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Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera innebörden   

av företeelserna spam och Permission Marketing via e-post. Vi vill 
också undersöka vad som påverkar konsumenternas uppfattningar 
om spam och Permission Marketing i praktiken. 

  
 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie. Insamling av material har skett 
genom studier av litteratur och artiklar samt kvalitativa intervjuer 
med studenter vid Lunds Universitet.  

 
Slutsatser:                     Våra intervjuer har visat att det inte finns någon klar skiljelinje 

mellan Permission e-post och spam. Permission e-post behöver inte 
alltid innebära något som är positivt. Spam behöver inte heller 
innebära något som är negativt. Allting beror på hur både 
företeelserna utövas och på individernas uppfattningar och 
erfarenheter om företeelserna. Dessutom har vår undersökning 
identifierat några nyckelfaktorer som Permission e-post och spam 
har gemensamt och som krävs för att erhålla konsumenternas 
acceptans oavsett om e-posten är Permission eller spam. Om de 
faktorerna visar sig i spam  kan det leda till att spam ses som något 
positivt och brist på eller frånvaro av dessa faktorer i Permission e-
poster kan leda till att de uppfattas som spam. 
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Abstract 
 
The thesis deals with two phenomena, Permission Marketing and spam, which have become 
well known in today’s electronic world. Permission e-mail Marketing is an e-mail relationship 
whereby Internet users explicitly opt in to receive marketing messages from specific 
companies or media outlets by volunteering their e-mail addresses for different type of 
messages while spam is unsolicited promotional bulk e-mail that has been sent without the 
receiver’s explicit permission.   
 
In the matter of just few years, e-mail has become a vital mean of communication for the 
majority of companies. Marketers has been quick to recognize the importance of this new 
medium in people’s lives and has found e-mail to be an excellent channel for acquiring 
customers as well as building up and servicing customer relationships. However, practical 
problems may arise when deploying e-mail marketing and many of the methods within this 
domain, such as Permission e-mail Marketing, face a risk to become spam. Most of the 
literature that we have come across, argue that most e-mail users feel positive about 
Permission Marketing and negative towards spam. Normally, spam is defined as promotional 
bulk e-mail whose receivers never consented to a marketing relationship with the sending 
company. Doubts arise, however, whether consumers always perceive unsolicited e-mails as 
spam and Permission e-mails as acceptable. While Permission Marketing literature clearly 
defines unsolicited e-mails as spam, it is unclear whether consumers also use permission as 
the construct to define spam. In some instances, consumers may perceive Permission e-mail 
as spam or spam as good and useful. This leads to the main question, is Permission Marketing 
indeed the opposite of spam? The purpose of this thesis is to describe and analyse the 
meaning of Permission Marketing and spam via e-mail as well as examine, by qualitative 
interviews, what factors influence the consumers’ understanding of those two phenomena. 
 
The result of the study showed, in brief, that Permission Marketing and spam are extremely 
subjective phenomena, which can be seen as both positive and negative depending on the 
consumer’s definition of what constitutes a good e-mail as well as good relationship 
principles. Furthermore, the study has found several factors that Permission and spam e-mails 
share in common and which determine the level of acceptance in both types of e-mails.  The 
presence of those factors may lead spam e-mails to be seen as good and the lack or absence of 
them may lead Permission e-mails to be seen as spam. Here is an example that will help in 
illustrating the point. Consumers may sign up to receive e-mail in many categories and with 
multiple companies, leading to excessive e-mail. Even if consumers sign up with few 
companies in few categories, the cost efficiency of e-mail makes it likely that companies send 
out more e-mails than is possible for consumers to absorb. As the number of messages 
increases, consumers may fail to distinguish between Permission e-mails and spam. 
Eventually this lack of differentiation may drive attitudes toward Permission e-mails down to 
the same level as attitudes toward spam. At that point, permission may not be the main criteria 
for classifying messages as spam and consumers may ignore e-mails independently of being 
Permission or spam. However, relevance for instance, as opposed to permission, may become 
the main criteria, which means that spam e-mails, which are relevant to a consumer’s needs, 
can be seen as something good while Permission e-mails that are irrelevant can be seen as 
spam.  
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1. Inledning 
 
 
 
 
Detta inledande kapitel ger en inblick i vad vår uppsats kommer att handla om genom att 
presentera bakgrund, vilket problem vi har utgått ifrån, syfte, avgränsningar, målgrupp och 
definitioner. Därefter följer en beskrivning av hur uppsatsen är disponerad.   
 
 

 

1.1 Bakgrund  

 

Svenska företag har på allvar börjat använda Internet som marknadsföringskanal. Ett tecken 

på detta är det starka positiva tillväxttalet som Internetannonseringen har uppvisat under 

första kvartalet år 2003, enligt Institutet för reklam och mediestatistiks (IRM) 

kvartalsmätning. Sammantaget minskade reklaminvesteringarna i de traditionella medierna 

under 2002 med drygt 5 procent jämfört med år 2001. Det berodde bl.a. på att annonsörerna 

omprioriterade sina investeringar till mer relationsskapande marknadskommunikation. Andra 

medier, som t.ex. Internet, adresserad och oadresserad direktreklam samt gratistidningar och 

annonsblad visade starkare utveckling än vad de traditionella huvudmedierna gjorde 

sammanlagt. Den snabbaste tillväxten visade dock marknadskommunikation över Internet. 

IRM bedömer att de direktkommunicerande medierna sammantaget kommer att visa starkare 

tillväxt än genomsnittet för de traditionella medierna också år 2003.1 Vi har dock noterat en 

intressant sak angående direktreklam via e-post. År 2001 har företag enbart satsat 18 miljoner 

svenska kronor på direktreklam via e-post. Detta kan jämföras med annan Internetbaserad 

reklam som t.ex. banners och sökbaserad reklam där reklamkostnaderna under 2001 var 

sammanlagt 895 miljoner svenska kronor.2 Detta tyder på att svenska företag fortfarande inte 

har börjat använda sig av direktreklam via e-post i särskilt stor utsträckning.  

 

Alla kan via Internet kommunicera med varandra, när och var som helst. Internet har på kort 

tid gett utvecklingen en turboeffekt när det gäller spridning och sökning av information. Det 

betraktas som en tillgänglighetsrevolution som snabbt har skapat nya kommunikationsmönster 

                                                 
1 Institutet för reklam- och mediestatistik (2003) [www] 
2 Ibid. 
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och en ny kommunikationskultur mellan människor.3 I Sverige använder människor Internet 

mer till kontakter än för att söka information och kunskap. Så gott som alla svenskar använder 

Internet för att skicka e-post. I samband med denna expansiva utveckling av e-post som 

kommunikationsmedel har det uppstått en del problem. E-posten har dock börjat missbrukas 

av personer som vill tjäna snabba pengar, förmedla tvivelaktig information och eventuellt 

även sprida virus för att förstöra. Detta kan uttryckas i form av spam. 4  

 

Nästan dagligen när vi öppnar våra inkorgar så möts vi av ett antal oönskade e-poster av 

skilda slag. Det sträcker sig från finanserbjudanden som t.ex. ”Tjäna 5000 kr per dag 

hemifrån”, till anatomiska erbjudanden om bröstförstoring, penisförlängningar och 

viktminskning. Det förekommer även erbjudanden om olika medicinska preparat som t.ex. 

olika former av Viagra.5  Frågan som vi alla ställer oss är om det finns något slut på 

spamvågen. Kommer vi alltid att behöva oroa oss för att öppna okända e-poster som kanske 

innehåller virus eller någon form av motbjudande innehåll? Hur får spammarna tag i våra e-

postadresser?   

 

 

1.2 Problemformulering  

 

Idag översvämmas vi ständigt av reklammeddelanden. De finns överallt - på tv, nätet, radio, i 

tidningar och på stan. Det har beräknats att en genomsnittlig konsument utsätts för ungefär en 

miljon reklambudskap om året – cirka 3000 om dagen.6 Men hur mycket bryr sig 

konsumenterna egentligen om dem? Hur mycket uppmärksamhet ger konsumenterna ett nytt 

schampo som har kommit ut på marknaden? Marknadsföring och marknadsförare upplever 

idag en stor krissituation. Det är nämligen nästan omöjligt att få konsumentens 

uppmärksamhet. Vanlig traditionell marknadsföring fungerar, enligt Godin7, helt enkelt inte 

längre och marknadsförare ser sig nu desperat om efter nya sätt att sälja sina produkter. 

Många företag lockas av möjligheten att nå den mängd Internetanvändare som finns världen 

över. Men även på Internet, som är ett relativt nytt medium för marknadsföring, har det blivit 

                                                 
3 Falk, Thomas (2000) [www] 
4 Bjurman, Torun (2003) [www] 
5 Morrison, Scott (2003) 
6 Godin, Seth (1999)  
7 Ibid. 
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svårt att fånga konsumentens uppmärksamhet. Enligt Godin8 måste det finnas en ny form av 

marknadsföring för att kunna synas på Internet idag och ha en chans i detta reklamkrig. Den 

nya formen av marknadsföring har gestaltats i företeelsen Permission Marketing, vilket 

myntades av amerikanen Seth Godin som 1999 gav ut en bok med samma titel. Den nya 

metoden utgår från hur man gör främlingar till vänner och vänner till lönsamma konsumenter. 

Tanken bakom Permission Marketing är att med konsumentens tillåtelse skicka reklam till 

denne.9 

 

Under loppet av bara ett par år så har e-post blivit ett vitalt sätt att kommunicera för 

majoriteten av alla företag. Marknadsförare har varit snabba att lägga märke till betydelsen av 

detta nya medium som har kommit in i människors liv och har sett e-post som en utmärkt 

kanal för att kunna få nya kunder samt att bygga upp och bevara kundrelationer. Praktiska 

problem kan emellertid uppstå vid utvecklingen av e-postmarknadsföring och många metoder 

inom detta område, som t.ex. Permission Marketing, möter en risk att uppfattas som spam. 

Största delen av den litteratur som vi har stött på hävdar att de flesta e-postanvändare är 

positiva gentemot Permission Marketing och negativa gentemot spam. Vanligtvis är spam 

definierad som kommersiell bulke-post, vars mottagare aldrig har gått med på att ha en 

marknadsföringsrelation med avsändarföretaget. Tvivel uppstår däremot huruvida 

konsumenter alltid uppfattar oönskade e-poster som spam och Permission e-poster som 

acceptabla. Medan litteraturen kring Permission Marketing klart definierar oönskade e-poster 

som spam är det fortfarande oklart huruvida konsumenter också använder tillåtelse som grund 

för att definiera spam. I vissa fall kan det hända att konsumenter uppfattar Permission e-post 

som spam eller spam som bra och användbar. Detta leder till den huvudsakliga frågan, är 

Permission Marketing verkligen motsatsen till spam? 

 

 

1.3 Frågeställningar  
 

Permission Marketing och spam är kända företeelser i dagens elektroniska värld. 

Företeelserna används ofta i litteratur där det läggs stor vikt vid att skilja dem åt. De framstår 

komplexa på grund av att det finns en rad olika definitioner. Därför finner vi det högst 

                                                 
8 Godin, Seth (1999) 
9 Ibid. 
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relevant och intressant att undersöka om oklarheten existerar bland konsumenter som, vare sig 

de vill eller inte, utsätts för dessa företeelser. Förståelse av företeelsernas innebörd och 

förhållande dem emellan är intressant och väsentligt att studera då e-post kan komma att bli 

ett framträdande strategiskt verktyg för att generera trafik till webbplatser, för att attrahera 

nya konsumenter samt för att behålla de nuvarande konsumenterna. 

 

Vår huvudfrågeställning är: Är Permission Marketing verkligen motsatsen till spam? 

 

Resonemanget ovan tillsammans med vår huvudfrågeställning leder oss in på en rad 

intressanta tankegångar som vi vill försöka besvara:  

 

 Hur påverkar spam konsumenternas e-postanvändande? 

 Vilka för- och nackdelar kan uppstå vid användningen av metoden Permission 

Marketing?  

 Vilka karaktäristiska egenskaper förknippar konsumenterna med Permission 

Marketing och spam? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera innebörden av företeelserna spam och 

Permission Marketing via e-post.  

 

Vi vill också undersöka vad som påverkar konsumenternas uppfattningar om spam och 

Permission Marketing i praktiken.  

 

 

1.5 Avgränsning  

 

Detta arbete kommer att fokuseras kring företeelserna Permission Marketing och spam via 

Internet, specifikt via e-post. I begreppet Internet inkluderas förutom e-post även andra 

aktiviteter och hur dessa kan användas via en PC (Personal Computer). Vi kan dock inte helt 

undvika att nämna webbplatser eftersom det är en kanal där företagen är starkt representerade. 
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Internet är ett globalt fenomen. Alla med tillgång till Internet kan göra affärer eller söka 

information på Internet, oavsett var i världen konsumenterna befinner sig, och alla blir utsatta 

för viss typ av elektronisk marknadsföring i sitt dagliga användande av Internet. Därför 

kommer vi att begränsa oss till att enbart studera företeelserna i Sverige. Dessutom kommer vi 

också att göra denna studie ur ett konsumentperspektiv. Vi har också valt att inte analysera 

våra resultat utifrån ett köns- och åldersperspektiv eftersom vi anser att den kvalitativa studien 

som har genomförts inte är tillräcklig för att urskilja köns- och åldersskillnader. 

 

 

1.6 Målgrupp  

 

Uppsatsens målgrupper är personer med grundläggande kunskaper i ekonomi och ett intresse 

för Internet och dess möjligheter för marknadsföring samt de i näringslivet som arbetar med 

marknadsföring på Internet. Även konsumenter som handlar eller surfar på Internet kan finna 

uppsatsen intressant eftersom de kan få en tankeställare om hur mycket information de bör ge 

om sig själva när ett företag vill att de ska registrera sig hos det för att t.ex. få dess reklam via 

e-post. 

 

 

1.7 Begreppsdefinitioner  

 

Cookie: Marknadsförare kan med hjälp av denna teknik följa personliga surfspår på Internet. 

Så fort någon loggar in sig på Internet är det många som försöker kartlägga individens 

beteende och besöksmönster med hjälp av ”cookies”. Informationen används senare för att 

individuellt anpassa marknadsföringen till konsumenterna.10  

 

E-post: Förkortning för elektronisk post. På engelska heter det e-mail eller email. E-post är 

dock inte det samma som Internet utan enbart en funktion i den.11  

 

HTML (HyperText Markup Language): HTML är det språk som webbsidor skrivs med och 

som är ett språk för strukturerade hypertextdokument.12 

                                                 
10 BDO Revision AB (2001) 
11 Paginas IT-ordbok (2003) [www] 
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Internet: Internet är ett nätverk av datorer och annan nätverksutrustning som används för att 

datorerna ska kunna kommunicera med varandra, t ex överföra e-post, filer och dokument.13 

 

ISP (Internet Service Provider): ISP är en leverantör och operatör som säljer anslutningar till 

Internet. Exempel på rikstäckande ISP i Sverige är Telia (Tipnet), Tele2 (Swipnet).14 

 

Nätet: Vi likställer begreppet med Internet. 

 

Opt-in: Det innebär att företag inte får lov skicka e-postreklam till folk som inte uttryckligen 

har bett om att få reklamen.15 

 

Opt-out: Det innebär att företag får skicka e-postreklam till alla som inte uttryckligen har 

meddelat att de inte vill ha reklam.16 

 

Permission Marketing: När användaren själv har begärt att få information så att företaget har 

fått tillstånd att skicka denna.17  

 

Spam: Spam eller (`Junk mail´) kan förklaras som massutskick av skräppostmeddelanden via 

Internet med reklam för olika företag och tjänster till mottagare som inte har bett att få 

utskicket.18 

 

USENET: Ett slags elektroniska konferenser eller nyhets- och diskussionsforum på Internet.19  

 

WWW (World Wide Web): Kallas på svenska oftast bara för webben. Det är ett söksystem 

för Internet. Webben baseras på länkar (som går via Internet) mellan ett mycket stort antal 

enskilda datorer som ger användaren möjlighet att söka fram önskad information.20 

                                                                                                                                                         
12 Paginas IT-ordbok (2003) [www] 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Jakobsson, Peter (1995) 
20 Paginas IT-ordbok (2003) [www] 
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1.8 Disposition  
 

 

 

I det första kapitlet presenteras bakgrund, problemformulering och                 

frågeställningar vilka sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. Avgränsning,                 

målgrupp och begreppsdefinitioner tas också up. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens disposition där arbetets struktur presenteras samtidigt som det ges en 

kort beskrivning av de olika delarnas innehåll.                         

  

 

                                           I kapitel två beskrivs tillvägagångssättet för att uppfylla syftet med uppsatsen. 

                                                   Här förklaras angreppssätt, datainsamling och källkritik. Syftet med detta kapitel                        

ä                                                 är att beskriva och kritiskt granska förfarandet i arbetsprocessens olika stadier.                    

                                            

 

                      
                                          I det tredje kapitlet presenteras och beskrivs företeelser spam och       

                                                  Permission Marketing. Dessutom behandlas teorierna kring One-to-One  

                                                  marketing och kommunikation. Utifrån detta byggs en  referensram som ligger   

                                                  till grund för uppsatsen.                                

                                           

  

                                              

                                             Kapitel fyra omfattar de empiriska studierna av intervjuerna som har gjorts.    

                                                  Samtidigt görs en analys av den empiri som har insamlats  relaterat till den teori     

                                                  och litteratur referensram som har presenterats  i tidigare kapitel.                            

 

 

      

  

                                                  I det femte och sista kapitlet summeras de viktigaste resultaten av studien.  

                                                  Slutligen ges förslag till vidare studier inom ämnet.   

 

 

 

 

 

Kapitel 3 
Litteratur- 

studie 

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 4 
Empiri och 

Analys 

Kapitel 5 
Slutsatser 
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2. Metod 
 
 
 
 
Vår ansats i detta kapitel är att redogöra för vilken referensram vi har för att läsaren lätt ska 
få en bild av vad vi har gjort och kunna bedöma rimligheten i våra tolkningar och slutsatser. 
Vi beskriver olika undersökningsansatser för att skapa förståelse för vårt val av metod. Valet 
styrs av problemets karaktär i problemformuleringen och vårt syfte med uppsatsen. Vi tycker 
också att det är viktigt att genom hela metodavsnittet inta en kritisk hållning. 
 
