
skapar konsumenter en attityd om en produkt redan innan ett beteende sker och ett köps 
görs. Det gäller enligt författarna oftast då köpet innebär en social, ekonomisk eller 
psykologisk risk och konsumenten intalar sig då att produkten är fördelaktig vilket ger en 
positiv attityd. Sociala risker förklarar enligt Schiffman et al (2005) som den risk en 
konsument upplever vid ett köp, exempelvis att konsumentens omgivning inte samtycker 
med köpet och inte håller samma status som övriga i gemenskapen. Ekonomisk risk talar 
för sig självt då kunden anser det vara en kostnadsfråga. Psykologisk risk kan upplevas 
då kunden inte tror att han/hon ska bli nöjd med köpet. Anledningen till att attityder 
bildas innan köp sker är för att dämpa oron över eventuella risker. 
 
Författarna påstår även att ibland sker ett beteende först vilket senare följs av att kunden 
skapar en attityd. Det gäller i mesta fall då produkten spelar en liten roll i de nyssnämnda 
riskerna. Då köps först produkten och testas med en neutral inställning, vilket resulterar i 
att kunden formar attityder från bemötande och upplevelsen av produkten. Med 
utgångspunkt i Schiffman et al’s (2005) teorier, samspelar attityd och beteende med 
varandra.  
 
Dahlén & Lange (2003) tydliggör även dem vad gäller samverkan mellan attityder och 
beteenden. Till skillnad från Schiffman et al (2005) belyser de att attityder och beteende 
inte alltid hänger samman. Endast för att en attityd är positiv, betyder inte det automatiskt 
att ett beteende är det, och vice versa. Författarna klarlägger ett exempel i sin bok vilket 
handlar om att många människor är bekymrade för miljön och predikar till sina vänner att 
minska ner på miljöförstöringen. Människor har därmed en positiv attitydinställning då 
de visar ett engagemang till problemet. Vad gäller beteendet gör de här människorna 
ingenting positivt för miljön, utan fortsätter med sina utsläpp som tidigare och har inte 
visat någon benägenhet att minska ner sina utsläpp. Beteendet de uppvisar är inte positivt 
i samverkan med attityden och på så sätt visas det tydligt att attityd och beteende inte 
alltid hänger ihop.  
 
I enlighet med Dahlén & Lange (2003) klarlägger M. Söderlund (2000) att en positiv 
attityd inte alltid talar för ett positivt beteende. M. Söderlund (2000) drar däremot 
liknelser med lojalitet som sambandet mellan attityder och beteenden, eftersom 
författaren anser att lojalitet leder till ett visst beteende och inte särskiljer sig mycket från 
attityder. Lojalitet i förhållande till attityd kan enligt författaren innebära att kunden har 
en positiv attityd till leverantör, genom att enbart göra köp hos en specifik leverantör 
samt att kunden har en obenägenhet att byta leverantör. Det visar sig att om en kund 
räknas som en lojal kund visas både ett positivt beteende och en hög attityd. Vad 
författaren menar kan härledas ur följande modell: 
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                             Beteendemässig lojalitet 
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Figur 3.2 Lojalitetsindelning, Källa: M. Söderlund (2000) 

 
I enlighet med modellen kan konsumenter delas i fyra olika lojalitetsgrupper; latent, sant, 
falsk eller ingen lojalitet (M. Söderlund, 2000).  
 

• Latent lojal; är den kund som har ett negativt köpbeteende men en positiv attityd. 
Konsumenten kan vara positivt inställd till ett visst företag och en specifik 
produkt, men det visar sig inte i köpbeteendet och räknas därmed som latent 
eftersom inget köp görs.  

• Sant lojal; är en typiskt eftersträvansvärd kund, vilket motsvarar ett lojalt 
beteende och en hög positiv attityd. Kunden visar ett uppträdande som stämmer 
överens med hennes/hans inställning och visar på hög lojalitet. Inköpen som görs 
motsvaras av ett uppskattande och köps återigen.   

• Falskt lojal; är en kund som har ett positivt beteende men även en negativ attityd. 
Det innebär att konsumenten köper produkter trots att han/hon har en negativ 
inställning. Kunden gör inköpet mot sin egen vilja, vilket kan bero på 
bytesbarriärer som nämndes tidigare i avsnittet.  

• Ingen lojalitet; visar sig då kunden har ett negativt beteende och en negativ 
attityd. Det finns ingen lojalitet överhuvudtaget och det här är den minst 
uppskattade kundtillhörigheten ett företag kan tänka sig.  

 
För att kunna göra en lojalitetsindelning utgår M. Söderlund (2000) ifrån hur hög relativ 
attityd en kund har och om beteendet ter sig negativt eller positivt. Med relativ attityd 
menas det hur en kund förhåller sig till konkurrerande företags erbjudanden. Det kan 
förklaras av att en person kan ha en positiv attityd men i förhållande till vad konsumenten 
tycker om konkurrerande företags produkter är det inte en hög relativ attityd. En 
konsument kan principiellt ha en positiv attityd till flera konkurrerande varumärken men 
det medför att den relativa attityden för respektive varumärke är låg, om inte ett av 
varumärkena gillas lite mer än de andra. 
 
M. Söderlund (2000) poängterar därmed att den relativa attityden är mycket intressant att 
beakta. Närmare bestämt menar författaren att det som eftersträvas utifrån ett företags 
synvinkel är den sanna lojaliteten med ett positivt beteende och en hög relativ attityd. 
Latent lojalitet visar även på hög lojalitet och författaren skriver att det finns en möjlighet 
att påverka konsumenten till ett positivt beteende då han/hon är positivt inställd. 

Relativ 

attityd 
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3.4. Personlig integritet 

 
En viktig fråga som har utvecklats i samverkan med marknadsföringsstrategin, DM, är 
kundens behov av personlig integritet. Enligt M. Söderlund (1998) gäller det framförallt 
då företag väljer att använda sig av databaser för att matcha de direkta mediekanalerna 
med mottagarens behov.  
 
Vad som i synnerhet uppmärksammats i diskussionen gällande personlig integritet är 
kundinformationshanteringen i databaser (A. Tapp, 2005). Integritet definieras som rätten 
till skydd mot intrång av personligheten och konsumenter upplever det som en fientlig 
fråga av den orsaken att många företag besitter kundinformation vilket kunder inte känner 
sig bekväma med (Nationalencyklopedin, 2008-11-20). När konsumenter använder sina 
medlemskort, beställer varor från Internet, kataloger och telefoner etc. registreras 
kundinformation i databaser för att sedan utvinnas och ligga som underlag i företagens 
marknadsföringsstrategier. Exempelvis innehåller databaserna information om vilka 
kunderna är, vilka produkter som köps mer eller mindre ofta samt om det finns några 
produkter som alltid köps i samverkan med varandra. Enligt A. Tapp (2005) är både 
externa och interna databaser hjälpmedel för att samla in och lagra viktig 
kundinformation för att i slutändan anspela på att göra olika analyser av konsumenternas 
beteenden.  
 
Informationshanteringen anses enligt M. Söderlund (1998) kritiseras som en kränkning 
av den personliga integriteten. Framförallt då personliga uppgifter förvaras och används 
för att göra effektiva reklamkampanjer som lämpar sig efter konsumenternas behov. 
Kränkning betyder enligt M. Söderlund (1998) att en person har tappat kontrollen över 
sin egen identitet eller uppgifter om sig själv. Författaren anser att det finns svårigheter 
för företag att identifiera när en kränkning föreligger därför att människor har olika 
uppfattningar vad gäller kränkning av den personliga integriteten. För många människor 
upplevs det kränkande när företag samlar in och sparar personlig data, men för en del 
konsumenter upplevs inte kränkning förrän företag köper och säljer information till andra 
företag. 
 
M. Söderlund (1998) uppvisar en studie i sin bok där 46 % av Sveriges befolkning anser 
att det är mycket besvärande när uppgifter om inkomst och förmögenhet används som 
underlag vid framställning av officiell statistik. I en studie som Dolnicar & Jordaan 
(2007) har gjort visade det sig att konsumenter är mer villiga att avge biografisk 
information, vilket är information om vem kunden är utan att vara allt för ingående (kön, 
ålder, civilstånd, adress), än ekonomisk information. Konsumenterna anser sig mer villiga 
att ge ifrån sig biografisk information p.g.a. den typen av information finns lättillgänglig 
på Internet och det uppfattas inte som lika förödande om informationen skulle bli 
offentlig, så länge som inget mer privat framförs om individen.  
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Borås Tidning (2008-10-18) har även gjort en undersökning där de frågade fem stycken 
konsumenter i olika åldrar, vad de tycker om ICA’s individanpassade reklamer. 
Resultatet visade sig vara positivt då nästan samtliga svarade att det var bra och att de 
inte brydde sig om att företaget lagrade deras uppgifter. En av respondenterna ställde sig 
däremot som neutral i frågan och ansåg att det både är bra med individanpassad reklam 
men samtidigt vill ha sitt privatliv för sig själv. Det här påpekandet har även observerats i 
andra sammanhang där exempelvis TV-programmet PLUS (SVT, 2008-10-25) har 
uppmärksammat diskussionen gällande personlig integritet. 
 
I samråd med undersökningarna och M. Söderlund (1998) ser en del konsumenter 
informationsanvändningen som ett stort hot mot den personliga integriteten och avger 
motstånd mot kunddatabaser, medan andra konsumenter endast ser fördelar med 
användandet. Fördelar kan bland annat resultera i individanpassade rabatter, inbjudan till 
kundaftnar, nyhetsbrev och medieval som uppskattas av konsumenter. Enligt M. 
Söderlund (1998) värderas kundanalysering även högt i de fall då service och 
underhållning finns, vilket är mycket vanligt inom bil- och medicinbranschen. Många 
konsumenter uppskattar att företagen hör av sig och påminner att bilen ska besiktigas 
eller att pacemakern ska bytas ut.  
 
Vad många konsumenter inte är medvetna om är att företag inte agerar fel vid 
tillhandahållandet och användningen av personlig information. E.L. Nash (1993) påpekar 
att företag måste förhålla sig till lagar vid informationshantering vilket syftar till att skapa 
trygghet för konsumenten. Enligt PersonUppgiftsLagen (PuL) måste företag ha 
konsumentens samtycke innan insamling av kundinformation sker, för att skydda 
känsliga uppgifter såsom ras, etiskt ursprung, politisk åsikt, hälsa, sexualliv. Så länge 
som en konsument är medlemskund eller har godkänt kommunikation med företaget på 
ett annat sätt, exempelvis genom informationsbeställning, får företag ta del av kundens 
enskilda produktbehov, skicka individanpassad reklam och göra kundanalyser 6. Däremot 
måste företaget först visa på vad de kommer att använda uppgifterna till genom att uppge 
villkor och policys. I villkoren kan det exempelvis framgå att kunduppgifterna kommer 
att behandlas i analyser eller säljas vidare till samarbetspartners. Dock är det väldigt 
vanligt att många kunder väljer att skriva på och godkänna villkoren utan att läsa 
innebörden av dem, vilket blir problematiskt då det skapas en oro hos kunderna då de inte 
har kontroll över sina uppgifter.  
 
 

                                                 
6 Tandberg, Axel, Chefsjurist på SWEDMA, Gästföreläsning i Direktmarknadsföring i Teori och Praktik, 
2008-10-28. 
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4. EMPIRISKT RESULTAT SAMT ANALYS 
 
I kapitlet kommer resultaten presenteras som jag fick fram genom den empiriska undersökningen. 

För att minska risken för upprepning kommer även en analys att presenteras i samma avsnitt där 

förhållandet mellan teori och empiri beskrivs. Här tydliggörs vad som överensstämmer samt 

skiljer sig mellan teoretikers tolkningar och verkligheten.  

 

För att bli mer lätthanterlig har texten delats upp på liknande sätt som problemformuleringen, 

vilket betyder att först presenteras attityder efterföljt av beteende, där jag i respektive delar tar 

upp de båda marknadsföringsstrategierna, se uppdelning i bilaga 1 ”intervjufrågor”. Därefter 

presenteras avsnittet personlig integritet vilket avslutas med en sammanfattande jämförelse. 

Empiri och teori kommer därmed att varvas inom respektive område. Jag har valt att behandla 

varje område utifrån de olika svarsgrupperingarna, vilket utgörs av yngre kvinnor, yngre män, 

medelålderskvinnor, medelåldermän, äldre kvinnor och äldre män. Respektive grupp består av 11 

stycken respondenter av samma kön och ålderskategori, där den yngre ålderskategorin är upp till 

25 år, medelåldern 26-50 år och den äldre generationen är äldre än 50 år. Det görs för att 

strukturen på resultatet ska bli mer överskådligt och sammanhängande samt att jag ska se tydliga 

generaliseringar över hur de olika målgrupperna förhåller sig. 

 
 
 
Den empiriska undersökningen ligger som grund för att få en uppfattning hur 
konsumenter förhåller sig i attityder och beteende till olika marknadsföringsstrategier. 
Undersökningens genomförande består av respondenter i olika åldrar och båda könen 
vilket ligger till grund för nedanstående svarsresultat.  
 
Det var från början meningen att samla in 90 stycken svar, vilket jag trodde skulle 
innebära att jag skulle behöva fråga runt 200 personer. Men redan när jag hade fått in 66 
stycken svar såg jag en generell tendens i svaren vilket gjorde att jag avslutade min 
undersökning tidigare. Totalt frågade jag 135 stycken, men fick ett bortfall på 69 stycken 
då de tackade nej till att delta p.g.a. olika anledningar. Det innebär att resultatet som 
beskrivs kommer från 66 stycken respondenter. De inspelade intervjuerna finns i 
författarens ägo och en sammanställning på svarsresultaten kan skådas i Bilaga 2. 
“Sammanställning av empirisk undersökning”, medan en mer ingående förklaring av den 
empiriska undersökningen sker nedan.  
 

4.1 Attityd 

 
Fråga 3 & 4 handlar om hur konsumenterna attitydmässigt förhåller sig till de båda 
marknadsföringsstrategierna. Respondenterna kunde i båda uppgifterna välja att svara 
negativt, neutralt, positivt eller vet ej. 
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4.1.1 Massmarknadsföring 

 
“Vad har du som konsument för inställning till reklamannonser i tidningar?” 
 
Totalt sätt ställde sig 22 stycken av de tillfrågade negativt, 26 stycken positivt, 17 stycken 
neutrala och 1 person svarade Vet ej. Uppfattningen förklarades av respondenterna att 
metoden inte vänder sig direkt till konsumenten och inte överensstämmer med kundens 
behov. Det var även många som tyckte att MM är en tråkig reklamform som anses som 
gammalmodig och mest distraherande, då det visas liknande reklamer vecka in och vecka 
ut. Det var även en av respondenterna som påpekade: “jag lägger nästan aldrig märke till 
tidningsreklam längre och när jag väl gör det bläddrar jag vidare så att jag inte behöver ta 
del av den”. De respondenterna som ställde sig positiva till marknadsföringsstrategin 
förklarade MM som ett bra medel för att se vilken butik som har reor/extrapriser. Det var 
även några som påstod att det är en passande metod eftersom de ofta läser tidningen och 
uppskattar att få information om olika företag, produkter och priser genom den 
mediekanalen.  
 
Från den insamlade informationen framgick det att den yngre befolkningen, både kvinnor 
och män, ställde sig mest positiv till MM. Det syntes dock ingen markant skillnad mellan 
könen i den yngre målgruppen. Motiven till ställningstagandena var mestadels att de inte 
hade någon kommentar men var ändå positiva och uppskattar metoden. 
Medelåldersgrupperna var också mycket snarlika, där 5 av kvinnorna samt 3 av männen 
ställde sig positiva och 4 av kvinnorna samt 3 av männen ställde sig negativa. Liknande 
drag i åldersgruppen kunde även urskiljas i den äldsta grupperingen där väldigt få ställde 
sig positiva till MM. Däremot visade det sig att majoriteten av äldre män har neutral eller 
negativ attityd medan de äldre kvinnorna har mestadels en negativ attityd. Det var för 
övrigt de flesta äldre kvinnorna som ansåg att reklamen mest ses som ett 
irritationsmoment.  
 
Eftersom attityder spelar en stor roll i konsumenters värderingar är det beroende på 
konsumenters attitydinställning som reklamerbjudanden kan uppfattas på olika sätt, oftast 
av en ett gillande eller ogillande (Dahlén & Lange, 2003). Det är precis vad som 
presenterats ovan, att olika konsumenter har olika inställningar och det finns många 
motiv som ligger till grund för de besluten.   
 