 

 

2.1 Vetenskaplig angreppssätt 

 

Vår syn på vetenskaplighet stämmer överens med Arbnor & Bjerkes21 tre krav på 

vetenskaplighet. Vi har för avsikt att bygga en relation mellan de idéerna vi har om spam och 

Permission Marketing och sätta dessa mot de kvalitativa intervjuer vi gör. Detta faller inom 

ramen för Arbnor & Bjerkes22 första krav på att det bör finnas ett samband mellan idé och 

empirisk observation i försöket att förklara något. Samtidigt tror vi att våra intervjuer och 

ansträngningar har relevans i omgivningen eftersom spam och Permission Marketing är 

företeelser som förekommer allt oftare, dock utan att ha blivit ordentligt utredda. Vi följer den 

metod som vi medvetet har valt, vilket innebär att vi även ansluter oss till det andra kriteriet23 

som innebär att det måste förekomma en medveten tillämpning av någorlunda klart 

formulerade regler. Genom att vi följer denna metod kan vi komma fram till vetenskapligt 

riktiga slutsatser. Slutligen har vi även försökt ta hänsyn till våra källors integritet genom att 

alla som har deltagit i intervjuerna är anonyma. Detta hamnar inom det sista kravet som 

Arbnor & Bjerke24 ställer på vetenskaplighet, genom att den respekterar att varje 

samhällsmedborgare har en legitim rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv, vilket sätter en 

gräns för att vetenskapen bara kan behandla det offentliga.  

 

 

                                                 
21 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn (1994) 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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2.2 Undersökningsansats  

 

Thurén25 skriver att det finns två sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Det som 

skiljer dem åt är från vilket håll forskaren angriper problemet och från vilket håll denne börjar 

nysta.26 Induktion bygger på empiri och har av olika författare kallats “upptäcktens väg”. 

Forskaren undersöker då verkligheten, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, för att sedan dra slutsatser och formulera en teori. Motsatsen kallas 

deduktion. Man kan säga att forskaren här följer “bevisandets väg”. Om man arbetar deduktivt 

använder man befintliga teorier för att formulera nya hypoteser som man sedan testar i 

verkligheten.27  

 

Det finns även en tredje metod som kallas abduktion. Detta torde vara den metod som 

används vid många fallstudier. Abduktion kan sägas vara en kombination av induktion och 

deduktion, men tillför också nya moment. Både det empiriska tillämpningsområdet och teorin 

utvecklas, justeras och förfinas successivt under processens gång. Under arbetets gång sker 

således en alternering mellan teori och empiri. Man skulle kunna säga att abduktion till 

skillnad från de två andra förklaringsmodellerna, även inbegriper förståelse.28  

 

Abduktion är den metod vi kommer att använda oss av. Fördelen med denna är möjligheten 

att växla mellan teori och empiri för att bättre kunna analysera de områden som vi har valt att 

undersöka. Den abduktiva metodens fokusering på förståelse stämmer också väldigt bra med 

vår inriktning på att vilja förstå komplexa företeelser som spam och Permission Marketing.  

 

 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

 

Då denna studie syftar till att ta fram kvalitativa data användes intervjuer som fundament till 

den kommande analysen. Intervjuer är en datainsamlingsmetod som är nödvändig i de flesta 

utredningssammanhang.29 Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att undersökningssituationen 

                                                 
25 Thurén, Torsten (1996)  
26 Ibid. 
27 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994)  
28 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994)  
29 Lundahl, Ulf & Skärvad Per-Hugo (1999)  
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till viss del liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Detta är den insamlingsmetod 

där forskaren utövar minst påverkan på undersökningspersonerna, forskaren låter istället 

respondenten få påverka samtalets utveckling. 30 Den intervjuform som har använts vid vår 

studie ger en god balans mellan struktur och anpassning och kan liknas vid vad som kallas 

semistrukturerad intervju. Intervjuformen innebär att forskaren på förhand har bestämt vissa 

frågor som ställs till samtliga respondenter, samtidigt ges dock utrymme att ställa följdfrågor 

för att fördjupa och anpassa frågorna efter respektive respondent. Den semistrukturerade 

formen är delvis styrd av en frågeguide vilken används för att kontrollera att vissa 

frågeställningar berörs under intervjun och kännetecknar det som har kommit att kallas 

djupintervjuer.31 

 

 

2.3.1 Urval av undersökningsenheter 
 

Statistisk representativitet och generalisering är inte centrala syften i den kvalitativa studien. 

Urvalet av undersökningspersoner blir trots detta en viktig del av undersökningen. Om man 

studerar fel objekt kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös i förhållande till den 

utgångspunkt man hade när man inledde arbetet. Syftet med den kvalitativa studien ska vara 

att öka informationsvärdet och skapa en djupare förståelse för det man studerar. Därför sker 

inte urvalet av undersökningsenheter slumpmässigt utan utifrån vissa medvetet utvalda 

kriterier.32  

 

Vi har valt att intervjua en grupp av respondenter, studenter vid Lunds Universitet, då vi tror 

att huvuddelen av de som studerar vid Lunds Universitet har använt sig av Internet under lång 

tid och därmed kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser vi undersöker. Urvalet för 

vår undersökningsgrupp, studenter, har genomförts utifrån vissa kriterier. Det första kriteriet 

är att individen har en e-postadress. Det andra kriteriet är utifrån den demografiska aspekten 

ålder. Vi har valt att intervjua tio personer mellan 20 och 45 år, med jämn fördelning mellan 

kvinnor och män (se Bilaga 1, Respondenttabell). Majoriteten av våra respondenter ligger 

mellan 25 och 30 år. Detta kan naturligtvis påverka resultatet, men eftersom vi gjorde ett 

slumpmässigt urval bland Lunds Universitets studenter kände vi inte till deras ålder innan vi 

                                                 
30 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997)  
31 Johansson-Lindfors, Maj-Britt (1993)  
32 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997)  
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påbörjade intervjun. Dessa är dock, enligt statistiken, den målgrupp som mest har tillgång till 

Internet och som känner att Internet är något de måste ha i motsats till många äldre som 

fortfarande står utanför Internetsamhället.33 Vi anser att det bör vara den målgruppen som 

med största sannolikhet kan förutses ha en uppfattning om spam och Permission Marketing. 

Vi är medvetna om att även andra demografiska aspekter, såsom familjesituation och social 

status kan påverka hur företeelserna spam och Permission Marketing uppfattas, men vi har 

valt att inte fokusera på dessa aspekter eftersom de ligger utanför ramen av vår studie och vårt 

syfte. 

 

 

2.3.2 Genomförande av intervjuer 
 

Den kvalitativa undersökningen som genomfördes med våra universitetsrespondenter i form 

av djupintervjuer har varit strukturerad utifrån relativt öppna frågeställningar (se Bilaga 1, 

Djupintervju). Innan vi har börjat med intervjuerna har vi förklarat för respondenterna vad det 

är de medverkar i samt klargjort för företeelserna spam och Permission Marketing. Alla 

intervjuerna har registrerats på bandspelare för att bättre kunna sammanfattas efteråt. Vi har 

inte namngivit någon av de respondenter vi har intervjuat då vi anser att detta inte är av 

relevans för resultatet av undersökningen. Vissa anteckningar gjordes även som komplement 

till bandinspelningen, för att komma ihåg intressanta reflektioner och ytterligare förklaringar. 

Under intervjuerna var vi båda närvarande för att minska risken av att missa att ställa 

följdfrågor eller be om ytterligare förklaring. Vi försökte främst att vara engagerade i en 

diskussion med respondenten då ett anteckningsförfarande i sämsta fall kan ta upp för mycket 

uppmärksamhet från respondenten och dennes svar. Frågorna ställdes växelvis från oss för att 

alla parter på så sätt skulle vara aktiva under intervjuförfarandet. Samtliga intervjuer med 

respondenterna tog plats i lugn miljö vid Lunds Universitet. Varje intervju tog ca 45 minuter. 

 

Det är mycket svårt att på förhand förutsäga hur många respondenter som är tillträckligt att 

intervjua, varför ett vanligt använt kriterium, ”mättnaden på information”34, används för urval 

vid kvalitativa undersökningar. Mättnadsnivån är uppnådd när intervjuer med nya 

                                                 
33 Bjurman, Torun (2003) [www] 
34 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997)  



 18 

respondenter inte tillför ytterligare information.35 Vi ansåg att denna mättnad var uppnådd 

efter tio intervjuer då samma svar i stor utsträckning återkom. 

 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att erhålla kunskap om hur svenska konsumenter 

uppfattar företeelserna spam och Permission Marketing. Frågorna skulle få fram vilka faktorer 

som avgör hur man uppfattar skillnader mellan Permission e-post och spam. Dessutom ville vi 

ge en övergripande bild på bl.a. respondenternas e-postvanor, i vilken utsträckning de får 

spam och hur de upplever den. Redan innan intervjuerna hade vi med hjälp av litteratur, teori 

och artiklar funnit ett antal faktorer som vi tror påverkar konsumenternas uppfattningar om 

spam och Permission Marketing via e-post. Dessa faktorer har legat till grund för de frågor 

som finns i intervjuguiden och nedan följer förklaringen till dessa faktorer.  

 

Kommunikation/interaktivitet mellan företag och konsument nämns som ett av de viktigaste 

kännetecknen hos One-to-One marketing enligt Peppers & Rogers36 och Feurst37 samt hos 

Permission Marketing enligt Godin38. Det gäller att skapa en bra kommunikation och dialog 

med kunden för att kunna vinna dennes tillåtelse och därmed bygga en interaktiv relation där 

både företaget och kunden deltar och lär av varandra. 

 

Individualisering är en av faktorerna som vi tror påverkar konsumenternas uppfattningar om 

spam och Permission Marketing. Att anpassa produkten/tjänsten efter den enskilda individen 

är själva huvudidén med One-to-One marketing och Permission Marketing,  

 

Integritet (Privacy) nämns ofta som en barriär mot adoption av såväl One-to-One marketing 

som Permission Marketing. Godin39 menar att det är varje marknadsförares plikt att fanatiskt 

försvara kundens privatliv om denne vill inrikta sig på individuella kampanjer baserad på 

kundens samtycke. Integritet nämns även av Peppers & Rogers40 som säger att 

individualisering kan inkräkta på kundens integritet eftersom denne oftast måste lämna ut 

personliga uppgifter om sig själv.  

 

                                                 
35 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) 
36 Peppers, Don & Rogers, Martha (1999) 
37 Feurst, Ola (2001) 
38 Godin, Seth (1999) 
39 Ibid. 
40 Peppers, Don & Rogers, Martha (1999) 
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Relevans är en faktor som är central i marknadsföring via Internet, speciellt via e-post. 

Godin41 sätter relevans som en av huvudegenskaperna som utgör Permission Marketing. 

Dessutom är, enligt vetenskapliga artiklar kring konsumenters attityder till Internet, relevans 

en väsentlig faktor som påverkar konsumenternas uppfattningar om såväl spam som 

Permission e-post.    

 

Valmöjlighet är en faktor som, enligt vetenskapliga artiklar kring konsumenters attityder till 

Internet, påverkar konsumentens benägenhet att ingå i relationer med företag via nätet. Det 

gäller att skapa möjligheter för kunden att röra sig fritt i relationen. Att själv få bestämma om 

man vill ha reklam eller inte eller vilken typ av meddelande som ska skickas till ens inkorgen 

är några punkter som ingår i valmöjlighet.  

 

Värdefulla erbjudanden tycks vara en av anledningarna till att en individ vill ha en dialog med 

ett företag via e-post. Att företaget kan erbjuda individen något av värde är viktig. Godin42 

kallar konsumenten för den själviska konsumenten.  Han menar att konsumenter kommer 

enbart ge ett företag tillstånd att sända dem information om de vet att de erhåller fördelar 

genom att ta emot meddelandena.43 

 

 

2.3.3 Reliabilitet och Validitet 
 

Validitet  

 

God validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka. Vanligtvis hänför sig 

“validitet” och “giltighet” till sanningen och riktigheten i ett yttrande. Begreppet definieras 

ofta genom frågan “mäter du vad du tror att du mäter?”. Den kvalitativa forskningen skulle då 

vara ogiltig om den inte resulterade i siffror. I ett bredare perspektiv handlar validitet om i 

vilken utsträckning metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka. I denna vidare 

definition av validitet kan även kvalitativa undersökningar leda till valid kunskap.44  

 

                                                 
41 Godin, Seth (1999) 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994) 
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Det är viktigt att den information man använder sig av är så aktuell som möjligt.45 När det 

gäller de intervjuer som vår undersökning grundar sig på, genomfördes de under slutet av maj 

2003 varför de får anses tillföra aktuell information. Intervjuerna genomfördes i ett relativt 

sent skede, vilket gjorde att vi var bättre pålästa vid frågeformulering samt vid 

intervjutillfället och därmed kunde vi ställa genomtänkta frågor. Dessutom anser vi att de 

frågor som vi ställde i intervjuerna är relevanta för problemställningen vilket höjer 

validitetsnivå. Men validiteten kan väl också till viss del ifrågasättas i intervjuerna eftersom 

de intervjuade kan ha skilda uppfattningar om vad ett visst uttryck egentligen innebär. I vilket 

fall som helst ska intervjuerna inte sträva efter att ge generaliserbara lösningar, utan har 

skapats i ett exemplifierande syfte att studera kvalitativa variabler gällande hur svenska 

konsumenter uppfattar företeelserna spam och Permission Marketing. 

 

Reliabilitet  

 

Kvantitativa metoder är särskilt beroende av hur representativ den information man har är och 

om den information man har samlat in är reliabel (tillförlitlig). Detta har inte samma centrala 

plats i den kvalitativa studien då syftet bl.a. är att man ska få en bättre förståelse av vissa 

faktorer. Den statistiska representativiteten kommer då inte i fokus. Vad man önskar är att 

finna undersökningsobjekt som kan ge en mer nyanserad bild av den företeelse man 

studerar.46 

 

Ett tillförlitlighetsproblem med vår studie är risken att respondenterna kan ha uppfattat våra 

frågor på ett annat sätt än vi har tänkt. Vi utgår från att respondenterna ger svar som återger 

verkligheten som de uppfattar den, men risken finns alltid att de försöker ge de svar de tror att 

vi vill ha, medvetet eller omedvetet. Reliabiliteten hos en studie kan även minska till följd av 

att respondenterna är t.ex. okoncentrerade eller ointresserade. Genom att använda oss av 

bandspelare har intervjuerna blivit mer reliabla samt att den har hjälpt oss med att återge 

korrekta citat. Dock är vi medvetna att användandet av bandspelare kan göra att respondenten 

kan uppleva det som obehagligt och inte tala lika öppet vilket kan påverka resultatet negativt.     

 

Validiteten respektive reliabiliteten kan även påverkas av den så kallade intervjuareffekten, 

vilket innebär att forskaren har påverkat den svarande i viss riktning. Detta kan exempelvis 

                                                 
45 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994) 
46 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) 
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ske genom ledande frågor, betoning samt olika ansiktsuttryck. Vi har försökt att vara så 

objektiva och neutrala som möjligt genom att inte fylla i ord eller på annat sätt hjälpa 

respondenten. Vi vill att de synpunkter som kommer fram är ett resultat av respondenternas 

egna uppfattningar men viss styrning har förekommit för att få fram respondenternas åsikter i 

vissa avseenden enligt våra intentioner med intervjuerna. Detta har givit oss kvalitativ data. I 

grunden har intervjuerna skett i dialogform och våra frågor fungerade mer som ett 

diskussionsunderlag.  

 

 

2.4 Litteraturgenomgång 

 

Figur 1 visar att vår referensram är uppbyggd kring fyra huvudområden. Dessa är spam, 

Permission Marketing, One-to-One marketing och en kommunikationsmodell som 

representerar kommunikationsmedlet e-post.  

 

Vi åskådliggör dessa fyra områden enligt figur 1 eftersom de tillsammans formar en plattform 

utifrån vilken vi kan föra en relevant diskussion rörande hur konsumenter  

upplever spam och Permission Marketing via e-post.  

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. VÅR REFERENSRAM  

 

Nedan kommer vi kort att beskriva de huvudteorier vi har valt att arbeta med samt varför vi 

har gjort dessa val. 

 

Den teknologiska utvecklingen har skapat nya möjligheter och utmaningar för företag. Pepper 

& Rogers47 diskuterar begreppet One-to-One marketing som framtidens melodi och menar att 

företag med teknikens hjälp kan skapa ännu starkare relationer till sina konsumenter. Genom 

                                                 
47 Peppers, Don & Rogers, Martha (1999) 
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att studera bl.a. Pepper & Rogers synsätt hoppas vi att läsaren ska få en uppfattning om 

möjligheterna med Internet och dess påverkan på marknadsföringsområdet. Dessutom bygger, 

enligt Godin48, Permission Marketing på One-to-One marketing vilket gör det nödvändigt för 

oss att titta djupare i detta marknadsföringssynsätt för att kunna förstå resonemanget bakom 

Permission Marketing.    

 

En kommunikationsmodell som har väckt vårt intresse är en modell som är byggd på Shannon 

& Weavers49 kommunikativa basmodell. Senare har den utvecklats till att även innehålla ett 

kontextuellt sammanhang. Det finns flera anledningar till varför vi har valt denna modell.  

 

Inom e-postmarknadsföring så finns det en rad källor till brus som stör kommunikationen och 

ändrar meddelandet till ett format som inte var avsett av sändaren. Det gör att denna modell 

blir intressant då dess aspekter på brus kan passa in på e-post som kanal för marknadsföring.  

 

E-postmarknadsföring har förändrat förutsättningar i masskommunikation då mediet kan ge 

feedback och mäta responsen från mottagare på ett enkelt och billigt sätt. Feedback delen i 

modellen är en viktig komponent i kommunikationsprocessen då det beskriver interaktionen 

mellan företag och konsument.  

 

Att individuella och sociala faktorer är väsentliga mekanismer för människor och för 

möjligheten att nå dem i en kommunikativ process är självklart. Det är också viktigt att ha 

insikt i människors möjligheter och förmåga att tillägna sig information, inte bara om hur de 

tar till sig information utan också om hinder och begränsningar som de möter. 

Kommunikationsmodellens omfattning av sådana faktorer som påverkar hur meddelandet 

tolkas av de olika enheterna i modellen anser vi vara relevant för e-postmarknadsföring. 

 

 

2.4.1 Litteraturdiskussion 
 

Efter en grundlig litteraturundersökning kan vi konstatera att all litteratur som vi har hittat 

angående Permission Marketing är skriven ur ett företagsperspektiv. Det finns heller inga 

övergripande teorier på området. Författarna har i sitt skrivande främst intagit ett positivt 

                                                 
48 Godin, Seth (1999) 
49 Larsson, Larsåke (2001) 
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förhållningssätt till Permission Marketing. Därför förekommer sällan en kritisk och nyanserad 

inställning till företeelsen i litteraturen. Detta kan bl.a. bero på att huvuddelen av litteraturen 

är skriven av grundaren till företeelsen  Permission Marketing, Seth Godin.  

 

Då det i litteraturen endast förekommer kunskap om hur företag framgångsrikt ska skapa en 

relation med sina konsumenter genom Permission Marketing, finns det knapphändig 

information om vad konsumenter tycker om Permission Marketing. Eftersom 

konsumentperspektivet saknas i litteraturen är det inte lätt för företag att veta vad 

konsumenterna tycker om Permission Marketing. Är det något konsumenterna vill ha? Vet de 

överhuvudtaget vad företeelsen betyder? Utifrån ett konsumentperspektiv sett finns det inom 

detta område en mängd obesvarade frågor. 

 

Problemet är också av företagsekonomisk karaktär eftersom företag behöver mer kunskap om 

konsumenter och deras användning av Permission Marketing via Internet för att bli 

framgångsrika på området. Detta gäller också alla företag som funderar på eller redan har 

börjat använda Permission Marketing via Internet i deras verksamhet. Men vår ambition är att 

bidra med ny kunskap om Permission Marketing utifrån ett konsumentperspektiv eftersom det 

är ett relativt outforskat område.   

 

Huvuddelen av den litteratur om spam som vi har använt kan sägas vara negativt inställd till 

företeelsen eftersom den till största del handlar om att redogöra för metoder om hur man 

undviker spam. Detta kan ha påverkat vår inställning till spam. Vi har även förlitat oss till en 

hel del artiklar, vilka inte alltid har varit av vetenskaplig karaktär, eftersom det är mycket 

svårt att hitta vetenskapliga rapporter om spam. Detta kan naturligtvis påverka trovärdigheten 

i våra uppgifter, men vi anser ändå att de tidskrifter som vi har hämtat artiklarna från kan 

uppfylla kravet på trovärdighet. Dessutom är det så att i stort sett alla säger samma sak 

angående spam, men ingen har ännu kommit på en metod som verkligen kan ta itu med 

problemet för att helt stoppa spam. För närvarande ligger en del förslag på reglerande 

lösningar i en lagrådsremiss hos regeringen, vilket gör att det är svårt att säga hur det kommer 

att bli i framtiden, samt att veta om lagen kommer att utformas exakt enligt förslaget. 
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2.4.2 Källkritik  
 

Ett syfte med källkritik är att det gäller att bestämma om källan är valid, att den mäter det den 

utger sig för att mäta, att källan är relevant, kopplad till frågeställningen samt att källan är 

reliabel50, att den information man har samlat in är tillförlitlig.51 Källkritiken måste ta hänsyn 

till dessa tre faktorer för att en så hög trovärdighet som möjligt ska erhållas i uppsatsen.   

 

I vår genomgång av sekundärdata har vi använt oss av vetenskaplig litteratur, både teoretisk 

om marknadsföring generellt och litteratur med inriktning på marknadsföring på Internet, och 

relevanta vetenskapliga artiklar för att kunna täcka arbetets problemområde. 

 

Det finns alltid problem när man söker litteratur inom ett relativt nytt ämne. Forskningsläget 

angående marknadsföring via Internet är inte långt kommet om vi jämför med andra 

marknadsföringsfunktioner som ett företag använder sig av. Vi har lagt ned åtskilliga timmar 

på att finna aktuell och innehållsrik litteratur kring marknadsföring via Internet, men vi har 

egentligen bara funnit ett fåtal böcker som också till stor del ligger bakom de ämnesområden 

vi har använt oss av. Man måste ha i åtanke att det tar ett par år för forskningsrapporter att bli 

publicerade och att skiftningar i marknaden kan påverka litteraturens relevans. Gamla 

sanningar ställs åt sidan och nya modeller kan bli omoderna redan efter några månader. Vi har 

därför försökt att vara öppna inför alla informationskällor. Det är viktigt att den information 

man använder sig av är så aktuell som möjligt. Därför har vi försökt använda oss av så ny 

litteratur och så nytt material som möjligt.  

 

Eftersom företeelserna spam och Permission Marketing är relativt nya valde vi att söka efter 

all tillgänglig information. Det visade sig att det fanns anmärkningsvärt lite skrivet om spam 

och Permission Marketing. Vi har kommit i kontakt med böcker skrivna om marknadsföring 

på Internet men hittade bara en bok som specifikt behandlar Permission Marketing. Vi har 

även i stor utsträckning sökt på Internet och det har visat sig vara den bästa källan till att hitta 

artiklar. Dock har vi varit restriktiva med att använda oss av information som vi anser vara 

alltför starkt präglad av personliga värderingar. Vi har även regelbundet under arbetets gång 

undersökt om det publicerats nya artiklar. Det har ofta varit så att vi har funnit nya artiklar 

                                                 
50 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2001)  
51 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997)  
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men att dessa ofta har varit av ringa värde för oss när det gäller att bidra med ny information. 

De har trots det fyllt en funktion genom att styrka det som har skrivits tidigare av andra 

författare. Vid sidan av att söka efter information som handlar om spam och Permission 

Marketing har vi försökt att koppla företeelserna till teorier som exempelvis One-to-One 

marketing och en kommunikationsmodell. En anledning till detta är att erhålla en teoretisk 

grund för uppsatsen. Vi tror att de klassiska teorierna i kombination med information från 

Internet och vetenskapliga artiklar gör att uppsatsen erhåller en akademisk trovärdighet. 

 

Slutligen går det inte att utesluta att den litteratur och de artiklar som vi refererar till 

innehåller författarens subjektiva åsikter. Detta försökte vi balansera genom att använda flera 

olika källor samtidigt.  

 

 

2.4.3 Självkritik  
 

Samhälleliga värderingar och uppfattningar gör att vi ser världen ur ett visst perspektiv. Trots 

att vi är medvetna om detta kan vi inte ”stänga av” dessa subjektiva tolkningar eftersom de är 

djupt rotade föreställningar om hur saker och ting förhåller sig och således en del av vår 

personlighet.52 Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt. Men som sagt man kan inte 

förbise det faktum att man påverkas av tidigare kunskaper och erfarenheter som kan medföra 

subjektiva tolkningar av given data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn (1994)  
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3. Litteraturstudie 

 
 
 
 
Vi kommer i detta kapitel att lägga grunden för en referensram för uppsatsen genom att 
presenterna de relevanta teorierna och företeelserna.  
 
 

 

3.1 Inledning 

 

Vi inleder detta kapitel med att beskriva och redogöra för företeelsen spam eftersom det kan 

ses som ett problem som kan uppstå vid marknadsföring via Internet. Vi har valt att inrikta oss 

på den spam som uttrycks via e-post. Då marknadsföring, enligt oss, kan ses som en form av 

kommunikation har vi valt att använda oss av en kommunikationsmodell, där vi sätter in e-

post som kommunikationsmedlet. Vi vill vidare sätta spam i förhållande till Permission 

Marketing som är en relativt ny företeelse. För att få en bättre bas till Permission Marketing 

har vi även valt att lägga in teorin kring One-to-One marketing som är ett relationsbaserat 

synsätt och som påstås ligga till grund för Permission Marketing. Både Permission Marketing 

och One-to-One marketing använder sig till stor del av Internet och e-post som 

kommunikationsmedel för att fungera optimalt. Denna litteraturstudie kommer att leda fram 

till vår referensram som kommer att bearbetas i analysen. 

 

 

3.2 Spam      
 

 

3.2.1 Innebörden av spam 
 

Spam är egentligen ett engelskt ord och varumärket för en slags köttkonserv. Ordets nya 

betydelse kommer från en Monty Python-sketch där ett gäng vikingar sjunger och hela tiden 

repeterar ordet spam för att göra narr av den löjliga idén att man tvingar gästerna att ha spam 
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vid varje måltid.53 På Internet användes ordet spam för första gången i chatrum och på 

äventyrsspel, vars användare kallades MUDs (multiuser dungeons). Det uppstod då ett antal 

besökare i ett chatrum upprepade samma meddelande igen och igen tills detta fyllde skärmen, 

vilket gjorde att andra besökare började kalla dessa meddelanden för spam. Det var precis 

som sången i Monty Python sketchen, meningslös upprepning.54 

 

Alla som använder e-post har troligen mottagit ett par spam för inte så länge sedan. Spam är 

benämningen på en oombedd, oönskad e-post som har skickats utan att tillåtelse har givits. 

Spam är Internets version av skräpposten som kommer i brevlådan i form av direktreklam 

eller telefonmarknadsförare som ringer och stör mitt under middagen osv.55 Spam i sin 

ursprungliga betydelse i Internetvärlden är att sända ett eller flera Usenet-inlägg med samma 

eller likalydande innehåll till en stor mängd Usenet-grupper. En vanlig uppfattning är att det 

är spam om fler än 20 nyhetsgrupper är mottagare av samma meddelande. Ett sådant 

förfarande anses strida mot god sed på nätet.56 

 

Det handlar ofta om att någon, person eller organisation, vill sprida ett visst 

informationsinnehåll med hjälp av e-post till en stor mängd mottagare, s.k. massutskick eller 

bulk. Informationsinnehållet kan vara antingen ren reklam, opinionsbildning eller något där 

emellan. Syftet är att påverka enskilda genom meddelandet, vare sig det handlar om att sälja 

en produkt eller att locka besökare till en viss hemsida. Spam anses innehålla nedanstående 

kriterier.57 

 

 Spam är obeställda meddelanden som skickas till mottagaren utan dennes begäran. 

 

 E-postens egenskaper innebär 

                   -    en omvänd kostnadsbild, dvs. mottagaren betalar via sin telefonräkning. 

                   -    möjligheter att vara anonym. 

 

 Spam skickas vanligtvis till en mycket stor krets av mottagare och kan vara ett hot mot 

infrastrukturen. 

                                                 
53 Godin, Seth (1999)  
54 Schwartz, Alan & Garfinkel, Simson (1998)  
55 Ibid. 
56 Det IT-rättsliga observatoriets rapport 5/98  
57 Ibid. 
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 Spam avsändare använder avsiktligt ofta felaktiga avsändaradresser. 

 

 Spam är oftast reklam men kan också innehålla ett politiskt budskap. 

 

Det finns olika sorters spam och i artikeln ”Monster in your computer”58 nämns det tre olika 

sorters spam. De är permission spam, kronie spam och junk mail. 

 

Permission spam, är den form av spam där man godkänner att få reklamutskick via e-post 

och att ens uppgifter möjligtvis kan skickas vidare till andra intressenter. Ett exempel är när 

man registrerar sig för en e-postadress hos t.ex. Yahoo eller Hotmail där man för att undvika 

att ens adress skickas vidare till partnerföretag måste göra ett aktivt val och välja bort den 

redan ikryssade rutan.59   

 

Kronie spam, är skämt, kedjebrev etc. som oftast skickas av vänner eller bekanta som sitter 

uttråkade på jobbet. De använder sig av sina egna adresslistor, vilka naturligtvis kan spridas 

vidare ju fler gånger e-posten skickas vidare.60 

 

Junk mail, är den snabbast växande typen av spam, det är också den otrevligaste och den 

farligaste. Denna typ av e-post sänds till miljontals e-postanvändare runt om i världen. De 

som skickar denna typ av e-post är oftast oseriösa företag som har tillgång till enorma listor 

med e-postdresser. Om de inte köper adresserna av andra företag så har de ofta tillgång till 

mycket avancerad mjukvaruteknik och stjäl adresserna från andra företag.61 

 

Spam är inte demokratiskt. Som ny användare har man kanske inte sett så många av dessa 

meddelanden, men har man varit Internetanvändare under ett par år är det troligt att man får 

minst ett par spam i sin inkorg per dag. När det gäller nätverksadministratörer, som t.ex. har 

hand om ett universitets eller ett företags nätverk, så handlar det om att hantera hundratals 

spam meddelanden per dag.62 

 

                                                 
58 Messenger, Rawdon (2003) [www] 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Schwartz, Alan & Garfinkel, Simson (1998)  
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Reklamen kommer till viss mån från företag som vill sälja en nyttig produkt och som inte 

förstår att de som får denna typ av reklam blir mer och mer irriterade och sannolikt inte 

kommer att köpa något alls från företagen. Den största delen av reklamen är för sådana 

produkter som måste betraktas som oseriösa. Det är reklam för olika porrsidor på Internet, för 

falska kreditkort, för pyramidspel, för penisförlängare, för multi-level marketing, dvs. allting 

som skulle vara svårt att få genomslag för på seriösa annonsmarknader.63 

 

De flesta spam som sänds via Internet idag är reklam från enskilda individer eller små företag 

som är ute efter att tjäna snabba pengar. Spam sänds vanligtvis ut genom användandet av 

sofistikerad teknik som har designats för att maskera meddelandens verkliga avsändare och 

dess ursprung. För att få tag i e-postadresserna använder sig spammarna av en mängd olika 

tekniker, där dammsugning av e-postadresser från webbsidor, inköp av adresslistor eller 

nerladdning från ”Internet service providers” är några exempel på hur det går till.64 

 

De som sänder spam och bulk säger att e-posten är en form av elektronisk direkt 

marknadsföring, ”cyberspacens” motsvarighet till radioreklam och pappersreklam. Men det 

finns några viktiga skillnader mellan elektronisk spam och konventionella 

marknadsföringstekniker. Spammare säger ofta att spam inte är ett problem, de menar att det 

är bara att klicka på ”delete” om mottagarna inte vill läsa meddelandet, eller så hävdar de att 

det är bara till att svara på e-posten och be om att inte vara kvar på listan, så löser allt sig. 

Problemet med att svara på spam kan vara att man då bekräftar att man finns och därmed 

utsätts för risken att bombarderas med ännu mer spam. Spam är ett enormt problem som kan 

resultera i stora kostnader både för privatpersoner och samhället i stort.65 

 

 

3.2.2 Kostnader i samband med spam 
 

En studie av Europeiska Unionen (EU) uppskattade den årliga världsomspännande kostnaden 

för spam till 8 miljarder amerikanska dollar, där varje anställd spenderar ca tio minuter per 

dag till att sortera oombedda e-poster. Enligt artikeln “Spam, scams, chains, hoaxes and other 

                                                 
63 Det IT-rättsliga observatoriets rapport 5/98 
64 Schwartz, Alan & Garfinkel, Simson (1998) 
65 Ibid. 
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junk mail”66 uppskattas det att antalet spam, som en typisk Internetanvändare får per år, 

kommer att fördubblas från 1470 år 2001 till 3800 år 2006. Med tanke på denna explosiva 

tillväxt av ovälkomna e-poster är det nödvändigt med bra lösningar för att kunna hantera 

problemet.  

 

Trots ovanstående beräkning, är det svårt att få fram en exakt summa på hur många spam som 

sänds och mottas per dag eller per år. En anledning kan vara att det finns så mycket dold spam 

som kanske inte upptäcks, eller så är det så att inte alla uppfattar spam på samma sätt. Vi vet 

dock att det är enorma mängder spam som skickas runt om i världen varje dag. Som exempel 

kan nämnas ett företag ägt av Eddy Marin, den så kallade ”kungen av spam” från Miami, vars 

företag enligt antispam organisationer skickar runt en kvarts miljard spam per dag67.  

 

En stor mängd av dessa e-poster kommer att tas emot på arbetsplatser, vilket försvårar för de 

anställda att verkligen ta emot de viktiga e-posterna och urskilja dem från alla ovälkomna 

spam-meddelanden. De har även en tendens att fylla inkorgarna vilket kan leda till att de 

viktiga e-posterna som företaget har väntat på helt enkelt inte kommer fram i tid, eller inte 

kommer alls. De stoppar även upp nätverken och servrarna vilket leder till långsammare 

nätverk och administratörer med extra mycket arbete.68 

 

För det mesta påverkar kostnaderna för reklam sättet hur företagen använder sig av den. Det 

beror också på hur mycket reklamen i sin tur påverkar försäljningen. Vanlig traditionell 

reklam kan vara relativt dyr, även den veckovisa reklam som de flesta konsumenter får hem i 

brevlådan. Denna typ av reklam kan dock undvikas genom att man sätter upp en lapp på 

brevlådan där man undanber sig reklam. Spam och bulke-post har en mycket stor skillnad 

gentemot traditionell reklam. Den är oerhört billig, vilket är den största anledningen till att 

den används så mycket och bara fortsätter att öka. Dessa låga kostnader motiverar spammare 

till att sända enorma mängder meddelanden. Det har inte heller någon betydelse för dem till 

vilka användare de skickar sina meddelanden. Alla kan drabbas av samma e-post angående 

t.ex. bättre sexliv eller liknande. Vanligtvis försöker marknadsförare urskilja vilka 

konsumenter som kan vara intresserade av deras budskap, men detta intresserar inte 

spammare. Deras förhoppningar ligger i att någon ska nappa på erbjudandet och köpa 
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eventuell produkt, eller falla för en lockelse om snabba pengar som inte leder någonstans. 

Problemet är att om bara ett fåtal faller för lockelsen och betalar pengar till företaget så har 

alla utskick lönat sig, så mycket billigare är det än vanlig traditionell reklam.69 

 

Det finns de som påstår att spam kommer att reglera sig själv eftersom det inte lönar sig att 

skicka ut reklam till människor som inte vill ha den, men när det gäller reklame-post, i form 

av spam, kommer detta förmodligen inte till att ske. Anledningen är de otroligt låga 

kostnaderna som uppstår vid utskick av spam. Det innebär att även om bara en av 100 000 

konsumenter köper produkten som finns i reklamen så har det lönat sig.70 

 

 

3.2.3 Vad betalar vi för spam? 
 

Spam är förvisso billigt att sända men det har ett högt pris för mottagarna och för 

Internetleverantörerna som transporterar alla dessa meddelanden. De som i stort sett betalar 

all spamning är mottagaren, systemadministratörerna och samhället.71 

 

Mottagarens kostnader: Vanligtvis kan inte en dator känna skillnaden mellan en vanlig e-post 

och ett spam, vilket innebär att viktiga meddelanden kan trängas undan på grund av alltför 

många spam. Det kan ta en spammare fem eller tio minuter att programmera sin dator till att 

skicka en miljon meddelanden under så kort tid som en helg. Förvisso kan alla dessa 

meddelanden lätt tas bort genom ett klick på ”delete”, vilket bara tar ett par sekunder, men 

dessa sekunder samlar snabbt ihop sig till ganska mycket tid, speciellt om man inkluderar den 

tid det tar för alla de som har drabbats av spam att ta bort meddelanden. En miljon människor 

som klickar på ”delete” motsvarar cirka en månad av bortkastad mänsklig aktivitet. Ser man 

det på ett annat sätt, får man sex spam per dag tillbringar man två timmer per år till att ta bort 

spam.72 Priset som mottagaren betalar ökar om man inkluderar den extra tid man tvingas sitta 

uppkopplad för att avgöra huruvida e-posten är ett spam eller inte och sedan ta bort den.  