Massmarknadsföring (MM) är enligt E. Gummesson (2002) en marknadsföringsstrategi 
som använder sig av indirekta kanaler, vilket innebär att företaget inte har direkt kontakt 
med konsumenten. De omfångsrika mediekanalerna består ofta av tv, radio och tidningar 
vilket exponeras till personer som inte är avsedda att få reklamen. Coviello et al (1997) 
påpekar att företag är fokuserade att sälja färdigställda produkter till en odifferentierad 
marknad, vilket konsumenterna har reagerat på. Enligt undersökningen framgick det att 
de flesta konsumenterna inte har en positiv inställning till MM. Det förklarades i analogi 
med A. Tapp (2005) att reklamen inte är lämplig då den inte överensstämmer med 
kundens krav. Produktframställningen börjar redan innan konsumentens behov har 
identifierats, därför lägger företag stor koncentration på att förmedla ut produkterna på ett 
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övertygande sätt för att konsumenterna ska bli intresserade och göra ett köp. 
Marknadskommunikationen fungerar dock inte alltid eftersom mottagarna inte lockas av 
erbjudandet, i synnerhet när det inte är anpassat efter konsumentens behov utan ett 
kundsegment. 
 
Kundsegmenteringarna som görs har uppmärksammats av konsumenterna och det gäller 
framförallt vid de tillfällena när kunden har blivit fel segmenterad. Geografisk 
segmentering är enligt M. Baier (1996) den vanligaste och innebär att konsumenter inom 
ett visst område eller postort får ett och samma erbjudande. Det har därmed medfört en 
del nackdelar när konsumenterna får reklam som inte är avsedd för dem. Enligt 
undersökningen visade det sig att en kund som bor i en lägenhet i ett villaområde får 
reklam som riktar sig till folk med hus. Det bidrar till att det inte är konstigt att 
konsumenterna får en negativ inställning till MM.  
 
Även mediebruset som Dahlén & Lange (2003) förklarar i sin bok, anses ligga till grund 
för den negativa inställning undersökningen visar. En av de äldre respondenterna 
påpekade: ”Jag blir irriterad eftersom det är för mycket reklam överallt”. Det här påvisar 
att folk är trötta på reklamformen och uppvisar därmed en negativ attityd. Många av 
respondenterna sa att de bläddrar vidare eller slänger reklamen så fort det ges en antydan 
på en reklamform. Det kan därmed konstateras att konsumenter blir allt mer intoleranta 
till reklam parallellt med att mediebruset ökar.  
  
Därmed är det inte sagt att samliga ställde sig negativa. Ungefär 4 av 10 tyckte att 
marknadsföringsstrategin är positiv och bidragande med mycket relevant information, 
även om det inte alltid är så. Det visade att många är positiva då det är extrapriser och 
MM ses som ett hjälpmedel att hålla konsumenten uppdaterad om priser och rabatter. Det 
framgick av den empiriska undersökningen att det finns en enkelhet och en praktisk 
uppskattning med tidningsannonser, vilket kan förknippas med H. Assaels (2004) fyra 
motiv; praktiska, kunskapliga, personlighets och sociala skäl. MM anses motsvara 
praktiska skäl p.g.a. enkelheten med att ta del av tidningsannonsen och spara den samt 
kunskapliga skäl genom den kunskap som fås av innehållet av reklamen. Kunskapen som 
fås skulle med all säkerhet kunna påverka kundens personlighet och självkänsla och 
därmed vara en drivkraft till attitydinställningen. Det är alltid minst ett av motiven som är 
den dominerande drivkraften i en persons attitydinställning. Med det sagt kan det påstås 
att attityder är svåra att förändra, inte minst när de kan utgöra en grund för ett beteende 
(Kotler & Armstrong, 2006). 
 

4.1.2 Direktmarknadsföring 

 
“Vad har du som konsument för inställning till individanpassad reklam som fås i 

brevlådan och är baserad på tidigare köp?” 

 
Den empiriska undersökningen visade att svarsalternativen skiljer sig en hel del mellan 
målgrupperna. Totalt sätt ansåg 24 respondenter att de ställde sig negativt, 5 neutrala och 
37 positiva till DM, vilket innebär att majoriteten av samtliga är positiva till den nya 
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marknadsföringsmetoden. Jag fick många kommentarer till varför konsumenter ansåg sig 
ha en specifik inställning och de mest negativa berörde den personliga integriteten. Bland 
annat framgick: ”Företag har ingenting att göra med något som jag har handlar eller mina 
personuppgifter”, ”Jag väljer produkter själv, de behöver inte välja produkter åt mig” och 
”De har ingen rätt att granska mina tidigare inköp”. En del kände sig besvärade och 
konstant övervakade vilket inte uppskattades. De som däremot var positiva visade stor 
glädje genom att svara: ”Det går att finna så mycket information på Internet i dag, att 
företaget känner till mina uppgifter spelar därför ingen roll”, ”Jag får erbjudanden på 
varor jag brukar köpa, så varför inte”, ”Det kan inte bli bättre” och ”Det finns bara 
positiva fördelar med detta eftersom jag får billigare priser på produkter som jag 
uppskattar”. Det påpekades även att det är upp till var och en att själv läsa reklamen 
eftersom kunderna vet vad innehållet är.  
 
Vid granskandet av de olika målgrupperna syns liknande drag i samma ålderstillhörighet. 
Generellt sätt tycker samtliga kvinnor att DM är negativt jämfört med männen som 
verkar aningen mer positiva. Den yngre generationen visade sig däremot väldigt positiv 
till den nya marknadsföringsstrategin, med 9 positiva och 2 negativa tjejer och nästan 
samtliga killar ställer sig positiv. Medelålderskvinnorna fördelade sig ganska jämnt i 
respektive svarsalternativ. 3 negativa, 3 neutrala och 5 positiva, vilket skiljde sig från 
medelåldersmännen som svarade: 1 negativ, 1 neutral och 9 positiva. I den äldre 
generationen visade sig kvinnorna och männen förhålla sig på exakt samma sätt; 9 
negativa, 0 neutrala och 2 positiva. Det är som sagt märkbart att männen generellt sett är 
mer positiva till metoden och att den äldre befolkningen är mer negativt inställd. Det är 
framförallt den äldre generationen som svarade för de mesta av antydan att företag som 
använder DM, inte har något att göra med kundens personuppgifter eller det som handlas. 
 
Direktmarknadsföring (DM) syftar till skillnad från MM att ha en närmare relation och en 
mer aktiv kommunikation mellan sändare och mottagare. På så sätt menar Dahlén & 
Lange (2003) att risken för att fel erbjudande fås kan minimeras. Det här samstämmer 
med undersökningsresultatet som arbetades fram och bevisade att respondenterna inte 
upplevde det lika irriterande som MM.  
 
Enligt den empiriska undersökningen förekom det meningsskiljaktigheter till 
marknadsföringsstrategin men överlag verkar DM vara mer uppskattat än MM, 
framförallt ur ett ungdomligt perspektiv. Mer än hälften ansåg sig ha en positiv 
inställning vilket främst berodde på att de erhåller reklamerbjudanden som stämmer 
överens med varor som kunden brukar köpa. Det fås därmed en mycket mer positiv 
attityd eftersom kunden uppskattar reklamerbjudandet. Det framgår tydligt av den yngre 
generationen och även av män som ställer sig positiva till metoden. Det här kan också 
förknippas med H. Assael’s (2004) fyra motiv och till följd av det dominerar praktiska 
och personlighetsskäl. Det gäller framförallt av den orsaken att kunden anser det enkelt 
och billigt, vilket speglar ett praktiskt skäl. Därutöver tycker kunden att han/hon gör ett 
skickligt drag med att använda sig av DM och därför fås en förstärkt självuppskattning, 
vilket innebär motivet av personlighetsskäl.  
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Eftersom DM endast använder sig av direkta medier innebär det enligt M. Söderlund 
(1998) att företag har direkt kontakt med mottagarna och det är mycket lättare att påverka 
dem. Databaser är även ett grundläggande verktyg som används inom DM för att granska 
sina konsumenter och deras beteende. Enligt författaren skapas det fördelar då 
mottagaren kan få individanpassad reklam ur ett medieval som personligen lämpar sig till 
mottagaren. Det framgick mycket tydligt i undersökningen då många konsumenter ansåg 
sig vara positivt inställda till DM p.g.a. den individanpassade anledningen. 24 av 66 
respondenter ställde sig dock negativa och visade på motsatt respons. Nästan samtliga av 
de negativa påpekade att det berodde på att företagen ”utnyttjar” personlig information. 
En stor del av dem ansåg att företag inte har någonting att göra med ens personliga 
uppgifter och de kände sig besvärande med att konstant vara övervakade. Det är 
framförallt kartläggningen av kundernas information som påverkar deras beteende och 
det överensstämmer A. Tapp (2005) teorier.  
 