 

                                                 
69 Schwartz, Alan & Garfinkel, Simson (1998)  
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71 Schwartz, Alan & Garfinkel, Simson (1998) 
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Kostnaderna ökar även för operatören som tillhandahåller mottagarens inkorg, vars kostnader 

till stor del beror på hur mycket information som strömmar genom dennes servrar. Fylls dessa 

servrar med spam innebär det att i slutändan blir det slutanvändaren som får betala för spam-

meddelanden genom bl.a. dyrare anslutningar.73  

 

Mycket spam är stötande för mottagarna. Ett exempel kommer från den 21 juli 1997 då en 

spammare använde sig av CNNs interaktiva ”CNN Plus mailing list” och skickade 

pornografisk e-post till tusentals av CNNs kunder. Händelsen var mycket stötande för många 

av kunderna och enligt CNN en förlägenhet för företaget.74 

 

I andra fall handlar det om kostnader i form av pengar. En del former av spam är olagliga i 

sig, t.ex. kedjebrev med pyramidspel och det är denna typ av e-post som drar till sig oärliga 

människor som vill lura till sig pengar av oanade Internet- och e-postanvändare. Oftast är det 

de människor som är mest sårbara som faller för denna typ av lockelser.75 Exempel på denna 

typ av brev är de så kallade Nigeriabreven och andra brev som följer efter att länder har råkat 

ut för krig eller katastrofer. I de klassiska Nigeriabreven försöker avsändarna lura av 

mottagarna både små och stora summor genom investeringar och snabba tjänster. I Sverige 

finns ett handfullt exempel på affärsmän som har förlorat miljonbelopp på Nigeriabreven. De 

flesta som har blivit lurade vill dock varken medge eller inse att de har utsatts för bedrägerier 

som egentligen borde ha varit ganska lätta att genomskåda. Nu har även Irakmejl börjat dyka 

upp på Internet. I Irakmejlen kan man läsa att de som hjälper brevskrivaren att få tillgång till 

de pengar som Saddam Husseins medhjälpare har gömt på konton i Sverige och andra länder 

utlovas miljontals kronor i belöning. De första Irakmejlen dök upp i Tyskland runt den 15 

april 2003 och de påstås vara skrivna av en högt uppsatt irakier i Sverige som kallar sig 

Sharaf-du-sin Kareeman. Han påstår sig ha flytt från Irak till Sverige via Jordanien, samt att 

han har placerat 65 miljoner dollar på ett antal svenska bankkonton.76 

 

Systemadministratörens kostnad: Systemadministratörer betalar med sin tid. Internets e-post 

system skapades så att det skulle vara svårt att förlora e-postmeddelanden. Skulle en e-post 

inte bli levererad till mottagaren försöker Internet skicka tillbaka e-posten till avsändaren. 

Fungerar inte detta på grund av att avsändaradressen är felaktig eller något liknande så sänds 
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e-posten tillbaks till datorns ”postmaster”. Detta görs eftersom det förefaller vara ett allvarligt 

fel om varken mottagare eller sändare kan nås. Detta utnyttjas av spammare där det kan 

förekomma tusentals felaktiga adresser. Spammarna vill självklart inte ha tillbaka sina e-

poster om de nu inte skulle nå fram till mottagaren. Dessa e-poster hamnar hos 

systemadministratörerna som i sin tur måste undersöka varje e-post noggrant eftersom spam 

blandas med de e-poster som är ”riktiga” men som av olika anledningar ändå inte har nått 

fram till mottagaren eller kunnat returneras till avsändaren. Detta skapar naturligtvis en enorm 

börda för administratörerna.77 

 

Samhällets kostnad: Det finns även andra icke-monetära kostnader för spam. Oönskade e-

poster antas förstöra den gemensamhetskänsla som Usenet är baserat på. När nyhetsgrupper 

invaderas av spam är det färre som söker sig till dessa nyhetsgrupper och de blir mindre 

effektiva som diskussionsgrupper, problemlösare och informationsspridare. Blir Usenet 

trafiken alltför hög tvingas Internet Service Provider (ISP) begränsa antalet nyhetsgrupper de 

tillhandahåller vilket begränsar Usenets användbarhet.78 

 

 

3.2.4 Spam i Sverige 
 

Redan 1996 dök spam upp i Sverige och då var det en relativt ny företeelse. Det sågs 

samtidigt som ett framtida hot och spammarna kallades för terrorister. Numera har det blivit 

ett naturligt, men mycket otrevligt, inslag i vår vardag och mängden spam ökar ständigt. 

Under det senaste året har mängden spam, enligt Telia, ökat med ungefär 40 %. 79  Enligt en 

undersökning som säkerhetsföretaget Symantec och tidningen PC för alla gjorde år 2002, så 

var det bara tre procent av de svenska e-postanvändarna som inte får spam. Däremot får 56 % 

ett till nio spam om dagen och var femte användare får över tio spam per dag. Den allra 

största delen av spammen är på engelska. Enligt undersökningen från Symantec är hela 91 % 

av spam-meddelanden på engelska, men det konstateras samtidigt att vart tjugonde spam är på 

svenska. 80 
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De flesta av de spam som dyker upp i Sverige kommer från utländska servrar bl.a. från USA 

och Asien. Dessutom har spammare en tendens att inte använda egna e-postservrar för att 

skicka spam utan använder andras. I en artikel ur den svenska IT-tidiningen Computer 

Sweden från 2001 kan vi läsa hur även svenska servrar har använts för att skicka spam. Det 

gällde främst de servrar som använde Microsofts Exchange, men även i dessa fall var det 

oskyldiga användares servrar som utnyttjades.81 Förutom detta, är spam som har sitt ursprung 

i Sverige relativt ovanligt enligt Computer Sweden. Den responsen som spammarna får av 

mottagarna tycks vara tillräcklig för att avbryta spamningen. Vi kan vidare läsa hur både 

damtidningar och bokförlag har provat på att nå ut med sitt budskap via spam, men efter 

kraftiga negativa responser har de upphört med det.82 

 

 

3.2.5 Hur kan spam hanteras? 
 

Tekniska lösningar 

 

Det är inte lätt att hitta en lösning på spam som kommer att fungera i alla situationer. 

Tekniska lösningar kan var en väg till att stoppa spam, men eftersom de som sysslar med 

spam ofta har mycket avancerad teknisk utrustning så gäller det för motståndarna att försöka 

ligga steget före. En lösning kan vara det som kallas för filterlösningar. Dessa helautomatiska 

eller halvautomatiska filterlösningar används mycket av ISPs (Internet Service Provider), 

företagens e-postadministratörer och av privatpersoner. Fullständigt automatiska 

filterlösningar skickar tillbaka eller tar bort alla misstänkta e-poster, medan halvautomatiska 

lösningar placerar de misstänkta spam för sig själva för att sedan bli undersökta av en individ. 

Det finns naturligtvis fördelar och nackdelar med båda filtermetoderna. En fördel med den 

helautomatiska metoden är att den missar väldigt få spam-meddelanden, dvs. felprocenten är 

mycket låg. Detta ses som något mycket positivt av de flesta människor, men problemet med 

metoden är att den också har en tendens att ta bort en del meddelanden som felaktigt klassas 

som spam, vilket inte är så populärt hos användarna. Det kan ju vara en mycket viktig e-post 

som tas bort. Å andra sidan kan ett halvautomatiskt filter ge systemadministratören mycket 
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stor arbetsbörda, medan det kanske är att föredra för privatpersoner som inte drabbas lika 

hårt.83 

 

Filterlösningarna kan mycket väl stoppa de spammare som inte använder så sofistikerad 

teknik, men de som spammar regelbundet och gör det som ett försök att tjäna pengar är 

svårare att komma åt. De gör det svårare för filterlösningar genom att skapa program som i sin 

tur skapar spam-meddelanden som inte är helt identiska. De använder sig även av andra 

tekniker, t.ex. att använda mottagarens namn i rubriken, vilket gör det svårt för någon annan 

än mottagaren att filtrera bort meddelandet.84 

 

Många människor svarar på en spam attack genom att bombardera avsändaren eller 

avsändarens ISP med klagomål eller nonsens förfrågningar om den annonserade produkten. 

Ett sådant tillvägagångssätt kan automatiseras och kan i vissa fall ställa till förtret för 

avsändaren, men i flertalet fall så hamnar responsen ingenstans eftersom avsändarens adress 

har varit felaktig, eller redan är borttagen. I de fall då en avsändare verkligen existerar kan 

dess ISP ibland stänga av avsändaren och därmed hindra dem från att skicka fler e-poster.85 

 

I ”Spam!” 86 av Lorrie Faith Cranor och Brian A. LaMacchia kan man läsa om hur Robert 

Hall, forskare vid AT&T Labs, utvecklade ett system av kanaliserad elektronisk e-post där 

privatpersoner kan använda olika kanaler för varje korrespondens genom att ge varje person 

en unik e-postadress där de kan kontakta individen i fråga. Privatpersonerna kan etablera 

”allmänna” kanaler för att använda på t.ex. visitkort, vid ifyllande av e-postadress på 

Webbsidor eller om de skickar meddelanden på Internets publika forum. Kanaler kan även 

återkallas och alla framtida meddelanden som sänds till dem skickas tillbaka till avsändaren. 

De privatpersoner som använder ett kanaliserat e-postsystem kan drabbas av väldigt många 

spam-meddelanden på sin allmänna adress. De skulle lätt kunna återkalla denna kanal, men 

tvekar kanske ändå att göra det eftersom de då kan missa oväntad, men önskad 

korrespondens. Det är kanske tveksamt om man vinner något på den ”allmänna” kanalen men 

det kan vara fördelaktigt att veta att vissa e-poster från kända avsändare bara kommer till en 
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speciell kanal.87 Huruvida detta fungerar i verkligheten och hur många som använder sig av 

detta system har vi tyvärr inte lyckats få fram. 

 

Ett antal ”opt-out” listor introducerades under 1997. Det innebär att individer som inte vill ta 

emot fler spam kan be om att få sina adresser inlagda på denna lista och därmed slippa att få 

fler spam-meddelanden. De som sköter dessa listor ber i sin tur kända spammare att ta bort 

aktuella adresser från sina listor. Många är dock tveksamma till dessa listor, dels eftersom 

många listor faktiskt sköts av bulke-post företag och dels för att det finns mycket lite bevis för 

att de verkligen fungerar.88 

 

Det antas bli mindre spam från Hotmail framöver eftersom Microsoft sätter tak för 

massbreven. Högst 100 e-brev per dygn får man skicka från Hotmail. Med den enkla åtgärden 

räknar Hotmails ägare Microsoft med att slippa spammare och begränsningen har redan 

införts. De flesta spammare skickar sina oönskade meddelanden i tusentals exemplar, så med 

en begränsning på hundra meddelanden per dygn blir det alltför omständligt att skicka spam. 

Typiska spammare registrerar in en gratis och anonym e-postadress hos Hotmail eller Yahoo 

och skickar iväg tiotusentals eller hundratusentals e-brev vid ett enda tillfälle. Sedan använder 

de aldrig e-postadressen igen. Det lilla fåtal mottagare som blir intresserade hänvisas till en 

webbsida eller till en annan e-postadress. Begränsningen på 100 meddelanden per dygn gäller 

för dem som använder Hotmail som gratistjänst. De kunder som betalar för extra 

lagringsutrymme får fortfarande skicka hur mycket e-post de vill. Microsoft räknar med att 

mindre än en procent av Hotmails 110 miljoner aktiva kunder skickar över hundra e-brev per 

dag.89 

 

Reglerande lösningar 

 

I regeringens proposition från mars 2000 anses det inte att spamning är fel. Att förbjuda 

obeställd reklam tyckte regeringen skulle hämma den fortsatta utvecklingen på ett expansivt 

område.90 Regeringen ansåg vidare att svenska företag skulle drabbas negativt av ett förbud 

mot obeställd reklam då det sannolikt skulle innebära konkurrensfördelar för utländska 

företag gentemot svenska företag och därmed skulle man riskera att den tekniska utvecklingen 
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hämmades. I propositionen lades det fram ett förslag om lagändring i marknadsföringslagen 

(1995:450). Syftet med lagförslaget angående obeställd reklam var att i svensk rätt genomföra 

Europaparlamentets och Europarådets direktiv (97/66/EG) om behandling av personuppgifter 

och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (teledataskyddsdirektivet). Vad 

gäller lagar om marknadsföring via e-post fick medlemsstaterna två alternativ. Det ena var en 

så kallad ”opt-in” lösning som innebär att man som företag inte får lov att skicka e-postreklam 

till människor som inte uttryckligen har bett om att få reklamen. Uttrycket kommer från att en 

konsument som vill ha reklam måste välja alternativet (option) att vara med (in) på sändlistan. 

Det andra alternativet var en ”opt-out” lösning som innebär att företag får lov att skicka e-

post- reklam till alla som inte explicit har meddelat att de inte vill ha reklam. Men då får 

konsumenterna själva meddela alla företag att de inte vill ha någon reklam.91  

 

Trots att flertalet av medlemsländerna i EU har valt ”opt-in” lösningen så valde Sveriges 

regering andra alternativet, ”opt-out” lösningen och den 1 maj 2000 genomfördes 

lagändringen. Men utskottet ansåg att det var nödvändigt att upprätta ett nationellt spärregister 

som på ett enkelt och effektivt sätt gör det möjligt att avstå från att ta emot e-postreklam. 

Detta utreddes av Konsumentverket som i oktober 2000 kom fram till att ett spärregister 

endast fungerar effektivt om alla som marknadsför sig kontrollerar sina utskick mot ett 

gemensamt register. Detta förefaller enligt Konsumentverket som mycket osannolikt då den 

här typen av register kräver att företagen hela tiden kollar av och uppdaterar sina egna register 

med vilka konsumenter som har registrerat sig.92  

 

Ett förhållande som bör uppmärksammas är att marknadsföring med användande av e-post, 

främst när det gäller s.k. spam, har internationell prägel. Detta gör att det är svårt att hitta ett 

system som ger det skydd mot i första hand den gränsöverskridande marknadsföringen med 

användande av e-post som mottagaren behöver. Detta beror huvudsakligen på att de regelverk 

som tillämpas inom EU respektive Sverige endast gäller inom de egna territorierna. Inom EU 

gäller t.ex. EG-direktiv i form av kommunikationsdataskyddsdirektivet för marknadsföring av 

nämnt slag. I Sverige finns det en nationell reglering av icke begärd kommersiell 

marknadsföring i marknadsföringslagen.  Marknadsföringslagen tillämpas enligt praxis på 

marknadsföring som helt eller delvis är inriktad på den svenska marknaden, oavsett varifrån 

den sänds. Den innehåller vissa möjligheter att rikta sanktioner i form av bl.a. 
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vitesförelägganden och marknadsstörningsavgift mot den som bryter mot lagen. Det kan dock 

diskuteras vilken effekt sådana ingripanden kan få vad gäller utländska näringsidkare som 

sänder marknadsföring inriktad på den svenska marknaden. Sådana sanktioner är naturligtvis 

mycket svåra att praktiskt genomföra och tenderar därför att bli verkningslösa.93  

 

Under de senaste åren, sedan ovanstående lagändring genomfördes, så har ytterligare förslag 

presenteras och även EU har gjort insatser inom ämnet och antagit en ny lag. Det är meningen 

att denna lag ska börja tillämpas inom medlemsstaterna senast den förste november 2003.94 

Detta har i sin tur lett till att regeringen har fattat ett beslut om en lagrådsremiss beträffande 

förslaget till lag om elektronisk kommunikation. Efter lagrådsbehandlingen ska en proposition 

överlämnas till Riksdagen för behandling under våren 2003, vilket beslutades av regeringen 

under ett sammanträde den 13 februari 2003.95 Denna lag behandlar problemet med icke 

begärd kommunikation, vilket innefattar i princip all kommunikation som har överförts på 

elektronisk väg och som inte har begärts av mottagaren. Icke begärd kommunikation kan 

alltså överföras genom användande av bl.a. automatiskt uppringningssystem utan mänsklig 

inverkan, telefax, e-post eller telefon.96 I tidningen Metro från den 25 augusti 2003 nämns 

denna lagändring och här står det också att läsa att Sverige med all sannolikhet inte kommer 

att kunna införliva den nya lagen den förste november i år. Detta beror på att frågan är ute på 

en mycket omfattande remissrunda hos över 100 instanser. Därför kommer det att dröja innan 

en ny lag träder i kraft.97 

 

Den icke begärda elektroniska kommunikationen kan indelas i två former, icke kommersiell 

respektive kommersiell kommunikation. Den icke kommersiella formen utgörs av utskick av 

meddelanden till en abonnent eller flera abonnenter. Det kan röra sig om kedjebrev eller 

vanlig information i opinionsbildande syfte. Denna form av utskick kan, speciellt vad gäller e-

post, sändas i massutskick, dvs. i bulkform. Gränsdragningen mellan vad som utgör 

massutskick i bulkform och annan form av utskick är inte helt lätt att göra. Om en avsändare 

medvetet gör ett val i varje enskilt fall om vilket meddelande som ska skickas till en särskild 

mottagare rör det sig förmodligen inte om massutskick i bulkform. I det fall att avsändaren av 

ett eller flera meddelanden för upp ett större antal mottagare på en sändlista för att användas 
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vid flera tillfällen eller beslutar att ett eller flera meddelanden helt enkelt ska skickas till ett 

större antal e-postadresser bara för att tillgång erhållits till dessa (genom försäljning eller på 

annat sätt) är det förmodligen fråga om massutskick i bulkform. Den kommersiella formen av 

icke begärd kommunikation utgörs av direktmarknadsföring. Sådan kan även skickas ut i 

bulkform.98   

 

Enligt EUs direktiv ska varje medlemsstat införa en reglering som innebär att användningen 

av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan, telefax eller e-post för direkt 

marknadsföring endast får ske till abonnenter som i förväg har gett sitt samtycke. Det ska 

alltså gälla en s.k. ”opt-in” lösning vad gäller de angivna formerna för direkt marknadsföring. 

Innebörden av regleringen är att det i princip råder ett förbud att skicka icke begärd 

marknadsföring till abonnenter på det angivna sättet om inte abonnenten har samtyckt till att 

få sådan reklam.99  

 

Det finns även särskilda bestämmelser mot att dela sina kunders adresser med andra företag. 

För det första ställer regleringen upp ett grundläggande krav på att det ska finnas ett etablerat 

kundförhållande mellan abonnenten och den som reklamen kommer ifrån. Abonnenten ska 

även i samband med en tidigare försäljning av en vara eller en tjänst ha lämnat sin e-

postadress till företaget. Kunden eller abonnenten får inte inledningsvis ha motsatt sig att 

dennes uppgifter om e-postadress används för direkt marknadsföring. Den direkta 

marknadsföringen får därutöver endast avse säljarens egna varor och tjänster. Sådana varor 

eller tjänster ska dessutom vara likartade i förhållande till den tidigare sålda varan eller 

tjänsten. Slutligen ska kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, 

motsätta sig användning av uppgifter om e-postadress för direkt marknadsföring av likartad 

vara eller tjänst, dels när de samlas in och dels i samband med varje meddelande därefter.100  

 

Även i USA har en anti-spam lag börjat diskuteras. Den 30 april i år påbörjades en tre dagar 

lång konferens för att diskutera problemen kring den ökade mängden spam.101 Det är 

fortfarande lång väg kvar innan en lag kommer att implementeras i USA, men händer det 

skulle det förmodligen få genomslag även i Sverige eftersom en stor del av all spam i Sverige 

kommer från USA. I USA har en del spammare blivit stämda och de företag som har stämt 
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dem har faktiskt lyckats med taktiken. Ett exempel är Internetleverantören Earthlink som vann 

ett mål mot spammaren Howard Carmack som hade skickat 825 miljoner oönskade e-poster 

via Earthlink. Böterna som Carmack fick betala uppgick till 16,4 miljoner amerikanska 

dollar.102 

 

Fördelar med lagen 

 

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med att införa en ny lag. Här ska vi först ta 

upp några positiva röster som har hörts och sedan ta upp en del kritik som den nya lagen har 

utsatts för. 