DM sker vanligen då företag vänder sig till kunder som har ett intresse som stämmer 
överens med beteendet, på så sätt formas det positiva attityder. Kunder får erbjudanden 
på varor som tidigare köpts och därmed är det inte mycket som kan gå fel. Eftersom 
påverkningen från företaget överensstämmer med behovet menar Kotler & Armstrong 
(2006) att det inte är konstigt att konsumenter ter sig positivt till 
marknadsföringsstrategin. 
 

4.2 Beteende 

 
Fråga 5 & 6 tar upp konsumenternas beteende till de båda marknadsföringsstrategierna 
och i båda frågorna kunde respondenterna svara; aldrig, ibland, mycket ofta eller vet ej. 
 

4.2.1 Massmarknadsföring 

 
“Hur ofta handlar du produkter som du har sett reklamannonser för i tidningar”  

 
Spridningen visade sig totalt vara mycket hög då 16 stycken svarade att de aldrig köper 
produkter efter att granskat en tidningsannons, 21 stycken gör det ibland, 20 stycken gör 
det mycket ofta och 9 stycken vet inte. Det var framförallt kvinnorna som visade sig mest 
positiva och det belystes genom att det ofta finns mycket nedsatta priser som lockar 
kunden till ett köp. Andra förklaringar var att det är mycket enkelt och lättillgängligt att 
få tag på information om produkter genom tidningsreklam, samt att det väcks ett intresse 
av reklamen vilket påverkar kunden till ett köp.  
 
Med hänsyn till de olika målgrupperna visade det sig vara stor spridning. De unga 
kvinnorna antydde att de överlag hade ett negativt beteende med hyfsat få köp då det 
sades att: 4 personer aldrig har gjort ett köp efter att sett reklam i en tidningsartikel 
medan 5 svarade ibland, 1 mycket ofta och 1 vet ej. Männen i samma ålderskategori 
svarade: 3 aldrig, 5 ibland, 0 mycket ofta, 3 vet ej. Det är trots allt snarlikt med 
kvinnornas antydan på deras beteende. Medelålderskvinnorna visade till skillnad från den 
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yngre generationen ha ett mer positivt beteende då 2 har aldrig köpt produkter efter 
reklamannonser, 4 ibland och 5 stycken har gjort det mycket ofta. Männen i samma ålder 
visade sig dock ha ett mer liknande beteende med de unga då de förhöll sig på följande 
sätt: 5 aldrig, 4 ibland och 2 mycket ofta. Den äldre generationen påvisade ett mer 
positivt beteende, framförallt kvinnorna då nästan samtliga handlar produkter mycket 
ofta. 1 svarade ibland och resterande 10 svarade att de gör det mycket ofta. Männen i 
samma ålder svarade: 2 aldrig, 2 ibland, 4 mycket ofta och 3 vet ej.  
 
Som påpekats av Petrison et al (1997) är MM en effektiv marknadsföringsstrategi ur ett 
företagsperspektiv då metoden vänder sig till stora segment. MM’s kundsegmentering 
innebär att företag kan rikta ett och samma reklamerbjudande till en stor kundgrupp, 
t.o.m. till de utanför deras väsentliga målgrupp, och på så sätt kanske attrahera dem till ett 
köp. Oavsett hur positivt och fördelaktigt det än låter visar sig inte det här i verkligheten i 
omfattande grad. Med utgångspunkt från den empiriska undersökningen kan det 
konstateras att endast 20 av de 66 tillfrågade handlar produkter ofta efter att de har sett en 
reklamannons via MM. 
 
Anledningar till det negativa svaret anses motsvara en del teoretikers antydningar, att 
marknadsföringsmetoden inte motsvarar kundens behov. Därtill påstods det även att 
reklamen som exponeras inte uppmärksammas i så stor grad i och med all reklam som ses 
överallt. Situatoinen motsvaras av Dahlén & Langes (2003) mediebrus som gör att 
konsumenterna inte drar sig till den här typen av reklam och agerar utefter den.  Att 
reklamen inte tilltalar konsumenterna anses dock vara den största anledningen till 
uppvisandet av ett negativt beteende. Det mesta negativa beteendena föreföll den yngre 
generationen. Både killar och tjejer medgav att de nästan aldrig köper produkter efter 
MM påverkan.  
 
De som däremot ofta köper produkter efter att de har sett en tidningsreklam är den äldre 
befolkningen, framförallt kvinnorna. Det klarlades genom att det ofta finns nedsatta 
priser genom den här reklamformen och det lockar målgruppen till ett köp. Även att det 
är ett mycket enkelt och lättillgängligt kommunikationsmedel låg till grund för deras 
beteende. Det var även några som påpekade att reklamformen väcker ett intresse som 
påverkar kunden till ett köp.  
 
I motsats till vad som framgår i litteraturen verkar inte MM vara så uppskattat som 
många teoretiker hävdar. Företag ser MM som en mycket uppskattad metod men 
konsumenter har börjat visa på ett beteende som inte speglar de teoretiska skrifterna. Det 
motiveras med att konsumenterna inte tar till sig reklamen på samma sätt då de ständigt 
utsätts för olika typer av reklamformer. De har börjat lessna på att få obegriplig reklam 
som inte är direktanpassad till deras intresse eller behov. 
 
M. Söderlund (2000) presenterar en modell som visar på sambandet mellan attityd och 
beteende, se fig. 3.2. lojalitetsindelning. Samspelet som kan urskiljas genom att titta på 
konsumenters förhållningssätt till MM visar sig framförallt tillhöra den latenta och falska 
lojaliteten. Den yngre befolkningen uppvisar mestadels en latent lojalitet på så sätt att de 
säger sig ha en positiv attitydinställning men deras beteende visar på det motsatta. Falsk 
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lojalitet utgörs av den äldre generationen som i motsvarighet säger sig ha en negativ 
attityd till MM men visar på ett positivt beteende. Medelåldersgruppen uppvisar en 
relativt sann lojalitet genom att ha ett positivt beteende och attityd, men likaså 
förekommer även en del konsumenter som inte påvisar någon lojalitet.  
 

4.2.2 Direktmarknadsföring 

 
Fråga 6 är uppdelad i 4 delar där 6a) inleder med: “Har du någon gång fått 

individanpassade reklamerbjudanden som baserats på tidigare köp? 

 
Det framgår enligt undersökningen att ca hälften (35 stycken) av samtliga respondenter 
någongång har mottagit ett DM erbjudande. Majoriteten av dem tillhör den äldre 
generationen efterföljt av medelåldersklassen, medan den yngre generationen visar ett 
svagt mottagande.  
 
Två följdfrågor, fråga 6b) och 6c), ställdes till de som svarade att de hade fått DM reklam 
där fråga 6b) syftade till att visa i vilken bransch som erbjudanden hade fåtts. Det visade 
sig att nästan samliga svarade ICA, alltså inom livsmedelsbranschen, men även 
tidningsförlag och bokklubbar visade sig vara aktiva sändare av erbjudanden. Studien 
visar på vilka företag som har varit mest aktiva i sitt försök med att kommunicera med 
riktad reklam till sina kunder. 
 
Den andra följdfrågan behandlade huruvida beteendet förhöll sig till DM om personen 
tidigare har fått ett erbjudande, vilket framgick genom frågan: “Hur ofta handlar du 

produkter när du har fått individanpassade erbjudanden?”.  
 
Av de 35 stycken som tidigare har fått erbjudanden framgick det totalt att 5 stycken 
svarade aldrig, 19 stycken svarade ibland och 11 svarade mycket ofta. DM är en mycket 
strategisk marknadsföringsmetod och det påvisas genom att metoden syftar till att arbeta 
utifrån konsumentens tidigare behov och beteende. M. Sigfridsson (1988) konstaterar hur 
viktigt det är att identifiera sina kunder och därför har databashantering blivit en stor del 
av marknadsföringsstrategin. Med hjälp av interna och externa databaser är det möjligt 
för företag att skicka ut anpassade reklamerbjudanden till sina kunder (A. Tapp, 2005).  
 