 

Ett av de återkommande argumenten i debatten är att ”opt-in” ses som ett hinder för e-

postmarknadsföring. Förespråkarna anser tvärtom att ”opt-in” är en förutsättning för 

marknadsföring via e-post. I dag är e-post inte bara ett verktyg för privatpersoner att skicka 

och ta emot meddelanden utan även en accepterad kanal för mer affärsmässig 

kommunikation. Inte minst företag har upptäckt att e-post också är ett utmärkt och 

kostnadseffektivt komplement i sin marknadsföringsmix. Dock, i motsats till traditionell 

direktmarknadsföring, betalar mottagaren för att ta emot e-post. Detta är en av anledningarna 

till att oönskad kommersiell e-post inte ses på med blinda ögon och att alltfler slänger bort 

olästa meddelanden. EU-parlamentets beslut om ”opt-in” blir därför ett steg i rätt riktning mot 

mer önskvärd e-post och därmed ett säkerställande av mediets effektivitet även i framtiden.  

EUs beslut kommer inte att kunna hejda allt spam, men regeln är en viktig grundpelare för att 

e-post ska fortsätta att utvecklas som kommunikationsverktyg och skapar tydliga spelregler 

för den växande e-postmarknadsföringen. I dag är kommersiell e-post ett så pass utbrett 

fenomen att vissa aspekter bör regleras. ”Opt-in” innebär nämligen inte ett hot mot e-

postmarknadsföring utan tvärtom ett incitament för företag att bättre planera sina kampanjer 

och en förutsättning för att uppnå bättre slutresultat. Alla företag som i dag använder sig av 

seriös e-postmarknadsföring kommer inte att beröras av ”opt-in” beslutet, eftersom de redan 

stöder denna policy. Att övriga företag nu krävs på mottagarens samtycke till distribution av 

information anses helt korrekt och det är svårt att se hur en ”opt-in” lag skulle inverka 

negativt på marknaden som helhet. Det viktiga är ändå att man med hjälp av ”opt-in” 

upprätthåller ett förtroende för e-postmarknadsföring vars affärsmässiga värde annars riskerar 
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att urholkas. ”Opt-in” utgör inget annat än en bra grund för seriös och professionell e-

postmarknadsföring som gynnar byggande av relationer mellan konsumenter och företag.103 

 

Kritik mot lagen 

 

På ytan ser det bra ut. Kravet verkar kraftfullt och någon kanske till och med tror att det blir 

ett slut på den evinnerliga reklamen för allt från porr till pyramidspel i e-brevlådan. Men med 

den kommande lagändringen anser Egardt och Lundblad104 att lagstiftaren slår ett av de mest 

magnifika slagen i luften någonsin på IT-området. De anser vidare att ingen påverkas av lagen 

i någon god mening. De företag som använder e-post för att kommunicera med kunder vet att 

de förlorar i anseende om de skickar e-post utan att fråga. De som ännu inte har lärt sig detta 

tvingas snabbt in i ledet när de ser att kunderna flyr för att de inte kan hantera 

kommunikationen. De kriminella låter sig knappast avskräckas av den nya lagen. De som har 

bestämt sig för att begå ett brott kan knappast vara intresserad av att deras handlande också 

strider mot marknadsföringslagen. Det är enkelt, de goda företagen handlar redan i enlighet 

med god praxis och de onda bedragarna kommer inte att ens notera den föreslagna lagen. Men 

det betyder inte att lagen blir verkningslös. I många fall kommer den att komplicera livet för 

företag som i dag sköter sig. En regel i den föreslagna lagändringen uttalar att utan samtycke 

från kundens sida får näringsidkare endast kontakta de kunder med vilka företaget redan har 

en etablerad kundrelation. Men om kunden har en etablerad relation med ett av företagen i ett 

kundkortsprogram är det nu inte möjligt för andra företag i samma kundkortsprogram att 

kontakta den aktuella kunden. Alla enskilda partnerföretag i ett kundkortsprogram måste 

därför samla in kundens samtycke. Om ett företag som ingår i ett kundkortsprogram vill 

erbjuda kunden en rabatt på en produkt som denne kan tänkas vara intresserad av blir detta 

inte möjligt. Det vore givetvis mycket lättare om kunden i stället kan anmäla att denne inte 

vill ha reklam på nätet den så kallade ”opt-out”, vilket har varit gällande sedan lagändringen 

år 2000. 105 

 

Privatpersoner får ett bättre skydd mot spam när lagändringen kring e- postreklam träder i 

kraft. Men skräppost på jobbet blir de anställda fortfarande utsatta för eftersom företag inte 

omfattas av lagändringen, då direktivet främst har kommit till för att skydda privatlivet. Det 
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betyder att spam företagen kan fortsätta att bombardera människor med skräppost så länge de 

befinner sig på jobbet. Anledningen till att företag undantas från den nya lagen ligger i att det 

anses lättare för företag att skydda sig mot eventuella spammare. Det är EUs utredning som 

har kommit fram till att lagen bara ska gälla fysiska personer. 106  

 

 

3.2.6 Framtidens spam 
 

Det finns en risk att spam i framtiden inte bara kommer att hålla sig på Internet utan att spam 

på Internet kommer att påverka oss även i fysisk mening. Detta kan låta förvirrande, men det 

finns numera tekniker för att spammare ska kunna fylla i orderformulär, för t.ex. kataloger, 

och sedan få dem levererade till den utsattes hemadress. Händer det en gång med en katalog 

är det ingen större fara, men enligt författarna till artikeln ”Defending against an Internet-

based attack on the physical world”107, finns det risk att spammare utnyttjar denna möjlighet 

till att lamslå postkontor. Tänk tanken att ett antal kataloger beställs till ett helt grannskap, 

eller bostadsområde. Då tvingas först postkontoret att ta emot dem, för att sedan leverera dem. 

Bördan kommer att öka enormt och enligt Byers et al108 kan det till och med vara så att den 

Internet-baserade attacken används för att dölja terrorism eller något liknande, eftersom den 

eventuella arbetsbördan för postkontoret blir så hög att det blir svårare att kunna kontrollera 

annan post.  

 

 

3.3 Kommunikation 

 

 

3.3.1 Motivering till val av teori 
 

I marknadsföring ingår även kommunikation. Detta kan betecknas marknadskommunikation 

och här ska vi föra fram betydelsen av kommunikation inom e-post marknadsföring. Detta gör 

vi för att kunna illustrera hur Permission Marketing och spam kan påverka konsumenterna, 
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genom att i sin e-postform vara ett kommunikationsmedel. För att hitta en 

kommunikationsmodell som kan fungera för Permission Marketing och spam har vi använt 

oss av en modell med tvåvägskommunikation, eftersom dialogen och relationen är av stor 

betydelse för dagens företag och lämpar sig väl inom marknadsföring via e-post. 

 

 

3.3.2 Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang 
 

I slutet av 1940-talet utformade Shannon & Weaver en kommunikativ basmodell som från 

början användes för att studera telefoni, men Larsson109 menar att modellen med sändare, 

meddelande, kanal, mottagare och brus har blivit självklara begrepp inom all 

kommunikationsvetenskap. Senare tillkom även en återföringsfaktor, s.k. feedback där 

mottagaren har möjlighet att svara sändaren och bruset har blivit en störningsfaktor som finns 

med under hela processen, inte bara i mediet. Ytterligare komplettering av modellen kom 

genom att kodning och avkodning lades till. Kodning innebär den mening som sändaren 

lägger i budskapet och avkodning innebär den mening som mottagaren sedan läser ut.110  

 

Ursprungsmodellen har utvecklats ytterligare genom att faktorer som påverkar de olika 

enheterna i modellen har tillkommit. För sändaren handlar det bl.a. om individuella 

bakgrundsfaktorer, självuppfattning och sändarens sociala omgivning i en grupp eller en 

organisation. För mottagaren gäller samma faktorer, men istället som en medlem i en publik. 

Även trycket från mediet och budskapet som sänds kan påverka mottagaren, liksom 

kommunikatörernas bild av varandra.111 

 

Under senare år har kontexten blivit alltmer diskuterad i samband med den kommunikativa 

basmodellen, dvs. i det sammanhang där kommunikationen sker.112 Alla dessa faktorer leder 

fram till modellens nuvarande utseende vilket kan ses i figur 2. 
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Kontexten 
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FIGUR 2. BASMODELLEN I SITT KONTEXTUELLA SAMMANHANG (källa: Larsson, Larsåke (2001) s.41) 

 

Enligt Bruce113 är en persons konceptualisering av Internet relaterad till den kontext där 

individen använder sig av nätet. Individen skapar mentala representationer av systemet och 

identifierar också det karaktäristiska med det teknologiska systemet relaterat till en viss miljö. 

Individer som använder sig av ett bibliotek eller av en informationsbas som mental 

representation, rapporterade högre tillfredsställelse med informationssökande jämförelsevis 

med personer som använde sig av andra slags miljöer i den mentala representationen, visar en 

studie. Sålunda kan individens kognitiva stil och informationsbearbetning spela en roll för hur 

effektiv den individuella informationsanvändningen blir.114 

 

Sändaren beskrivs av Wiio115 som någon som har ett behov av att kommunicera ett innehåll 

till mottagaren. Meddelandets betydelse beror på sändarens förmåga att kommunicera, vilket 

innebär att informationen måste omformas (kodas) så det kan sändas via någon form av 

kanal.116 

 

Mediet kan vara av många olika slag och enligt Wiio117 kan flera kanaler användas samtidigt, 

vilket har en tendens att förstärka meddelandet. Ett exempel kan vara att se ett meddelande på 

datorn och samtidigt höra musik eller tal i samband med detta.118 
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Mottagaren behövs för att det ska kunna kallas kommunikation. Mottagaren måste också ha 

behov av kommunikation för att kunna ta till sig meddelandet. Finns inte behovet finns 

däremot en risk att meddelandet sorteras bort ur mottagarens medvetande. Mottagaren måste 

också ha en förmåga att kunna ta emot meddelandet. Med detta menas att mottagaren t.ex. 

inte kan ta emot ett meddelande på ett språk som denne inte förstår, det är en omöjlighet. Efter 

att mottagaren har tagit emot meddelandet tolkas det och budskapet formas efter mottagarens 

egen tolkning.119  

 

Brus kan vara en mängd olika saker som påverkar meddelandet. Ofta är det ovidkommande, 

irrelevanta faktorer, men de är av betydelse eftersom de påverkar hur mottagaren tolkar 

budskapet. Det kan handla om både yttre och inre störningar.120 

 

Brus i samband med kommunikation 

 

Det är inte alltid lätt att kommunicera eftersom det är en hel del saker som kan gå fel enligt 

Wiio. Det kan vara meddelanden som inte kommer fram, inte tas emot, inte förstås eller helt 

enkelt missförstås.121  

 

När meddelandet ibland inte når fram kan det bero på orsaker som t.ex. fel adress, 

meddelandet drunknar i störningar eller förmågan att kommunicera samt gemensamt språk 

saknas. Även om meddelandet når fram så kan det ändå bli verkningslöst eftersom mottagaren 

ibland avvisar meddelandet av någon orsak. Dessa orsaker kan vara av vitt skilda slag men 

några exempel är enligt följande; mottagaren har inget behov av kommunikation, det kommer 

alltför många meddelanden, man litar inte på sändaren, man förstår inte meddelandet och 

meddelandet kommer i orätt sammanhang.122 

 

Feedback handlar om den reaktion som sändaren får på sitt utsända budskap. Återföringen är 

det som gör kommunikationen till ett utbyte av information och det är en mycket viktig del av 

kommunikationsprocessen. Dess betydelse får inte underskattas eftersom det är till stor del 

återföringen som är med och skapar en stark relation.123 

                                                 
119 Wiio, Osmo Antero (1973) 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 



 46 

Enligt Peppers och Rogers124 är dialog och feedback nödvändiga inslag i alla kundrelationer 

då kommunikation med kunden snarare än kommunikation till kunden är det som spelar en 

avgörande roll i en interaktiv roll. Varje interaktion ger företaget tillgång till information om 

just den kunden och en möjlighet att skräddarsy erbjudanden efter dennes önskemål och 

individuella behov.125 

 

 

3.3.3 E-post som kommunikationsmedel 
 

E-post är en kommunikationsform där sändare och mottagare inte kommunicerar vid exakt 

samma tidpunkt, vilket innebär att e-post är en form av asynkron kommunikation. Detta 

påverkar hur meddelandena utformas, både i längd, i innehåll och språkbruk.126 Enligt 

Severinsson127 använder ofta e-postanvändare orden dialog och konversation för att 

karakterisera den kommunikation de har via datorer vilket tyder på att det är en relativt 

informell attityd vid e-postanvändning. 

 

Kommunikationsprocessen inleds med att företaget, som är sändare, påverkas av olika 

faktorer såsom exempelvis självuppfattning, personlighet och organisationstyp. Därefter 

påverkar mediets begränsningar kommunikationen. Den måste ske i en viss form, i det här 

fallet i vanlig text, HTML (Hypertext Markup Language) eller som rörliga bilder. Sändarens 

föreställning om mottagaren har även den påverkan på hur meddelandet kommer att utformas. 

Utifrån dessa faktorer skapas ett reklammeddelande som är ämnat att påverka konsumenten 

på önskvärt sätt. Meddelandet transporteras via mediet som i det här fallet är e-post och kan 

eventuellt störas av brus på vägen. Mottagarens uppfattningar om sändaren och mediet som 

kanal avgör hur mottagaren tar emot meddelandet eller till och med låter bli att ta emot det. 

Om mottagaren låter bli att tolka meddelandet kan det dels bero på dåliga erfarenheter av 

mediet och dels vara beroende av de uppfattningar mottagaren har om sändaren. Vid ett spam 

utskick är det troligt att mottagaren ignorerar meddelandet totalt medan ett Permission e-post 

har större sannolikhet att tas emot. Därefter påverkar exempelvis mottagarens sociala 

bakgrund, själv uppfattning och personlighet hur meddelandet tolkas. Sändaren får i denna del 
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av processen feedback av hur meddelandet har lästs, d.v.s. vilka länkar mottagaren har klickat 

på, vad mottagaren har köpt, när och hur ofta mottagaren har besökt företagets webbplats. 

 

Mottagaren vill nu ge sändaren feedback. Mottagaren byter skepnad och blir kommunikatör. 

Den ursprunglige mottagarens, nu sändare, påverkas av olika faktorer som t.ex. personlighet, 

social bakgrund och själv uppfattning. Här gör sig de tekniska begränsningarna i mediet 

kännbara. Den nya sändaren har med all sannolikhet enbart möjlighet att sända meddelanden 

som vanlig text. Meddelandet kommer även att styras av den föreställelse konsumenten, 

sändaren, har av företaget, mottagare. Meddelandet transporteras sedan via mediet och störs 

utav eventuellt brus. Hur meddelandet tas emot av mottagaren, företaget, beror till stor del på 

vilka uppfattningar den har om konsumenten samt vilket förhållande den har till mediet e-

post. Är företaget ett företag som verkligen vill värna om kunderna tas meddelandet väl om 

hand. Vidare kan företagets förhållande till mediet vara avgörande för hur meddelandet tas 

emot. Är företaget ett företag som seriöst utövar Permission Marketing eller är det ett företag 

som är mer intresserat av spam kampanjer. Slutligen kan tilläggas att även företagets 

organisation, struktur etc. påverkar hur meddelandet kommer att tolkas. När det är tid för 

företaget att skicka nästa meddelande upprepas processen. Med detta synsätt kan den utvalda 

kommunikationsmodellen förklara kommunikationen via e-post mellan företag och 

konsument.  

 

E-postkampanj 

 

Det finns en rad olika former av e-postmarknadsföring där alla rör sig på en skala från spam 

till Permission Marketing via e-post .  

 

Ett företag som vill starta en e-postkampanj måste vidta ett flertal olika förberedelser innan 

utskicken kan göras. För att kunna göra e-postutskick krävs först och främst en adresslista till 

potentiella mottagare och kunder. Därefter måste mottagarna delas in i eller segmenteras i 

olika grupper. Meddelanden måste konstrueras och sändaren har att avgöra i vilket typ av 

format meddelandet ska skickas. 
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E-postadresslista  

 

Beroende på vilken metod som ska användas kan e-postlistor genereras på olika sätt. 

Generellt finns två perspektiv när det gäller att skapa en mottagarlista. Den första metoden 

bygger på att mottagarna har gett sitt samtycke till att vara med på listan (opt-in), en 

Permission lista, medan den andra metoden bygger på att mottagarna inte har gett sitt 

samtycke (spam) till att ta emot meddelanden från sändare. Frågan är när företag har 

mottagarens tillstånd att sända kommersiella meddelanden. Det finns en mängd olika etiska 

överväganden som företag kan ta ställning till. Grundregeln anses vara att ett tillstånd ska 

erhållas från den individ som ska ta emot meddelandet. Att köpa adresser till individer som 

inte har gett sitt tillstånd och därefter sända e-poster till dessa är spam och meddelandena 

kommer med all sannolikhet att bli ignorerade av mottagaren. Konsumenter vill inte bli köpta 

och sålda och därefter få reklam från olika aktörer. Undantaget är om de från början har gett 

sitt samtycke till att deras adresser säljs till aktörer som vill skicka kommersiell e-post.128 

Vidare kan ett tillstånd gå förlorat lika fort som det har erhållits. Förlorar ett företag 

mottagarens tillstånd och fortsätter med utskick har de gått från Permission e-post till spam. 

Ett tillstånd kan också fördjupas och utökas med tiden. Processen bestäms av hur väl 

interaktionen fungerar mellan sändare och mottagare. Ett tillstånd kan inte heller 

vidarebefordras till en annan aktör.129  

 

Segmentering 

 

Genom att använda e-post som kanal för marknadserbjudanden anser Martinez och Waring130 

att företag ges en möjlighet att segmentera potentiella konsumenter på ett mer noggrant och 

korrekt sätt än vad som är möjligt i en traditionell massmarknadsföring. Detta ger företag en 

bra bild av vilka konsumenterna är och kan därför skräddarsy olika erbjudanden. 