Motiv till det mer positiva beteendet än vid MM kan ses då respondenterna påstod att det 
var enkelt och smidigt eftersom erbjudandena finns lagrade på medlemskortet och att det 
uppskattas då det är produkter som tidigare har köpts. Ser vi till skillnaderna mellan de 
olika målgrupperna visade det sig att den yngre befolkningen är aktiv då ingen svarade 
aldrig, oavsett kön. Medelålderskvinnorna visade spridda svar då 2 stycken sa aldrig, 4 
ibland och 2 mycket ofta. Medelåldersmännen framstod däremot som mer positiva i 
beteende eftersom ingen svarade aldrig och mer än häflten av respondenterna som 
mottagit DM reklam utnyttjar erbjudanden mycket ofta. Ser vi däremot till den äldre 
befolkningen visar sig beteendet allt mer negativ då de inte utnyttjar erbjudanden i lika 
stor grad som de övriga målgrupperna. De flesta svarade ibland, efterföljt av en del som 
svarade aldrig och sist mycket ofta. Endast 2 av 10 äldre kvinnor och 0 av de 4 männen 
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visar ett mycket positivt beteende. Det förklarades dock av att de inte tycker om 
reklamformen då personlig information behandlas och även att det inte är männen som 
vanligtvist handlar.  
 
Fördelen enligt J.M. Culnan (1993) med att kunder beter sig positivt är att de 
kontinuerligt kan mätas och kunna bli erbjudna passande erbjudanden. Enligt 
undersökningen är det faktiskt just den anledningen till att konsumenterna visar ett 
positivt beteende, att de får produkter som de tidigare har använt. De anser det endast 
vara positivt med att företagen tar del av kundinformation för att individanpassade 
produkter ska kunna framställas. Ett annat motiv till det positiva beteendet kan ses då 
respondenterna påstod att det var enkelt och smidigt då erbjudandena redan finns lagrade 
på medlemskortet. 
 
Det är även enligt respondenterna uppskattat att få personliga brev då de kan utformas på 
ett anpassat sätt. Faulkner & Kennedy (2008) belyser att olika kunder reagerar på olika 
sätt och det är därför viktigt att vända sig till personen på rätt sätt för att lyckas engagera 
kunden. Därmed är det betydande för företag att få kunderna att känna sig speciella av 
reklamen och att den är riktad till dem som enskilda individer, för att det ska kunna leda 
till ett köp. D. Gilberts (2003) påpekar hur viktigt det är med rätt budskap, till rätt person 
vid rätt tillfälle. Det framgår enligt undersökningen att de som hade svarat att de ibland 
utnyttjar erbjudanden, mesta dels berodde på att det inte var rätt tillfälle att köpa 
produkten. Konsumentens beslutsval talar dock för ett positivt beteende som kan ses hos 
många av respondenterna. De som däremot ställer sig negativa vet vad innehållet i 
reklamen är så när kuvertet fås åker det direkt i papperskorgen. Dock var det någon som 
påpekade att företagets behandling av kundinformation gör att kunden inte tar 
användning av erbjudandet. Därmed stämmer Faulkner & Kennedy’s (2008) teori, att 
folk reagerar olika på olika reklamformer.  
 
I enlighet med M. Söderlunds modell ”lojalitetsindelning”, se fig. 3.2, framgår det att 
flertalet konsumenter, framförallt de unga samt medelåldersgruppen, förhåller sig som 
sant lojala kunder. Flertalet av dem uppvisar ett positivt beteende samt positiv attityd och 
påvisar sitt gillande med DM metoden. Den äldre generationen utgör sig istället för att 
tillhöra en blandning mellan falsk och ingen lojalitet. Det beror på att en del respondenter 
anger en negativ attityd och endast utnyttjar erbjudandena ibland samtidigt som vissa inte 
utnyttjar erbjudandena överhuvudtaget. Det finns trots allt några stycken i de blandade 
åldrarna som är positiva till DM men på grund av ovannämnda skäl utnyttjas inte 
erbjudandena. Därmed fås en latent lojalitet, men enligt M. Söderlund (2000) kan det 
ändå ses fördelaktigt då inställningen ändå är åt det positiva hållet.  
 
Om respondenterna svarade Nej på fråga 6a) härleddes de direkt till fråga 6d);  
“Om du skulle få individanpassade reklamerbjudanden hur ofta tror du att du skulle 

köpa de produkter som erbjuds?”.  

 
Totalt var det 31 stycken som svarade att de aldrig hade fått DM reklam, vilket mestadels 
beror på att de inte har medlemskort. I förhållande till frågan framgick det totalt att 7 
stycken svarade aldrig, 13 svarade ibland, 10 svarade mycket ofta och 1 svarade vet ej. 
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Den yngre målgruppen verkar förhålla sig mycket positiv i sitt beteende än resterande 
respondenter. Medelåldersgruppen tycks även de ha ett positivt beteende men inte lika 
mycket då de tror sig utnyttja erbjudanden mer sällan. Den äldre målgruppen tror sig 
däremot ha ett mer negativt beteende. Nu var det dock endast 1 kvinna och 7 män som 
tog ställning till, men ingen av dem sade mycket ofta utan de flesta svarade aldrig. Det 
här förklarades likt fråga 6c) bero på att de ogillar företagens behandling av 
kundinformation och återigen att männen inte är några storhandlare.  
 
Av konkurrensaktiga skäl menar A. Tapp (2005), Kotler & Armstrong (2006) och M. 
Sigfridsson (1988) att DM kommer att användas allt mer i framtiden. Med de resultat 
som presenterades kommer framtiden att se ljus ut för DM. De flesta trodde att de ibland 
eller mycket ofta skulle ta användning av individanpassade erbjudanden. Det är 
framförallt den yngre målgruppen som verkar te sig positiv i sitt beteende och det talar 
ännu mer för att den framtida marknaden uppskattar DM. 
 

4.3 Personlig integritet 

 
Fråga 7 & 8 är de två sista frågorna i undersökningen och de behandlar området personlig 
integritet.  
 

“Tycker du att det är kränkande av den personliga integriteten när företag använder 

sig av kunders personliga information för att bedriva en effektiv reklamkampanj?” 

 
Konsumenterna kunde svara ja, nej eller vet ej, samt förklara varför de förhöll sig på 
följande sätt. 35 % av de tillfrågade (23 stycken) svarade att det anser att behandlingen av 
kundinformation är kränkande, 64 % av respondenterna (42 stycken) tyckte inte att det är 
kränkande och 1 vet inte. Den totala skillnaden som ses mellan könen uppvisar att 
männen har en mildare inställning och anser i mindre grad att integriteten kränks, i 
jämförelse med kvinnorna som anser den ligger till grund för den personliga integriteten. 
Resultatet av de olika målgrupperna visar att den yngre befolkningen samt 
medelåldersmännen är de som minst anser att den personliga integriteten kränks i och 
med informationsbehandlingen. 9 av de unga kvinnorna, samtliga av de unga männen och 
9 av medelådersmännen säger nej till kränkningen, till skillnad från resterande 
respondenter där 5 medelålderskvinnor, 2 äldre kvinnor och 6 äldre män säger nej. 
 
Varje gång en kund är aktiv och använder sig av sitt medlemskort, handlar på Internet 
eller via kataloger, registreras kunduppgifter i företags interna databaser. M. Söderlund 
(1998) belyser att informationshanteringen anses vara en kränkning mot den personliga 
integriteten eftersom personliga uppgifter förvaras och används för att göra effektiva 
reklamkampanjer. Kränkning av den personliga integriteten förklaras av att en person har 
tappat kontrollen över sin egen identitet eller uppgifter om sig själv och det är ibland 
svårt att urskilja när kränkning föreligger eftersom olika konsumenter tycker olika. 
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Den empiriska undersökningen påvisade att de som ansåg att informationshanteringen är 
kränkande motiverar det med att konsumenterna anser sig mer benägen att skydda sitt 
privatliv och ogillar det faktum att företag besitter massa information och säljer det till 
andra företag. Särskilt gäller det företags hantering av personuppgifter, registrering av de 
varor som tidigare har köpts, adressuppgifter samt livsstil och ekonomiska uppgifter.  
 
Studien som M. Söderlund (1998) har gjort visar att 46 % av Sveriges befolkning anser 
att det är kränkande av den personliga integriteten när uppgifter om inkomst och 
förmögenhet används som underlag vid framställning av officiell statistik. I förhållande 
till den empiriska undersökningen framgick det att siffrorna blev lägre då endast 35 % av 
respondenterna anser att den informationsbehandling som företag gör är kränkande av 
den personliga integriteten. Trots att den inte beaktar exakt samma sak har studierna ändå 
en sak gemensamt, inkräktande på personlig integritet vilket är intressant i det här syftet. 
Enligt undersökningarna verkar det som om oron har dämpats under de här 10 åren och 
att konsumenterna allt mer börjar uppvisa en tillit till företagen. 
 
De som däremot inte anser att den personliga integriteten kränks klargör att det beror på 
att de inte har någonting emot att företagen behandlar kundinformation så länge som 
kunderna gynnas. En av de tillfrågade svarade: ”Så länge jag får något i utvinning 
struntar jag i vad företagen gör”. Det här påpekar ännu en gång att människor identifierar 
kränkning på olika sätt. Vissa tar lätt åt sig och ställer sig negativ till användandet av DM 
medan andra tycker att det är helt okej för företag att behandla kundinformation. 
 
”Hur ofta brukar du läsa igenom medlemsvillkoren innan du godkänner ditt samtycke 

till att företaget ”äger” dina personuppgifter”? 

 
Respondenterna fick svarsalternativen aldrig, ibland, alltid och vet ej. Chockerande 
siffror visades; 52 av respondenterna svarade aldrig på frågan, 8 svarade ibland, endast 2 
svarade alltid och 4 sa att de inte visste. Det föreföll i princip som att nästan samtliga 
respondenter inte alls verkar villiga att läsa igenom villkoren innan de kryssar i rutan för 
ett medlemskap. En del av de äldre kvinnorna brukar dock alltid läsa igenom villkoren 
noggrant, men det framgår inte enligt undersökningen som ett vanligt och förekommande 
agerande hos övriga respondenter. 
 
En viktig faktor många konsumenter inte är medvetna om är att företag inte agerar fel vid 
tillhandahållandet och användningen av personlig information. Företag förhåller sig till 
olika lagar vid informationshantering vilket syftar till att skapa trygghet för konsumenten 
(E.L. Nash, 1993). För att skydda känsliga uppgifter kräver PersonUppgiftsLagen 
konsumentens samtycke innan insamling av kundinformation sker.  Däremot när 
konsumenten är medlemskund och har godkänt kommunikation med företaget har företag 
all rätt att ta del av kundens information, dock endast om det framgick av villkoren som 
kunden skrev på. Tandberg, Axel (2008-10-28) påstår däremot att det är det väldigt 
vanligt att många kunder väljer att skriva på och godkänna villkoren utan att läsa 
innebörden av dem.  
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Ett liknande mönster visas i den empiriska undersökningen då nästan samtliga 
respondenter svarade att de aldrig läser igenom villkoren innan de ger sitt godkännande. I 
enlighet med Tandberg, Axel (2008-10-28) blir det problematiskt då det skapas en oro 
hos kunderna eftersom de inte har kontroll över sina uppgifter och det leder i många fall 
till att konsumenterna skyller det på företagen.  
 

4.4 Sammanfattande resultat 

 
Summa summarum visar resultatet av undersökningen att det finns klara skillnader 
mellan de olika målgrupperna. Generellt går det att säga att meningsskiljaktigheterna är 
allra tydligast mellan den yngre och den äldre generationen, medan 
medelåldersmänniskorna anses skilja sig åt i deras svar. Det framgick mer självklart att 
den yngre befolkningen ställer sig positiv till reklam, oavsett om den är direkt riktad till 
dem som individer eller inte, medan de äldre är mer negativt inställda till reklam i alla 
dess former. En annan viktig iakttagelse är att män inte anses vara lika oroade som 
kvinnorna vad gäller inkräktande på den personliga integriteten.  
 
Däremot vad gäller beteendet uppvisar generellt sätt den äldre och 
medelåldersbefolkningen ett mer positivt beteende än vad de yngre gör. Det är speciellt 
utmärkande för just MM. Vad gäller DM uppvisas istället ett positivt beteende i de unga 
än i de äldre åldrarna, vilket beror på den äldre generationens negativa inställning till 
informationshantering. 
 
Den utmärkande fördel DM har i förhållande till MM är att konsumenterna tidigare har 
provat de produkter, eller liknande produkter, som det fås erbjudande på. Metoden går 
baklänges och utgår från ett historiskt köpbeteende medan MM försöker övertyga kunden 
till ett köp som kanske aldrig tidigare har gjorts och kanske inte heller passar med 
mottagarens behov. Utifrån det här är det lättare för en DM strategi att få positiva 
attityder och beteenden, än vad det är för en MM metod. Däremot bidrar även DM med 
en del komplikationer i och med informationshanteringen.  
 
Likväl som DM kan medföra ett ogillande vad gäller personlig integritet är även en stor 
del av ansvaret upp till konsumenterna, vilket inte märks i betydande grad. Nästan 
samtliga visade ett dåligt engagemang och ligger dels till grund för den oro som skapas 
hos konsumenterna. 
 
Empirin som baseras på konsumenternas förhållningssätt stämmer i nästan samtliga fall 
överens med den teori som presenteras. Anmärkningsvärt är att inkräktandet på den 
personliga integriteten verkar minska, att konsumenter verkar börja få en hög acceptans 
för DM samt att allt mindre andel konsumenter uppskattar MM.  
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5. SLUTSATSER 
 
Kapitlet avser att beskriva olika slutsatser som jag har kommit fram till under processens gång. 

Med utgångspunkt från problemformuleringen framställer jag hur väl frågeställningen blev 

besvarad och i beaktande av mina egna slutsatser.  

 
 
Likväl som konsumentmarknaden utvecklas och kommunikationsprocessen 
effektiviseras, påverkas även konsumenternas attityder och beteenden. Förhållningssättet 
och inställningen som ligger till grund för både attityder samt beteendet är olika beroende 
på vem som svarar och vilken målgrupp personen tillhör. Den uppfattning som 
konsumenten har kan både ske åt ett positivt samt ett negativt håll. 
 

Hur påverkas konsumenters attityder och beteenden av varandra, 

beträffande företagets val av marknadsföringsstrategi?  

 
Företag tar användning av olika marknadsföringsstrategier för att effektivisera 
kommunikationsprocessen och beroende på vilken metod som väljs bidrar företag med 
olika reklamformer. Massmarknadsföring (MM) medverkar först och främst till att skapa 
känslor, attraktion och övertygelse till det meddelande som sänds ut, medan 
direktmarknadsföring (DM) skapar känslor som byggs på tidigare köpbeteende vilket 
leder till ett mer lojalt förhållningssätt.  
 
Med hänsyn till konsumenternas olika förhållningssätt märks det en tendens som tyder på 
att konsumenter verkar förhålla sig lojalt och uppvisa en sann lojalitet. Det framstår som 
mer positivt beträffande DM och det tror jag beror på att konsumenter har accepterat 
marknadsföringsmetoden på en hög nivå och uppskattar metoden. Det gör att attityd och 
beteende förhåller sig på ett positivt sätt och skapar en lojalitet. Får konsumenten ett 
erbjudande som är anpassat efter tidigare köp, och köps ytterligare en gång, då vet 
kunden redan innan vilka förväntningar som läggs på produkten och därmed visas ett 
positivt beteende. Det bildas därmed en cykel där attityder och beteende har en verkan på 
varandra och gör det allt mer positivt.  
 
Konsumenter förhåller sig däremot mer negativt i attityden till MM men uppvisar ändå 
ett positivt beteende. Det visar på falsk lojalitet och jag antar att det beror på att 
konsumenter inte intalar sig själva att de har en positiv attityd utan endast positivt 
beteende. Vem vill egentligen erkänna att de utgår från tidningsannonser i deras 
köpbeteende? Vad många inte är medvetna om är att de blir oerhört påverkade av reklam 
i tidningar, oavsett om de inte lusläser reklamen. Det räcker att de slänger ett öga mot 
reklamen så har de tagit del av reklammeddelandet. Jag tror även den falska lojaliteten 
beror på det mediebrus som skapats. Det finns många reklamerbjudanden som faktiskt 
uppskattas men de som inte är lämpliga och anpassade efter konsumenten tycks skapa ett 
ogillande, vilket medför en negativ attityd.  
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Vilka skillnader i attityder och beteende kan noteras mellan olika 

konsumentmålgrupper, beroende på företagets inriktning av strategier?  

 
Konsumenter påverkas på olika sätt och generellt framgår det som om den yngre 
befolkningen är allt mer positiv till reklam i alla dess former, både attityd och 
beteendemässigt. Den äldre befolkningen anser sig däremot vara allt mer negativa medan 
medelåldersgruppen hamnar mittemellan. Först och främst anser jag att det beror på att 
den yngre generationen har mycket på gång hela tiden och inte lägger lika mycket energi 
på att ta till sig all reklam. Det visas i att deras negativa attityd till MM inte var 
betydande och att de är mycket positiva till DM beror enligt undersökningen på den 
individanpassning som metoden innebär. Dessutom gör jag en bedömning att den yngre 
målgruppen är mer van och uppväxt med massa olika medier och medietekniker vilket 
gör att de inte har lika stora problem med att lämna ut personuppgifter i samma grad som 
de äldre. Kreditkort och köp via Internet är ingenting nytt och olämpligt för dem utan 
uppskattas då det är smidigt och enkelt. För de äldre är däremot de nya teknikerna ett nytt 
fenomen som har utvecklats i allt snabbare takt den senaste tiden. De har därmed inte 
lyckats bekanta sig med de nya teknikerna på samma sätt som den yngre generationen har 
gjort, vilket troligtvis har medfört ett ogillande.   
 