Segmenteringen kan ske på basis av bl.a. intresse och attityder, demografi och inköp.131  
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Utformning av meddelande 

 

Företag måste utforma meddelanden som de kan sända till mottagarna. Innehållsmässigt kan 

meddelandena skräddarsys på individuell basis utifrån den informationen som finns 

tillgänglig i adresslistan. Det är viktigt att marknadsförare skickar personifierade och 

relevanta meddelanden helst med unika erbjudanden och produkter eftersom om mottagaren 

inte uppfattar innehållet vara av stort värde kommer denne troligen att avregistrera sig från att 

få nya meddelanden.132  

 

Rent tekniskt kan e-postmeddelanden sändas i olika format. Vanligaste formaten är vanligt 

textformat, HTML format och rik media, som i enkla termer är rörliga bilder. E-post som 

skickas i HTML ser ut som en hemsida då de öppnas. Vilket format som ska skickas beror på 

vilken typ av produkt som marknadsförs samt vilken typ av mottagare det är frågan om.133 

 

Vid utskick är det relativt vanligt med brus dvs. att mottagaren inte kan läsa meddelandet 

såsom sändaren har avsett. Ett vanligt problem av teknisk karaktär är t.ex. att mottagaren inte 

kan öppna meddelandet på grund av mjukvaran eller uppkopplingen. Ett annat problem kan 

vara att företaget som gör utskicken inte har den rätta mjukvaran för att sända meddelanden 

på andra språk som inkluderar andra tecken.134 Ett exempel på detta är en kampanj som ska 

skickas från ett svenskt företag till utländska användare. Det kan då vara problem med att 

skicka rätt tecken då dessa inte är tillgängliga i mjukvaran företaget använder. Mottagarna får 

meddelanden de inte kan förstå.  

 

En annan viktig del som kommer att påverka meddelandets utformning är beroende av vilken 

uppfattning som sändaren har om mottagaren. Vid e-postmarknadsföring har sändaren i 

allmänhet en väldigt god bild av mottagaren och därför kommer denna uppfattning att påverka 

utformandet av meddelandet väsentligt. Även mottagarens uppfattningar om sändaren 

kommer väsentligt att påverka hur meddelandet uppfattas. Detta är grundläggande i e-

postmarknadsföring och är helt avgörande för en lyckad och långvarig kommunikation.135 Ett 

företag som inte har tillstånd att skicka e-post till en konsument kommer att uppfattas som 

irriterande och kommunikationen kommer därför inte få avsedd effekt. En sändare som har 
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133 Priore, Anthony & Sterne, Jim (2000)  
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erhållit tillstånd uppfattas helt annorlunda och meddelandena är uppskattade och får därför 

förmodligen en god effekt på mottagaren.136  

 

Övervakning och rapportering  

 

En fördel med att använda e-post jämfört med traditionella marknadsföringskanaler är att 

resultaten går att mäta under själva kampanjen. Det finns möjligheten att snabbt och enkelt 

mäta hur mottagarna har uppfattat meddelandena eller har agerat efter att ha mottagit 

meddelandena.137 I artikeln ”Ethical customer relationships” 138 föreslås tre typer av 

mätningar: 

 

1) ”Click through”: Det visar hur många mottagare har klickat på länken in i e-posten till 

företagets webbplats.  

 

2) ”Replies”: Det visar hur många mottagare, som klickade på ett svarsformulär, har fyllt i 

hela formuläret och dessutom skickat in det till företaget.  

 

3) ”Sales”: Det visar hur många mottagare, bland vilka som kompletterade svarsformuläret, 

har faktiskt beställt en produkt eller har frågat efter mer information angående en viss 

produkt. 

 

Fördelar och nackdelar med e-post  

 

Ibland är inte e-post det lämpligaste kommunikationsmedlet. Det kan handla om tillfällen där 

andra medier fungerar bättre, t.ex. vid förhandlingar eller då ett möte ska bestämmas eller helt 

enkelt när det handlar om ett komplicerat ärende som kräver telefonkontakt eller ansikte mot 

ansikte kontakt.139 Lamb och Peek140 tar upp ytterligare tillfällen då e-postkommunikation 

inte lämpar sig; 

 

 Vid känsloladdade ämnen. 
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 För att lösa en konflikt. 

 När det behövs ett svar omedelbart, finns ingen garanti att en e-post läses inom rimlig 

tid. 

 Då något kan framstå som ovänligt i skriven form. 

 När meddelandet kräver ordentlig säkerhet. 

 Vid en diskussion med flera aktörer som alla har olika åsikter. 

 

Tidigare talade vi om hur viktigt det är med återkoppling för att kommunikationen ska utföras 

på bästa sätt och just återkopplingen är enligt Severinson141 ett problem med datorförmedlad 

kommunikation, som e-post är. Via e-post går det inte att visa någon omedelbar reaktion på 

ett meddelande eftersom det handlar om en asynkron kommunikation. Risken för 

missförstånd ökar på grund av denna brist på återkoppling och även på grund av avsaknaden 

av icke-verbala signaler.142 Även Lamb och Peek143  talar om hur avsaknaden av en viss form 

av kontext, t.ex. röstlägen och kroppsspråk, kan skapa missförstånd i e-postkommunikationen.  

 

Fördelarna med e-post är naturligtvis att det går snabbt att skicka, når mottagaren inom några 

sekunder och det är en förhållandevis billig kommunikationsform. Det går också att nå många 

mottagare över hela världen på kort tid och det är en kommunikationsform som bara växer sig 

starkare och starkare.144  

 

 

3.4 One-to-One marketing 

 

 

3.4.1 Motivering till val av teori 
 

I enlighet med vad som nämndes i början av detta kapitel har vi valt att först redovisa för 

teorin One-to-One marketing eftersom det är den teori som Permission Marketing sägs bygga 

på. One-to-One marketing är i sin tur grundad på relationsmarknadsföring, men vi har valt att 

inte ta upp den teorin här. Det skulle bli alltför omfattande och ligga utanför ramen för vårt 
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arbete. Ytterligare en anledning till att teorin One-to-One marketing tas upp är att ge 

Permission Marketing en teoribas eftersom Permission Marketing fortfarande inte kan ses 

som en teori i sig, utan snarare som en företeelse, som möjligtvis med tiden kommer att 

utvecklas till en teori. 

 

 

3.4.2 One-to-One marketing som teori 
 

One-to-One marketing är ett nytt sätt att förhålla sig till marknadsföring. Det lanserades 1993 

i boken One-to-One Future av Don Peppers och Martha Rogers. Det är egentligen inget nytt 

men det är på väg tillbaka efter att ha tryckts undan av massmarknadsföringen. Redan när det 

fanns lanthandlare så fanns det en form av One-to-One marketing där lanthandlaren fyllde den 

funktion, som kunddatabasen fyller idag, genom att känna sina kunder och vara medveten om 

deras behov.145  

 

Den primära drivkraften bakom detta synsätt är dess förmåga att skapa möjligheter till att 

anpassa företagets verksamhet till den enskilde konsumentens behov och preferenser.146  Det 

är ett sätt som är motsatt till det traditionella marknadsföringssättet. Till skillnad från den 

traditionella försäljningen och markandsföringen som handlar om att öka sin marknadsandel, 

handlar One-to-One relation om att inrikta sig på kundandelar, dvs. att ändra inriktning från så 

många konsumenter som möjligt till att få ut maximalt värde från varje konsument.147  

 

Det finns fyra principer bakom One-to-One marketing och det är viktigt att företagen utnyttjar 

dem på bästa sätt i sin hantering av kundrelationer. Dessa principer är enligt Peppers & 

Rogers148: 

 

Identifiering, är att analysera kunderna utifrån deras beteende, vilket innebär att företaget 

måste ta reda på i hur stor utsträckning kunderna använder sig av företagets tjänster och 

genom detta bestämma kundernas lojalitet. 
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Differentiering, innebär att företaget måste ta reda på de enskilda kundernas behov och 

preferenser och använda den informationen för att kunna behandla varje kund individuellt. 

 

Interaktion, innebär att företaget måste föra en dialog med kunderna för att på så sätt lära sig 

mer om dem och deras behov, samt ta reda på deras potentiella värde som kunder. 

 

Anpassning, här måste företagen skapa skräddarsydda erbjudanden till kunderna och ha en 

väl anpassad kommunikation med dem. 

 

För att på bästa sätt kunna använda sig av One-to-One marketing måste företagen använda sig 

av nödvändiga IT-stöd, för att kunna samla in, analysera och lagra stora mängder 

kundinformation. IT-stödet är även viktigt för att kunna skräddarsy kommunikationen med 

den enskilde kunden. En form för att använda detta IT-stöd är genom att integrera företagets 

kunddatabas med Internet.149 I detta sammanhang talar Blomqvist et al150 om fyra 

användningsområden: 

 

 Att styra informationen genom att använda en enkel struktur med ett fåtal mallar 

           oberoende av vilka data som presenteras, vilket skapar en databas som är enkel att   

           underhålla och uppdatera. 

 

 Att anpassa innehållet genom att skräddarsy informationen på företaget hemsida 

utifrån kundens situation och preferenser. 

 

 Att skapa transaktioner genom att möjliggöra försäljning via företagets hemsida. 

 

 Att utöka kundservicen genom att ge kunden tillgång till stödjande information, 

erbjuda kunderna sökfunktioner, m.m. 

 

Att lyckas med denna typ av individmarknadsföring är inte helt enkelt, det handlar om att ha 

en balansgång mellan att samla in och bearbeta relevant information så kunden kan få bättre 

service. Samtidigt måste detta göras utan att kunden känner sig manipulerad av ett företag 
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150 Ibid. 
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som vet ”allt” om denne. Detta innebär att det krävs såväl teknisk kunskap som ett stort mått 

av integritet och respekt för att kunna lyckas till fullo med individmarknadsföring. 151  

 

Den lärande relationen 

 

One-to-One marketing kan kallas för den lärande relationen. Det handlar dock inte om att lära 

upp kunderna utan snarare tvärtom, dvs. ge kunderna möjlighet att lära upp företaget. Detta 

innebär att företaget lär sig mer om och från sina kunder vilket leder till att både 

kommunikation och produkter kan förbättras och anpassas till de enskilda kunderna. Den 

lärande relationen är en process där båda parterna påverkar varandra, en form av kontinuerlig 

dialog. Den enklaste formen av den lärande relationen är när kunderna inte behöver 

återspecificera sig mer än en gång vid kontakt med företaget. Detta syftar till att förenkla och 

förbättra för kunden, vilket i sin tur innebär fördelar för företaget genom att kunden känner 

sig värdefull och sannlikheten att återkomma som kund ökar. I en lärande relation är det 

viktigt med ömsesidighet, dvs. att båda parter bidrar med något och i detta fall när det gäller 

kundinformation, är ömsesidig respekt extra viktig.152 

 

En tanke bakom One-to-One marketing är att förenkla för kunden genom att minska antalet 

alternativ och därmed också bördan av att behöva välja. Det passar väl in i dagens kultur där 

alla blir alltmer stressade, samtidigt som valmöjligheterna blir allt större. Kunden kommer att 

spara tid på att välja rätt produkt eftersom företaget har kunskapen för att kunna göra det åt 

kunden. Det gäller bara att ha lärt upp företaget tillräckligt väl.153 

 

 

3.4.3 One-to-One marketing och Internet 
 

Internet är det som har påverkat utvecklingen av marknadsföringens verktyg mest under det 

senaste årtiondet. Många av de förändringar som skapats i samband med Internet ligger i linje 

med utvecklingen inom relationstänkandet. Det kan tolkas som att kunderna äger relationen 

eftersom företagens värsta konkurrenter ofta bara är ett musklick bort. Internet kan dock inte 

sägas vara ett redskap för att hitta nya kunder utan snarare som ett hjälpmedel vid odlandet av 
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befintliga kundrelationer. Internet ska inte heller ses som ett nytt reklammedium utan snarare 

som en del av det framväxande samhällets infrastruktur. Ett stort användningsområde för 

Internet kan vara att använda det för att effektivisera och utveckla kommunikation och 

transaktion mellan olika parter. Möjligheten att involvera kunderna i relationen med företaget 

är en av de största fördelarna med Internet.154  

 

Internet har en stor potential i möjligheten att skapa en mer lättillgänglig och kostnadseffektiv 

kanal för kundinteraktioner. Det är emellertid inte självklart att Internet ökar fokusen på 

relationer eftersom även tillgången på information ökar. Ökad mängd information innebär att 

köparen får fler alternativa att välja mellan och risken finns att kundernas lojalitet istället 

minskar. Fördelarna med att vara en viss leverantör trogen minskar i samma takt som 

möjligheterna att hitta samma erbjudande till lägre pris ökar.155   

 

Enligt artikeln “Making E-mail Marketing Work” 156 är e-post det enda medium som till fullo 

kan uppfylla kraven som ställs för att One-to-One marketing ska kunna fungera. Trots detta 

finns det många kritiska röster kring e-postmarknadsföring, vilket i förlängningen blir en form 

av kritik även gentemot One-to-One marketing, eftersom den till stor del baseras på e-

postfunktionen. Fast även andra typer av direktmarknadsföring blir kritiserade så egentligen 

är det kanske inte e-posten och One-to-One som kritiseras utan hela systemet där 

konsumenten utsätts för ständigt mer reklam, av alla de slag.157 Här borde One-to-One ses 

som en fördel eftersom dialogen och innehållet i reklamen till stor del bestäms av kunden 

själv. Detta tankesätt delas av Allen158 som anser att e-postutskick och One-to-One personliga 

e-poster förbättrar en marknadsförares förmåga att skapa lojala långlivade relationer med 

konsumenter genom en personlig dialog. Ju mer företaget känner till om kunden desto lättare 

är det för det att ge kunden vad denne behöver.159 

 

I One-to-One marketing är det, enligt Allen160, viktigt att ta vara på båda de existerande 

kunderna men även att sätta värde på potentiella kunder som t.ex. besöker företagets hemsida 

för att skaffa information kring eventuella produkter. Dessa kunder bör uppmuntras att lämna 
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sin e-postadress så att företaget kan skapa kontakt och eventuellt utveckla en relation, både 

under den viktiga fasen då konsumenten fortfarande inte har bestämt sig för att bli kund, och 

även senare när första köpet har genomförts.161 

 

Genom att skicka kunderna e-poster med jämna mellanrum finns det möjligheter att behålla 

det som marknadsförare kallar ”top of mind” medvetenhet. Detta innebär att kunderna 

kommer att komma ihåg de produkter som företaget saluför, samt att de kommer att påminnas 

om hur företaget har behandlat dem under tidigare transaktioner.162 

 

Om företaget använder sig av personliga e-poster till kunderna leder detta till en One-to-One 

kommunikation med kunden. Även om allmänna e-postlistor kan fungera och i vissa fall öka 

kommunikationen med kunderna så kan personliga e-poster förbättra denna kommunikation 

och skapa en möjlighet för att bygga lojala kundrelationer.163 

 

Problem uppstår dock när företag säljer sina e-postlistor vidare till tredje part, som i sin tur 

skickar oönskade e-poster till konsumenterna. För att One-to-One ska kunna fungera krävs det 

att kunderna kan lita på företagen till vilka de lämnar ut viktig information angående dem 

själva.164 Just att själv få välja att lämna ut information om sig själva skapar en viss trygghet 

för kunderna, men en annan teknik inom One-to-One marketing kan få denna känsla av 

trygghet att försvinna. Tekniken kallas ”cookies” och innebär att marknadsförare kan följa 

konsumenters surfspår på Internet för att därmed kunna kartlägga konsumenternas beteenden 

och besöksmönster. En vanlig användning av ”cookies” inom One-to-One marketing är för 

företagen att skapa användarprofiler av Internetanvändare för att sedan kunna skräddarsy 

annonser och andra reklammeddelanden till kunder.165 Problemet med denna teknik är just det 

att den kan skapa otrygghet för konsumenterna. Den kan kännas som ett hot mot användarens 

privata liv och integritet då den kan uppfattas av många som ett sätt att kartlägga 

konsumenterna mot deras vilja eller att de är ovetande om det. Den kan också upplevas som 

kränkande genom att företagen samlar in information som kanske anses vara personlig och 

eventuellt känslig. Detta innebär att de marknadsförare som använder ”cookie” tekniken 
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måste vara försiktiga så att den inte missbrukas. Ett sätt att mildra kundernas oro är att anslå 

en ”privacy policy” för att visa på deras hederlighet.166 

 

Europa har ett starkare skydd för kunders integritet än i t.ex. Japan och USA. I Sverige, enligt 

personuppgiftslagen krävs det inte längre licens eller tillstånd för att registrera eller behandla 

personuppgifter, men däremot får det endast ske efter avtal eller enligt vissa villkor. Ett 

exempel på detta med avtal kan vara när kunden beställer ett abonnemang eller går med i en 

kundklubb. Företaget har då i princip rätt att behandla kundens personuppgifter för att kunna 

fullfölja avtalet och kan även använda uppgifterna för att erbjuda kunden liknande produkter, 

såvida kunden inte misstycker. Däremot får företaget inte sälja uppgifterna vidare, men finns 

inget avtal råder viss osäkerhet angående rättsläget. På grund av detta kan det vara klokt att 

upprätta ett avtal, eller att på ett tydligt sätt ange hur de insamlade uppgifterna kommer att 

användas, vilket innebär att kunden kan göra ett val om huruvida denne vill lämna ut 

personuppgifter eller inte.167 

 

 

3.4.4 Kritik mot One-to-One marketing 
 

Det finns risker för företagen att använda sig av One-to-One marketing eftersom 

överambitiösa företag ibland utnyttjar möjligheterna som interaktiviteten i form av Internet 

och e-post ger dem. Den höga hastigheten, globala räckvidden och kostnadseffektiviteten som 

är några av Internets mest framträdande karaktäristika har en tendens att fresta 

marknadsförare till vad man kan kalla överanvändning. Exempel på detta är att skicka 

oönskade e-poster och att behandla företagens webbsida som en variant på vanlig 

postorder.168 

 

För att till fullo kunna utnyttja One-to-One marketing måste kunden ha förtroende för 

företaget och här menar Peppers & Rogers169 att så länge kundens information bidrar till att 

skapa värde för kunden och så länge företaget inte missbrukar informationen så kommer 
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kunden att delta i dialogen. Feurst170 har dock en annan syn på saken. Han anser att kunden 

inte kan ha ett förtroligt förhållande till ett företag, liknande mänskliga relationer eftersom 

företaget inte kan ge känslomässigt stöd, det respekterar inte kundens behov av avskildhet och 

det kan förmodligen inte behålla en hemlighet. Kundens förtroende för företaget kommer att 

ligga på en funktionell och förhållandevis ytlig nivå, men fungerar relationen och företaget 

håller vad det lovar så är det bra. Det är inte många kunder som vill gå in i en djupare, 

emotionellt baserad relation med ett företag.171 

 

Christopher Ryan skriver i sin artikel ”One-to-One Marketing: Panacea or Pipe-dream for 

Business Marketers”172 att det finns vissa problem med One-to-One marketing vilket kan 

skapa problem för de marknadsförare som köper hela konceptet som en slags enhetslösning. 

Han menar att marknadsföringen idag är väldigt komplicerad och även om One-to-One 

marketing kan hjälpa företagen att bygga en grund så kommer det inte att vara tillräckligt för 

många företag och organisationer. I artikeln framgår även kritik mot det mest fundamentala 

inom One-to-One marketing, nämligen att kunna leverera exakt vad varje kund vill ha, när 

varje kund vill ha det, vilket enligt Ryan173 är omöjligt. 