Den äldre målgruppen och en del medelåldersmänniskor anser dessutom att DM är 
opassande. Det väcks en osäkerhet hos konsumenterna vilket tycks bero på att de inte 
anser sig ha kontroll över sin privata information och jag kan se konsekvenser på att de är 
rädda för att bli individuellt identifierad och offentlig för människor som de inte känner. 
Konsumenterna vet inte vad som händer med de analyser som görs av deras information 
och är rädda för en spridning och utblottning. Det påstås även att företag inte har med 
deras individuella uppgifter att göra och jag kan tro att det mestadels beror på att de är 
rädda att informationen ska komma i fel händer och spridas exempelvis genom Internet.   
 
Inte nog med att den äldre generationen är negativ till DM, en del anser även att MM är 
en tråkig och dålig marknadsföringsstrategi, vilket mestadels beror på att de överlag är 
negativ till reklam. En syntes kan vara det mediebrus som har skapats. Det gör att 
konsumenter har en negativ inställningen redan innan meddelandet har skickats ut och 
när meddelandet väl fås utvecklas en allt mer negativ inställning. Även här fås en cykel 
där attityder och beteende påverkas sinsemellan.   
 
Det verkar som om individanpassad reklam är framtidens marknadskommunikation. MM 
är fortfarande lönsamt men syftar allt mer till att påminna konsumenterna att företaget 
och produkterna fortfarande existerar. De är inte lika uppskattade och effektiva som DM 
reklam är. Andelen direkta kanaler kommer att öka betydligt mer i framtiden då de har en 
mer hänsynstagande roll till konsumenterna och är mer kostnadseffektiva. Jag gör en 
bedömning att det finns en indikation på en ökad uppskattning och användning av 
direktmarknadsföring, bara konsumenterna kommer i anslutning och tar användning av 
det. Jag anser däremot att MM kommer att minska eller stanna kvar på samma 
uppfattningsgrad som det gör i dag. Det finns en framtidsfaktor som talar för 
direktmarknadsföring och det är individanpassning och det är väsentligt i framtiden att 
beakta den enskilde individen. Som det ser ut i dag blundar en hel del konsumenter för 
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den reklam som exponeras, vilket inte är uppskattat ur vare sig ett företags- eller 
konsumentperspektiv. Det gäller därför att tillgodose varandras behov för att överleva på 
den hårda marknad som ter sig i dag. Ju mer erfarenhet konsumenterna har inom området 
desto mindre blir osäkerheten och större blir möjligheten för att de ska bli positivt 
inställda.  
 

Vilken betydelse har personlig integritet till reklam med avseende på 

konsumenters attityder och beteenden?  

 
Personlig integritet är en omdiskuterad fråga gällande DM som har väckt stor 
uppmärksamhet på konsumentmarknaden. Det visar sig att personlig integritet spelar en 
betydande roll i konsumenters tyckande och agerande. Det är framförallt den äldre 
generationen som anser sig mer angelägna att hemlighålla personliga uppgifter och annan 
information som kan kopplas till dem själva. En stor andel av befolkningen som anser sig 
negativa i både attityd och beteende till DM gör det beroende på att det inte tas tillräcklig 
stor hänsyn till den personliga integriteten. Det är många mottagare som blir rädda när de 
får anpassad reklam och inte är medvetna om hur företaget har fått tag på 
kunduppgifterna. Det kan bero på att ett företag har sålt vidare en kunds uppgifter till ett 
annat företag. Många konsumenter ser det här som att företag utnyttjar information och 
konsumenten känner sig kränkta då de själva inte har någon kontroll över deras 
personliga uppgifter.  
 
En faktor som jag chockerande uppmätte var att det är väldigt få av respondenterna som 
läser igenom företags villkor vid anskaffandet av kundkort innan de ger sitt samtycke. 
Därmed har jag lyckats identifiera var problemet ligger när respondenterna säger att de 
inte har någon kontroll över vad som händer med deras personliga uppgifter. Det är 
många konsumenter som tror att företagen gör fel och skyller allt på dem när de inte är 
nöjda. Jag kan dock påvisa att problemet ofta ligger i konsumenternas händer och deras 
lathet och naiva inställning gör att majoriteten nästan aldrig läser igenom villkoren och 
därmed inte vet vad de godkänner. Jag har ändå haft en inställning av att konsumenterna i 
dagens samhälle är väldigt bekväma och litar på företag innan de ger sitt samtycke, men 
det här var värre än vad jag befarade. Eftersom ett så stort antal respondenter svarade att 
de aldrig läser igenom företags villkor är det inte konstigt att konsumenterna känner sig 
osäkra gällande företags informationshantering.  
 
Det är väsentligt att företag och konsumenter samverkar för att inte ovanstående problem 
och osäkerhet ska uppstå. För att den personliga integriteten inte ska spela en allt 
betydande roll i konsumenters attityder och beteende gäller det att få konsumenterna att 
känna sig trygga i befarandet. När konsumenter känner sig säkra på hur och varför 
informationen behandlas som den gör kan ett mer positivt förhållningssätt uppvisas. Det 
läggs därmed även ett ansvar på företagen då de måste vara tydligare i deras 
kommunikation vad det innebär att vara med i ett kundregister samt innehavare av ett 
kundkort. För så länge som en kund är tillfredsställd med antalet mottagna 
reklambudskap och känner att han/hon har kontroll över sina privata uppgifter, kommer 
en nöjd kund genereras vilket är syftet med marknadskommunikation.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Det avslutande kapitlet innehåller reflektioner om problemområdet och uppsatsprocessen, vilket 

avslutas med förslag till vidare forskning   

 
 

6.1 Reflektioner kring problemområdet 

 
Det studerade problemet berör hur olika marknadsföringsstrategier uppfattas av 
konsumenter. Jag tycker att det är ett mycket intressant och ett aktuellt område att beakta, 
inte minst nu när det har skapats stor uppmärksamhet i media. Marknadsföringsstrategier 
används med avsikt för att effektivisera kommunikationsprocessen mellan konsument 
och företag och det blir allt mer viktigt att anpassa reklamerbjudandena efter den sökta 
målgruppen.  
 
Mitt syfte var att få en så sann bild som möjligt av hur konsumenterna förhåller sig och 
därmed har det falligt naturligt att vissa områden har belysts mer, andra mindre och några 
inte alls. Eftersom uppsatsen är ur ett konsumentperspektiv bestämde jag mig för att inte 
ha en företagsvinkling, däremot var det nödvändigt att skildra kommunikationsprocessen 
och de båda marknadsföringsperspektiven för att få en bra grund och förståelse i arbetet.   
 

6.2 Reflektioner kring uppsatsens genomförande 

 
Innan undersökningen ägde rum har uppsatsens tillförlitlighet beskrivits och varit en 
utgångspunkt i genomförandet, framförallt för att undersökningen ska bidra med en så 
hög validitet och reliabilitet som möjligt. Jag anser att jag har intervjuat representativa 
människor i samråd med uppsatsens syfte och på så sätt stärkt validiteten. Jag undersöker 
det som jag avser att undersöka och samtliga respondenter kunde med enkelhet svara på 
samtliga frågor. Antalet svarande blev inte så många som jag från början planerade och 
det berodde på att jag ansåg ställningstagandet mellan konsumenterna inte visade något 
nytt utan endast påvisade samma struktur under undersökningens gång. Det kan dock ha 
påverkat uppsatsens tillförlitlighet eftersom urvalet blev begränsat.  
 
Vad gäller ställningstagandet tror jag att samliga människor var pålitliga, men det undgår 
inte att fråga sig om samtliga talade sanning och därmed tvivla lite på reliabiliteten. Det 
gäller framförallt fråga 6d), när konsumenterna fick svara på hur de tror att de skulle bete 
sig. Vi lever i en obeständig värld där konsumenters attityder och beteenden ter sig olika 
beroende på olika situationer samt samhällets normer och därför blir reliabiliteten och 
tillförlitligheten lägre än väntat. 
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För att öka tillförlitligheten ytterligare har jag dock hela tiden försökt att trycka undan 
alla förutfattade meningar om människors agerande och det visade sig att det gick bra. 
Jag har även använt mig av en bandspelare samtidigt som jag skriftligt har antecknat vad 
respondenterna har svarat. Det har jag gjort för att inte missa viktig information som kan 
vara betydande för uppsatsen. 
 