 

Ryan174 nämner ett antal anledningar till varför One-to-One marketing inte fungerar för 

många företag. En anledning tar upp att One-to-One är alldeles för konsumentorienterad. Med 

detta menar han att det kan uppstå problem för ett företag som är fokuserat på business-to-

business marknaden, men det kan fungera bra för ett business-to-consumer företag. 

Anledningen till detta är att business-to-business marknaden ofta är mycket mer komplex än 

konsumentmarknaden på grund av att de industriella kunderna ställer större krav och därmed 

försvårar användandet av One-to-One.175 Enligt Ryan176 bör One-to-Many eller Many-to-

Many användas vid business-to-business marknaden. 

 

En annan anledning handlar om att One-to-One marketing är alldeles för 

konsumentfokuserad, vilket här innebär att företagen har gått ifrån den ursprungliga idéen 
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med marknadsföring vilket är att skaffa nya kunder.177 Istället handlar det enligt Ryan178 om 

ett tänkande där kunden är allt. Han talar om att konsumenter får större betydelse än 

prospekten i all One-to-One litteratur. Han påtalar också att detta inte skulle vara ett problem 

om One-to-One framställdes som ett konsumentmarknadsföringssystem, men eftersom det 

framställs som lösningen på alla marknadsförares behov så anser Ryan179 att det inte är 

tillräckligt för att vara den ultimata lösningen. Han påpekar också att det förvisso kostar mer 

att leta nya kunder än att behålla de redan existerande, men nya kunder kommer förmodligen 

alltid att behövas, så vad som behövs för marknadsförare är en balanserad användning av 

olika synsätt180 

 

 

3.5 Permission Marketing  

 

 

3.5.1 Innebörden av Permission Marketing 
 

Permission Marketing är en marknadsföringsmetod som bygger på ett One-to-One 

relationsresonemang men som samtidigt för begreppet ett steg längre.181 Enligt Godin182 

handlar Permission Marketing om att ändra inriktning från att hitta så många intresserade som 

möjligt till att göra så många som möjligt av de intresserade till konsumenter. Budskapet ska 

vara relevant, personligt och förväntat, vilket medför att mottagaren måste ha gett sin tillåtelse 

och accepterat att reklammeddelanden skickas baserade på mottagarens personliga 

preferenser. Om ett reklammeddelande som uppfyller dessa kriterier skickas ut är det högst 

troligt att mottagaren inte ignorerar det utan istället absorberar informationen på ett eller annat 

sätt.183 

 

Ett företag skapar ett reklammeddelande som lyckas väcka konsumenters uppmärksamhet. 

Denna uppmärksamhet transformeras till tillåtelse, tillåtelse till lärande och lärande till 
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förtroende.184 Målet med Permission Marketing är alltså, enligt Godin185, att skapa långsiktiga 

relationer och en lojal kundkrets genom upprepande interaktiv kommunikation där 

konsumenterna blir belönade för att de uppmärksammar de mottagna relevanta 

reklammeddelandena. 

 

Enligt Godin186 fungerar Permission Marketing i alla slags medier där konsumenten kan 

engageras i en dialog. Det kan fungera på flygplatser, som direktreklam, via telefon och på 

nätet. Varje annons i t.ex. TV-reklamen bör ha ett nummer eller en e-postadress där 

människor tillfrågas om de vill få mer information. På detta sätt kan en dialog initieras. Dock 

tycker Godin187 att Internet är alla tiders främsta medium för direktreklam och den låga 

kostnaden för att hålla en interaktiv dialog gör det idealiskt för Permission Marketing.  

 

 

3.5.2 Hur får man en person att bli konsument? 
 

”Hur får man människor att ställa upp?” Enligt Godin188 är det första steget är att avbryta 

konsumenten för att kunna fånga upp uppmärksamheten en första gång. Man börjar helt 

enkelt med att avbryta konsumenterna med ett budskap avsett att få dem att räcka upp handen 

för att sedan ansluta sig till att inleda ett lönsamt informationsutbyte som med tiden skapar 

förtroende som kan omvandlas till en säljrelation.189   

 

I allmänhet startar relationen med att företag försöker få konsumenten att nappa på ett 

erbjudande för att ge tillåtelse att inleda en vidare relation. Varje företag måste kunna ge den 

blivande konsumenten ett skäl att engagera sig, vilket innebär att det måste ha något att 

erbjuda. Det skäl företaget erbjuder konsumenten kan vara allt ifrån information till 

underhållning, tävlingar etc. Men det måste vara öppet, tydligt och kunna uppfyllas 

omedelbart. När företaget har fått konsumentens uppmärksamhet kan det användas till att 

informera om den vara eller tjänst som det erbjuder. Varje steg måste vara intressant, givande 

och relevant för att öka möjligheten att övertyga motparten. Eftersom den eventuella 
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konsumenten har gått med på att ägna sin uppmärksamhet åt företaget, är det betydligt lättare 

att informera om produkten. Företaget måste också anstränga sig att förstärka skälen för att 

vara säker på att behålla konsumentens uppmärksamhet.190 Eftersom det här är en 

tvåvägsdialog kan företaget, enligt Godin191, anpassa de stimulanser som används för varje 

tänkbar konsument. Sedan ska företaget försöka utvidga det samtycke det har fått från en 

blivande konsument. Det gäller för företaget att försöka få tillåtelse av konsumenten för att få 

presentera en ny produktkategori eller tillåta insamling av data om konsumentens intressen. 

Vad som också bör betonas är att all data som samlas in från konsumenten är till för att 

optimera relationen, varför företaget inte bör fråga efter irrelevant information. Konsumenten 

agerar utifrån den information denne har fått och genom att företaget följer upp 

konsumenternas beteenden kan det ytterligare specialisera framtida erbjudanden för att skapa 

kombinationer av erbjudanden. Kan företaget kommunicera på konsumentens villkor kan det 

nå ett högre förtroende. Det är genom förtroende man bygger varaktiga relationer i digitala 

kanaler. Så småningom förvandlar företaget det samtycke konsumenten har gett till 

vinstgivande beteenden hos konsumenten, dvs. att få denne att säga ”Ja”.192 

 

 

3.5.3 Från upprepning till förtroende  
 

Innan ett företag kan skapa förtroende måste det bli igenkänt. I dagens situation kan ett 

företag låta människor få veta att det finns och få dem att förstå ens budskap genom 

annonsering. Ett företag kan utvärdera sin kampanj efter de två måtten: räckvidd och 

frekvens. Räckvidd är en fråga om ”hur många personer såg varje annons?”. Medan frekvens 

eller upprepning handlar om ”hur många gånger får en enskild individ se annonsen?”. 193  

 

Permission Marketing satsar på en mer målinriktad annonsering med en hög frekvens.194 

Enligt Godin195 är fördelen med att satsa på en hög frekvens är att företaget dels tar sig 

igenom bruset och dels ser till att konsumenten uppfattar det budskap som företaget försöker 

få fram. Problemet idag är att folk inte uppmärksammar annonser. Om ca 10 procent av alla 
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konsumenter kommer ihåg en annons dagen efter anses det vara en framgång. Men ändå är 

det många av de 10 procent som inte ens bryr sig eller som inte har uppfattat vad företag vill 

säga. Att ha en hög frekvens av sin reklam leder till att konsumenten uppfattar det budskap 

företaget försöker föra fram och kör företaget den tillräckligt många gånger kommer förr eller 

senare så gott som alla minnas den.196 Enligt Godin197 leder upprepning till uppmärksamhet, 

uppmärksamhet till kännedom och kännedom till förtroende som i sin tur leder till vinst.  

 

Godin säger vidare att upprepningen i kombination med Permission Marketing bli för första 

gången effektiv och lönsam.198 Han menar att om kunden samtycker till kommunikationen har 

företaget fått tillåtelse att använda upprepning. När företaget har klart för sig att merparten av 

de människor det kontaktar vill att det hör av sig börjar upprepning se ut som ett lockande 

alternativ. Dessutom när företag kan använda ett medium som Internet speciellt e-post där 

upprepningen är gratis då har de fått en fullträff.199  

 

”Tänk dig att du har en påse med hundra blomfrön. Tänk dig också att du har fått hundra 

vattenkannor, var och en med tillräckligt mycket vatten för att vattna fröet några dagar. Nu har du två 

möjligheter att välja mellan. Du kan plantera alla hundra och vattna varje frö en gång. Jag skulle tro 

att då kommer inte något frö att gro. Eller också planterar du bara tjugo frön och slänger bort resten. 

Vattna vart och ett av de tjugo fröna fem gånger under en vecka så kanske du får tjugo blommor till 

slut.” 200 

 

Detta citat visar att det är bättre att rikta in sig på färre konsumenter som företag upprätthåller 

kontakten med och försöker bygga upp en relation till än att bara skicka ut reklam till så 

många som möjligt och bara en gång. Företag vill ju gärna nå ut med sitt budskap till så 

många som möjligt men enligt metoden Permission Marketing är det bättre att rikta in sig på 

färre konsumenter och istället försöka vårda relationen med dem.201 

 

Att nå ut till målgruppen med sitt budskap är ett ganska stort problem inom Permission 

Marketing eftersom det krävs att företag upprepar sig ett antal gånger för att konsumenten ska 

ta till sig det, stanna kvar och till slut göra fler köp. Att upprepa sig tar tid, och tid är pengar. 

Det är därför frestande att företag inriktar sig på nya konsumenter istället för att fortsätta satsa 
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på de gamla. Det är det som är det viktiga inom Permission Marketing att inte ge upp utan att 

ihärdigt upprepa sig, för till slut når budskapet fram och då har företag kanske en konsument 

för livet.202   

 

 

3.5.4 Permission Marketing på nätet  
 

Enligt Godin203 är det Internets låga kostnader för att hålla en interaktiv dialog som gör 

Internet till ett utmärkt medium för företag som tänker använda sig av Permission Marketing. 

Han föreslår fem steg som företag bör följa om de vill åstadkomma en lyckad Permission 

Marketing kampanj på nätet, riktad till konsumenterna. Här är fem stegen i Permission 

Marketing och deras funktioner via nätet:204 

 

1) Företaget erbjuder konsumenten ett skäl att delta. Permission Marketing använder sig av 

banners eller nätannonser för att få tillfällig uppmärksamhet och eventuellt deltagande från ett 

stort antal personer.  

 

2) När en konsument har valt att delta använder företaget e-post för att påminna denne om att 

återvända till webbplatsen eller för att informerar konsumenten om produktens eller tjänstens 

fördelar. 

 

3) Nätet ger möjligheten till en dialog för att se till att konsumentens uppmärksamhet kvarstår. 

Genom att uppmuntra svarsdialogen blir det lättare att ta reda på vilka som ständigt är 

intresserade och engagerar sig för att sedan öka den belöning konsumenten får för att bevara 

intresset.  

 

4) Med hjälp av datorer kan ett företag skräddarsy sina kampanjer för varje enskild person i 

målgruppen vilket erbjuder ytterligare skäl för att få ännu större samtycke av konsumenten. 

Man kan t.ex. ge direkta belöningar till konsumenterna som gör de frestade att stanna kvar 

eller för att fortsätta att vara aktiva. Ett exempel på företag som använder belöningar i form av 

bonussystem är flygbolaget SAS. Det ger sina flygresenärer bonuspoäng varje gång de reser 
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med bolaget. Resenärerna kan sedan byta in dessa poäng mot en gratis flygresa, gratis hotell 

etc. 

 

Det är mycket viktigt att konsumenterna har klart för sig att företag studerar deras agerande 

och kommer att använda dessa uppgifter för att skicka riktade och relevanta personliga 

budskap till just dem. Om det är detta företagen ämnar göra är det viktigt att de verkligen tar 

reda på vad konsumenter är intresserade av.  

 

Ett problem som är svårt att komma ifrån är de så kallade lycksökarna. En lycksökare inom 

direktreklam är en person som har mer tid än pengar i motsats till de flesta konsumenter. 

Exempel på detta kan vara personer som alltid tar tillfället i akt och utnyttjar erbjudanden om 

att vinna saker men i slutändan aldrig handlar något. 

 

5) Samtycket utnyttjas eventuellt av företaget för att påverka konsumentbeteendet och 

omvandla den till vinst. 

 

Det amerikanska Internethandelsföretaget Amazon.com har sin egen variant av Permission 

Marketing som inte sätter igång förrän man har köpt sin första bok, dvs. det frågar inte efter 

någonting, inte ens vad man heter förrän man ska handla. Insamlingen av information börjar 

när man väl har räckt upp handen genom att bli konsument hos Amazon.com. Sedan använder 

företaget av den information det har samlat för att göra en kvalificerad gissning om vad man 

vill läsa. Amazon har sitt eget sätt att hjälpa till med urvalet. Istället för att skicka regelbunden 

e-post med lämpliga förslag inriktar det sig på att skapa intressegrupper och erbjuda relevant 

information på sin webbplats.205    

 

Om konsumenten har en fråga kring boken kan denne e-posta såväl Amazon som de som har 

skrivit recensionerna för att ställa frågor eller få ytterligare information och synpunkter. I 

vissa fall erbjuds konsumenten även att tala, dvs. att e-posta eller chatta med författaren. 

Förutom information om den aktuella boken informeras konsumenten om vilka böcker andra 

konsumenter, som har köpt den aktuella boken, också har köpt eller varit intresserad av.206 
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Under själva köpet leds konsumenten på ett enkelt sätt genom olika leden med mycket 

information, olika optioner (frakt/betalning) och möjlighet att avbryta om man vill. Så fort 

beställningen är bekräftad inleder företaget aktivt en kommunikation som ska föra 

konsumenten uppåt från förstgångsköpare till återköpare. När köpet är avslutat och bekräftat 

av konsumenten erhåller denne information om detta till den e-postadress som denne har 

angivits med ett tack för beställningen och en repetition av själva ordern. När böckerna har 

sänts får konsumenten ett e-postmeddelande som en bekräftelse på detta. I alla dessa led 

uppmanas konsumenten att höra av sig till Amazon vid eventuella frågor eller problem.207 

 

Efter att beställning är lagd kan konsumenten via webbplatsen gå in och få information om 

bl.a. beställningen, betalningen och leveransen.208 Dessutom om konsumenten vill kan denne 

registrera sig för att via e-post få information löpande om författare, ämnesområde som är av 

intresse.209 

 

Amazon.com gör mer än att bara identifiera konsumenten som person. Det erbjuder 

kundanpassad värdefull produktinformation, det erbjuder också konsumenten insyn i "sin" 

information (sina konton) hos företaget samt det ger konsumenten möjligheten till att se över, 

och justera sina konton som kan bestå av preferenser, adresser etc. hos det. Företaget vill 

också att konsumenterna aktivt ger det återkoppling på hur det har presterat.210  

 

 

3.5.5 Hur företag kan erhålla tillåtelse  
 

Det finns fyra olika nivåer av tillåtelse som kan erhållas genom att man anmäler sig på en 

webbplats211:   

 

1) ”Opt-out” metod: Metoden är en av de mest kontroversiella metoderna som används för att 

bygga upp listor för e-postmarknadsföring. Det innebär att konsumenten måste ta bort krysset 

i rutan som säger om denne vill motta vidare information eller speciella erbjudanden om 
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framtida reklam. Även om denna metod är laglig, anses det vara en mindre uppriktig form av 

att fråga efter tillåtelse.212    

 

En annan form av denna metod kallas för ”negative option” eller ”double opt-out”. Ett företag 

har en lista på e-postadresser men har inte tillåtelse att skicka reklam tillhörande en tredje 

partner. För att kunna erhålla tillåtelse, skickar företaget en e-post (i fråga om ”double opt-

out”, två e-poster) där det står dess avsikt att skicka framtida tredje partners reklam. Om 

mottagaren inte svarar (negative option) antar företaget att mottagaren har gett sin tillåtelse. 

Sedan börjar företaget skicka reklam till listan och hyra ut namnen till andra.213  

 

De som talar för denna metod av informationssamling menar att så länge e-postadressen är 

offentligt tillgänglig på t.ex. ett visitkort eller på ett företags adresslista och så länge som all 

kommande e-poster omfattar ett alternativ för avregistreringen är metoden godkänd. Å andra 

sidan menar de som talar emot metoden att mottagarens tystnad inte motsvarar tillåtelse. De 

pekar på att många människor inte öppnar varje inkommande e-post vilket innebär att de 

kanske inte ser det ”negative option” meddelandet.214 I en undersökning som genomfördes av 

den amerikanska webbreklambyrån DoubleClick år 2002 angav 76 % att de sällan eller aldrig 

läser sina e-poster i bulkfoldern. Dessutom visades i studien att 60 % väljer att ta bort 

oombedda e-poster utan att läsa dem, en ökning på 15 % från året 2001.215 Även om 

”negative option” metoden är laglig i USA är det inte laglig i alla europeiska länder.216  

 

2) ”Opt-in” metod: Det innebär att konsumenten aktivt kryssar i en ruta på en 

registreringssida på en webbplats och därmed ger sin tillåtelse att motta vidare 

kommunikation inklusive speciella erbjudanden från företaget och dess partners. Det är den 

minsta mängden av tillåtelse som anses vara lämplig. Det är dock värt att nämna här att när 

ordet ”partner” inkluderas innebär det att webbplatsen troligtvis kommer att byta ut e-

postadresser med andra säljare eller webbplatser som erbjuder kompletterande tjänster eller 

innehåll.217    
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3) Bekräftad ”opt-in” metod: Det innebär att konsumenten mottar en bekräftelsee-post efter 

att denne har kryssat i rutan. Bekräftelsee-posten innehåller ett alternativ som tillåter 

konsumenten att avregistrera sig från listan som denne just har anmält sig på. Inget svar från 

mottagaren är nödvändigt.218  

 

4) ”Double opt-in” metod: Det kräver att konsumenten erkänner och omedelbart svarar på 

bekräftelsemeddelandet. Om konsumenten inte svarar blir denne inte tillagd till listan. Det 

uppskattas att listägarna förlorar 40 till 60 % av sina databaser när de använder denna metod. 