Resultatet som jag har arbetat fram anser jag som tillförlitligt och ligger till grund för 
konsumenters förhållningssätt, men även överensstämmer med det metodval jag tidigare 
har beskrivit. Empirin har mycket väl motsvarat den teoretiska delen och tillsammans 
bidragit till en säker analys. Analysen har likt övriga arbetet haft en röd tråd och 
kontinuerlig struktur som har legat till grund för uppsatsen.  
 
Jag anser att jag inte hade kunnat göra undersökningen på ett annorlunda sätt för att 
uppnå syftet på ett bra och enkelt sätt samt komma fram till det resultat jag har i dag. Om 
jag skulle ha skickat ut enkäter och vänt mig till en ännu större mängd människor så tror 
jag ändå inte att jag hade fått lika många svar som jag fick med den valda metoden. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 
Jag tror att det finns ett stort intresse av att se hur konsumenter förhåller sig till företag 
och deras kommunikationstekniker. Direktmarknadsföring som dessutom är en relativt ny 
strategi på marknaden är intressant att beakta ur ett flertal olika aspekter. Jag tror att min 
studie skulle kunna väcka ett intresse hos andra studenter och forskare att vidare 
intressera sig inom området.  
 
Med underlag från studien skulle en forskare göra en mer precis och exakt mätning om 
hur konsumenter förhåller sig i Sverige. I så fall görs det en kvantitativ studie som 
fokuserar på ett mycket större antal respondenter och kan få fram resultat som kan 
generaliseras med hela Sveriges befolkning. Det hade även fungerat att göra en 
jämförelse med befolkningen i olika länder och se om människor ter sig olika.  
 
Dessutom skulle studien kunna orienteras mot ett sändarperspektiv för att se hur företag 
behandlar de båda marknadsföringsstrategierna. Till exempel hur gör företagen för att 
behandla positiva samt negativa attityder och beteenden med hjälp av 
marknadsföringsstrategier? Jag tror att det hade varit en otroligt intressant studie att 
genomföra. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
 
Allmänna frågor 

 
 
1. Kön: kvinna  man 
 
 
2. Ålder: - 25   26 - 50   51 -   
 
 
Frågor om attityd 
 
3. Vad har du som konsument för inställning till reklamannonser i tidningar? 
  

Negativ  Neutral Positiv            Vet Ej 
 
 
Varför förhåller du dig på det sättet?..................................................................................... 
 
 
4. Vad har du som konsument för inställning till individanpassad reklam som fås i 
brevlådan och är baserad på tidigare köp? 
 

Negativ  Neutral  Positiv            Vet Ej 
 
Varför förhåller du dig på det sättet?..................................................................................... 
 
 
Frågor om beteende 
 
5. Hur ofta handlar du produkter som du har sett reklamannonser för i tidningar? 
 

Aldrig  Ibland   Mycket ofta              Vet Ej 
 

Varför förhåller du dig på det sättet?..................................................................................... 
 

 
6.a) Har du någon gång fått individanpassade reklamerbjudanden som baserats på tidigare 
köp?  
 

Ja  Nej  Vet Ej 
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6.b) Om ja, i vilken bransch/företag?.............................................................................. 
 
6.c) Om ja, Hur ofta handlar du produkter när du har fått individanpassade erbjudanden?  
 

Aldrig  Ibland   Mycket ofta  Vet Ej 
 
Varför förhåller du dig på det sättet?..................................................................................... 
 
 
6.d) Om nej, Om du skulle få individanpassade reklamerbjudanden hur ofta tror du att du 
skulle köpa de produkter som erbjuds?  
 

Aldrig  Ibland   Mycket ofta  Vet Ej 
 
Varför förhåller du dig på det sättet?.....................................................................................  
 
 

Frågor om personlig integritet 
 
Det har skapats stora diskussioner gällande personlig integritet eftersom individanpassad 
reklam bygger på lagring och hantering av personlig kundinformation och tidigare inköp. 
 
 
7. Tycker du att det är kränkande av den personliga integriteten när företag använder sig 
av kundernas personliga information för att bedriva en effektiv reklamkampanj? 
 

Ja  Nej   Vet Ej 
 
Om ja, i så fall vilka uppgifter anses mest angelägna att hemlighålla?................................. 
 
................................................................................................................................................ 
 
 
8. Hur ofta brukar du läsa igenom medlemsvillkoren innan du godkänner ditt samtycke 
till att företaget ”äger” dina personuppgifter? 
 

Aldrig  Ibland    Alltid   Vet Ej 
 
Varför förhåller du dig på det sättet?..................................................................................... 
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Bilaga 2. Sammanställning av empirisk undersökning 
 
 
 

 Yngre kvinnor Yngre män 
Fråga 3 2 neg, 1 neu, 8 pos 1 neg, 3 neu, 7 pos 
Fråga 4 2 neg, 0 neu, 9 pos 0 neg, 1 neu, 10 pos 
Fråga 5 4 aldrig, 5 ibland, 1 mycket ofta, 1 vet ej 3 aldrig, 5 ibland, 0 mycket ofta, 3 vet ej 
Fråga 6a 8 nej, 3 ja 7 nej, 4 ja 
Fråga 6b ICA ICA 
Fråga 6c 0 aldrig, 2 ibland, 1 mycket ofta 0 aldrig, 2 ibland, 2 mycket ofta 
Fråga 6d 2 aldrig, 2 ibland, 4 mycket ofta 0 aldrig, 3 ibland, 3 mycket ofta, 1 vet ej 
Fråga 7 2 ja, 9 nej 0 ja, 11 nej 
Fråga 8 11 aldrig, 0 ibland, 0 alltid 11 aldrig, 0 aldrig, 0 alltid 
   
 Medelålderskvinnor Medelåldersmän 
Fråga 3 4 neg, 2 neu, 5 pos 3 neg, 4 neu, 3 pos, 1 vet ej 
Fråga 4 3 neg, 3 neu, 5 pos 1 neg, 1 neu, 9 pos 
Fråga 5 2 aldrig, 4 ibland, 5 mycket ofta 5 aldrig, 4 ibland, 2 mycket ofta 
Fråga 6a 3 nej, 8 ja 5 nej, 6 ja 
Fråga 6b ICA, bokklubb ICA, tidningsförlag 
Fråga 6c 2 aldrig, 4 ibland, 2 mycket ofta 0 aldrig, 2 ibland, 4 mycket ofta 
Fråga 6d 0 aldrig, 2 ibland, 1 mycket ofta 0 aldrig, 3 ibland, 2 mycket ofta 
Fråga 7 6 ja, 5 nej 2 ja, 9 nej 
Fråga 8 7 aldrig, 2 ibland, 1 alltid, 1 vet ej 9 aldrig, 1 ibland, 0 alltid, 1 vet ej 
   
 Äldre kvinnor Äldre män 
Fråga 3 7 neg, 2 neu, 2 pos 5 neg, 5 neu, 1 pos 
Fråga 4 9 neg, 0 neu, 2 pos 9 neg, 0 neu, 2 pos 
Fråga 5 0 aldrig, 1 ibland, 10 mycket ofta 2 aldrig, 2 ibland, 2 mycket ofta, 5 vet ej 
Fråga 6a 1 nej, 10 ja 7 nej, 4 ja 
Fråga 6b ICA, tidningsförlag ICA 
Fråga 6c 2 aldrig, 6 ibland, 2 mycket ofta 1 aldrig, 3 ibland,0 mycket ofta 
Fråga 6d 1 aldrig, 0 ibland, 0 mycket ofta 4 aldrig, 3 ibland, 0 mycket ofta 
Fråga 7 9 ja, 2 nej 4 ja, 6 nej, 1 vet ej 
Fråga 8 7 aldrig, 2 ibland, 2 alltid 6 aldrig, 3 ibland, 0 alltid, 2 vet ej 

 
Totalt frågades 135 stycken, varav 66 stycken svarade och 69 bortfall. 
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Bilaga 3. Original modell av kommunikationsprocessen 
 
 

 
 

Kommunikationsprocessen, Källa: Kotler & Armstrong (2006, s. 431) 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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