Det innebär att upp till 60 % av de som registrerar sig på en webbplats och samtycker till att 

motta vidare information inte tar hänsyn till att återigen ge sin bekräftelse. Detta på grund av 

att de inte har brytt sig om att öppna bekräftelsemeddelandet eftersom de tror att de redan vet 

vad det står i det.219   

 

En viktig hörnsten inom Permission Marketing via e-post är att i varje meddelande som 

konsumenten mottar måste denne alltid ha möjlighet att välja bort (opt-out) från allt som 

denne har anmält sig till. Företag måste alltid fråga konsumenter om de vill ”opt-out” eller om 

de vill ändra sorten och mängden av information som företag skickar till dem.220  

 

 

3.5.6 Problem med Permission Marketing 

 

Även om Permission Marketing påstås vara kärnan i One-to-One kommunikation och särskilt 

lämplig för individualisering och tydlig målinriktning omfattar det ändå problem och 

utmaningar angående segmentering, byggandet av högkvalitativa e-postlistor, integritet 

(privacy) och spam.221 

 

Segmentering  

 

En logisk grund bakom Permission Marketing är den målinriktade precisionen som utförs 

genom användandet av databaser. Segmentering sker på basis av bl.a. konsumenternas 
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intresse samt deras demografiska och tidigare responsinformation. Den typ av segmentering 

är baserad på en enkel formel: ”Vem du är anger hur man ska marknadsföra till dig.” 222 

 

Företag formulerar frågeformulär på nätet för att kunna samla in relevant information i syfte 

att segmentera, målinrikta och positionera. Dessa segmenteringsmetoder som finns på nätet 

antar att varje individ engagerar sig i en enda dominant typ av beteende, alltså de förutsäger 

beteenden och inköpsmönster från demografiska och psykografiska information. Dock verkar 

förutsägbara demografiska typologier angående beteenden på nätet oklara. En undersökning 

som omfattade 2,466 Internetanvändare studerade grupper av människor som rutinmässigt 

engagerade sig i en sorts av aktivitet framför den andra och hittade inga dominanta former av 

beteenden på nätet. Oavsett uppgivna preferenser, demografi och livsstilsegenskaper, visade 

Internetanvändare i undersökningen olika beteenden i olika situationer varje gång de valde det 

som passade sina behov och humör. Det tyder på att det är behov snarare än demografi, 

attityder eller uppgivna intressen som utgör basen till effektiv segmentering och 

målinriktning.223    

 

Byggandet av högkvalitativa  e-postlistor 

 

Att upprätthålla en e-postlista med hög kvalité är en utmaning som Permission Marketing 

stöter på. På grund av integritetsskäl ger många konsumenter falska e-postadresser och 

personlig information när de anmäler sig på ”opt-in” listor. Även när konsumenter ger rätt 

information om sig själva kan transaktionskostnader och långa frågeformulär avskräcka dem 

från att komplettera processen eller uppdatera sin information. Enligt 

mediaundersökningsbyrån Jupiter Communications undersökning från år 2001, har det visat 

sig att när konsumenter ändrar sina e-postadresser så informerar mindre än en tredjedel av 

dem ändringen till e-postlistorna. Undersökningen har också visat att två av fem personer 

ändrade sina e-postadresser åtminstone en gång de senaste två åren på grund av t.ex. byte av 

yrke eller integritetsbekymmer. Till följd av detta tenderar databaser till att innehålla felaktig 

information vilket i sin tur försämrar målinriktningen.224     
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När” opt-in” kan betraktas som spam  

 

När konsumenterna får många meddelanden i sin inkorg blir det svårt för dem att skilja 

mellan ”opt-in” e-poster och spam. Detta leder till att den negativa inställningen som de har 

till spam kan börja påverka inställningen till ”opt-in” e-poster.225 Enligt Godin226 finns det 

många företag med en viss målgrupp i sikte som anser att, bara för att annonsen har relevans 

så är det inte fråga om spamning. Det håller han inte med om, han menar att inte ens relevant 

reklam som riktas till mottagare som inte har lämnat sitt samtycke kan bli lika effektiv som 

samma reklam med samtycke.227 

 

Enligt artikeln ”Getting Permission: Exploring Factors Affecting Permission Marketing” 228  

påverkar ett meddelande som är relevant tillsammans med monetära fördelar i form av 

belöningar positivt på medverkan i aktiviteter anknutna till Permission Marketing. Dock 

påverkas Permission Marketing negativt av kostnader som berör t.ex. integritet och 

behandlingen av komplicerade utformade meddelanden som förekommer i samband med 

långa formulär eller svårförståeliga frågor.229  

 

Dock kan relevans vara en funktion av val av tidpunkt. Ett av problemen med Permission 

Marketing är att det vanligen är baserat på företagets schema och inte på konsumentens 

schema. E-poster skickas ut när företaget har rea eller ämnar påtvinga en viss produkt eller 

tjänst till konsumenterna. De e-posterna har kanske inte någonting att göra med var 

konsumenten befinner sig i relationen, vad denne vill ha eller vad denne är intresserad av. Det 

är ett problem med alla marknadsföringsprogram, dock blir det markant värre när man arbetar 

med en tillåtelsekontext. Inte nog med att människor inte kommer att respondera utan de 

börjar sätta föga värde på företaget och dess produkter.230          

 

Integritet (Privacy) problem  

 

Det främsta skälet till att konsumenter inte vill ingå i olika marknadsföringskampanjer är att 

de oroar sig för sin integritet. När man lämnar tillåtelse via nätet avstår man faktiskt från en 
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smula av sin integritet. Genom att använda den rätta kombinationen av frågeram och redan 

ifyllda rutor där företag ”föreslår” att de kan skicka reklam till konsumenten kan företag 

samla in samtycke från nästan varje webbplats besökare. De företagen utnyttjar besökarnas 

ouppmärksamhet, deras kognitiva och fysiska slöhet samt deras tendens att betrakta det  

förinställda alternativet som det vanliga eller korrekta svaret. En studie, som utfördes år 2002, 

visade att två av tre Internetanvändare i USA inte visste att de hade gett sitt tillstånd att vara 

på e-postdistributionslistor. Detta ökar bekymret angående integritet och kan påverka 

konsumenternas tillit till aktiviteter hos Permission Marketing och därmed påverka detta 

mediums framgång.231   

 

Enligt en studie, som fokuserade på e-postanvändares integritetsbekymmer angående olika 

sorters personliga information, har majoriteten av e-postanvändare visat oro för 

integritetsproblem på nätet. En annan studie visade att de två huvudbekymmerna hos 

Internetanvändare var överföringen av personlig information till okända affärsmänniskor och 

beslagtagandet av kreditkortsnummer av data ”hackers”. Dessutom har andra typer av risker 

som t.ex. risken för spam, Internetberoende, höga avgifter, pornografi och våld samt brist på 

den fysiska kontakten i samband med Internet identifierats. 232  

 

 

3.5.7 Permission Marketing och framtiden 

 

Permission Marketing via e-post har gått ett steg längre genom att hjälpa försäkra att företag 

förblir fokuserade på att etablera en hög grad av tillförlitlighet och ansvar med sin målgrupp. 

Men allteftersom ”opt-in” listor fortsätter växa och företag vänder sig till e-post för dess 

kostnadseffektivitet kommer Permission Marketing att visa sig otillräcklig. Många företag 

tolkar ”permission” som tillåtelse att skicka bulke-post och konsumenter översvämmas med 

meddelanden som inte direkt är relevanta till deras behov och intressen.233     

 

År 2004, kommer företag förmodligen att skicka mer än 200 miljarder e-poster årligen. För att 

kunna bryta igenom e-postrabalder och fortsätta uppnå önskvärda resultat genom e-
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postkanalen måste företag, enligt Rizzi234, flytta sig bortom den enkla ”permission” principen 

till ett nytt mål som gestaltas i ordet precision. Precision innebär att ett företag varje gång 

skickar rätt meddelandet till rätt mottagare vilket gör att alla mottagare blir glada att ta emot 

företagets e-postmeddelanden. Tillåtelse är den minsta förväntningen; precision e-

postmarknadsföring handlar om att företag varje gång skickar korrekta och individualiserade 

meddelanden till rätt mottagare för att kunna bygga en långsiktig relation med 

konsumenter.235  

 

Tanken om att Permission Marketing inte är tillräcklig längre delas av många. Enligt artikel 

”Participation Marketing”236 är Permission Marketing bara början på en interaktiv 

marknadsföring som fortsätts med den så kallade Participation Marketing. Det innebär att 

konsumenter inte bara ger sitt samtycke till marknadsföring utan de involveras också i 

skapandet av sina egna produkt- och tjänsteerbjudanden. T.ex. erbjuder några hem 

livsmedelsinköpstjänster konsumenter en möjlighet till att registrera sig på deras ”aldrig löpa 

ut” tjänsten. Konsumenterna väljer de varorna som exempelvis bröd och mjölk som de 

regelbundet vill ha och behöver inte oroa sig för att beställa dem igen.237  

 

Begränsningarna med Permission Marketing betonas tydligt i artikeln ”Partnership Marketing 

Goes Beyond Permission” 238. Även om Permission Marketing, enligt artikeln, är bättre än de 

andra medlen inom marknadsföring med avseende på målinriktade precision har den ändå 

flera begränsningar. För det första, tillfrågas konsumenter om sin tillåtelse först när de 

registrerar sig. Men de ombeds inte att då och då återkomma för att ändra sina preferenser. 

Faktum är att människor förändras vilket i sin tur leder till att meddelanden blir mindre 

preciserade och målinriktade. För det andra, är det företag som initierar 

marknadsföringsdialogen. Konsumenter ger sin tillåtelse en gång och sedan får de gång på 

gång marknadsföringsmeddelanden. De flesta konsumenterna glömmer vad de har sagt om 

vad de tycker om att spela, läsa eller dricka och därmed blir passiva mottagare till 

meddelanden. Detta minskar nivån hos Permission Marketing till samma nivå som 

direktreklam. Ju mer meddelanden företag skickar, desto mindre blir konsumenter engagerade 
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i processen.239 Enligt artikeln, är Partnership Marketing lösningen till de problemen eftersom 

den uppmanar företag att göra konsumenten till en jämlik partner i den 

markandsföringsdialogen. I denna form av marknadsföring är det inte längre företag som 

riktar sig mot konsumenter utan det är konsumenterna som väljer företag. Konsumenter är 

inte längre passiva mottagare utan de aktivt medverkar i reklam- och 

marknadsföringsprocessen. I denna process är målinriktningen meningslös utan företag måste 

lyssna till vad konsumenter har att säga och försöka uppfylla deras förväntningar och behov. 

Företag kan t.ex. övervaka eller kontrollera konsumentbeteende för att kunna utforma reklam 

som bemöter konsumenternas krav.240   

 

Grundtanken bakom Permission Marketing är, enligt Godin241, att ett företag måste föra en 

dialog med konsumenten för att kunna vinna dennes tillåtelse och för att på sikt kunna bilda 

en interaktiv relation där både företaget och konsumenten deltar. Men Godins dubbelriktad 

kommunikationssynsätt på Permission Marketing är omtvistlig. Enligt artikeln ”Request 

Marketing”242 är Permission Marketing, som en gång var ett praktiskt genomförbart paradigm, 

inte längre tillräcklig. Webben och Permission Marketing fungerar i motsatt riktning. 

Permission Marketing är baserad på tanken att marknadsföring är överföringen av 

meddelanden från företag till konsumenter medan webben handlar om överföringen från 

konsumenter till webbplatsen där konsumenterna har kontroll. Etiska företag ska bara skicka 

information till människor som har visat villigheten att motta den. Men denna form är 

fortfarande enkelriktad.243 Nielsen244 förespråkar en metod som heter Request Marketing och 

som han tycker är bättre än Permission Marketing. Med Request Marketing skickar företag 

bara meddelanden som konsumenterna har frågat efter istället för att företag genererar 

meddelanden när de vill nå sina konsumenter.245  
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3.5.8 Kritik mot Permission Marketing  
 

Vi har under arbetets gång flera gånger frågat oss om metoden Permission Marketing är så 

effektiv som den har framställs i litteraturen. Anledningen till detta är att vi i princip endast 

har använt oss av en källa skriven av en person, Seth Godin. Vad säger att vi kan lita på allt 

han säger? Det är lätt att vara godtrogen och därför är det viktigt att försöka vara objektiv, 

vilket vi har försökt vara. Dock under arbetets gång med Godins Permission Marketing har 

det visat sig existera två sidor av samma mynt. Vi har märkt att inom Permission Marketing 

litteratur förekommer det några tvivelaktigheter som inte kan bagatelliseras. Man ska inte 

förenkla problematiken genom att ignorera den skepsis som ändå råder. Det har inte varit lätt 

att finna kritiska åsikter kring Permission Marketing eftersom företeelsen myntades så sent 

som 1999 och det tar ju ett tag för kritiker att komma ut med sina rön. Därför har vi själva 

försökt att föra en kritisk diskussion kring företeelsen. 

 

Enligt Godin246 avbryter den traditionella marknadsföringen konsumenten för att tvinga fram 

sitt budskap och det blir allt svårare att lyckas med på grund av bl.a. ökat media- och 

reklambrus, begränsad mätbarhet av reklamkampanjers effekt och ökade kostnader. Å andra 

sidan, fungerar Permission Marketing genom att ge konsumenten möjlighet att frivilligt ta 

emot reklam. Dock börjar alltid det första steget med att avbryta konsumenterna med ett 

budskap avsett att få dem att räcka upp handen.247 På denna punkt, avbrytningspunkten, anser 

vi att Godin motsäger sig själv då att avbryta människor för att få uppmärksamhet sker på 

såväl den traditionella som den tillåtelsebaserade marknadsföringen utan någon dramatisk 

skillnad. Sedan säger Godin248 att efter att konsumenten har blivit avbruten ska man ge ett 

erbjudande som bör vädja till konsumentens egenintresse. När man har fått konsumentens 

samtycke bör all reklam som riktas mot konsumenten vara förväntad, personlig och 

relevant.249 Den personliga, förväntade och relevanta information har betydligt större effekt än 

ett slumpmässigt budskap vid en slumpmässig tid. Denna tanke må vara god men hur 

personligt kan ett företag egentligen bli? Ett företag kan aldrig vara riktigt objektivt då det 

aldrig skulle uttala sig negativt om sina produkter och tjänster. En personlig vän har aldrig ett 

kommersiellt intresse bakom sina rekommendationer vilket ett företag har.  
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One-to-One marketing och Permission Marketing kan till synes vara skilda tillvägagångssätt 

och effektivt användas var för sig men är de verkligen olika?   

 

Enligt Godin250 ledde One-to-One tänkandet i Peppers & Rogers bok, som baseras på att man 

istället för att inrikta sig på att maximera antalet kunder bör inrikta sig på att behålla kunderna 

längre och få betydligt mer pengar av var och en under tiden, till modellen Permission 

Marketing. Han menar att en-i-taget tänkandet av Peppers & Rogers fick många företag att 

öppna ögonen och se efter vad som händer efter den första försäljningen. Dock tycker han att 

hela processen med att få nya kunder måste omarbetas. Han säger att många företag inte 

lägger märke till människor förrän de har blivit kunder och de följer inte upp dem och 

samspelar heller inte med dem innan dess.251 Permission Marketing, anser Godin252, vara 

processen som tar hand om helt okända människor från den stund de visar att de har ett visst 

intresse. I sammanhanget tycker han att One-to-One processen börjar vid den första 

försäljningen medan Permission Marketing börjar vid den första kontakten.253  

 

Permission Marketing strävar efter att göra främlingar till vänner och att sedan göra vänner 

till kunder. One-to-One marketing använder sig av samma metoder för att med kunskaper, 

solida kontakter och relevant information göra kunderna till superkunder, dvs. den utgår från 

den kontakt den har fått i och med försäljningen för att åstadkomma ännu bättre kunder.254  

Godin255 säger vidare att man inte kan skapa en direktrelation med kunden om kunden inte 

uttryckligen går med på det. Allt från att ta reda på skonummer till att bygga upp en databas 

kräver ett öppet samtycke från både parter.256 Detta resonemang tyder på att båda sätten 

kräver samtycke av kunden och använder sig av samma metoder vilket leder till att man kan 

misstänka att det egentligen inte finns någon större skillnad mellan de två sätten. Det som 

förstärker vårt resonemang ännu mer är Allens257 synsätt kring One-to-One marketing. I 

motsats till Godin menar han att One-to-One börjar redan vid första kontakten med en 

potentiell kund för att sedan fortsätta att ha samma betydelse även när den potentiella kunden 

har övergått till att bli en lojal kund.258   
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Dessutom följer Permission Marketing samma tankegång som One-to-One marketing med 

avseende på kundvärde. Enligt One-to-One synsättet är en del kunder mycket lönande för 

företaget att ha en relation med medan andra inte besitter samma värde. Företaget bör därför 

prioritera sina satsningar på kunder som ger god avkastning på nedlagd möda, alltså på 

värdefulla kunder.259 Detta, enligt Feurst260, handlar dels om diskriminering och dels om 

minskning av konsumentens makt. Han menar att fokuseringen sker enbart på kunder med 

regelbundna vanor och stora plånböcker medan de som anses olönsamma eller vill inte berätta 

om sitt privatliv och därmed vill inte dela sina data med företag går miste om eller slipper 

företagens erbjudanden. Detta försvagar konsumentens makt genom att företaget väljer 

kunderna istället för att kunderna väljer företaget.261 Dessutom måste man, enligt Allen262, ta i 

beaktande att en kund alltid kan försvinna, av en mängd olika anledningar, och då gäller det 

att ha en bra metod för att skaffa nya, lojala kunder. Enligt Allen263 kan One-to-One 

marketing, främst med hjälp av e-post, vara en bra metod för att ordna detta.  
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4. Empiri och Analys 
 
 
 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera empirin som tillsammans med litteraturstudien har 
legat till grund för uppsatsens analys som också presenteras i detta kapitel. Empiri och 
analys kommer inte att stå under separata delar utan vår avsikt är att i den löpande texten 
försöka redovisa den information som vi har samlat in från intervjuerna och samtidigt 
analysera den. Därefter presenterar vi en sammanfattning av analysen utifrån 
kommunikationsmodellen.   
 
 

 

4.1 Inledning  
 

I vår undersökning av konsumenternas uppfattningar om Permission Marketing och spam har 

vi djupintervjuat 10 personer. Vid intervjuerna valde vi att ställa frågor i enlighet med den 

teori och litteratur som vi har läst och redovisat i vårt litteraturstudiekapitel. Vi utgick från sex 

faktorer som vi förmodade vara väsentliga för konsumenternas uppfattningar om företeelserna 

Permission Marketing och spam. Dessa faktorer är kommunikation/interaktivitet, 

individualisering, integritet, relevans, valmöjlighet och värdefulla erbjudanden. Vi inledde 

dock den studien medvetna om att dessa faktorer inte nödvändigtvis skulle vara tillräckliga för 

att ge en komplett bild av konsumenternas uppfattningar om Permission Marketing och spam.  

 

 

4.2 Val av uppkoppling och e-postleverantör 

 

Vi börjar med att diskutera några allmänna frågor kring våra respondenters val av 

uppkoppling och e-postleverantör för att se hur detta påverkar respondenternas uppfattningar 

om spam och Permission e-post. 

 

Alla våra respondenter läser uteslutande sin e-post hemma och flertalet, åtta av tio, är 

uppkopplade via bredband, medan resten har modem. Anledningen till att vi intresserade oss 

för hur våra respondenter var uppkopplade var för att undersöka hur detta kan påverka deras 

attityd gentemot spam och Permission e-post. Vi trodde att om man är uppkopplad via 
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bredband så kan det leda till att man kanske tillbringar mer tid på datorn och därmed blir 

inställningen inte samma som om man är uppkopplad via modem vid mottagandet av ett stort 

antal e-poster oavsett om de kommer i form av Permission e-poster eller spam. Dock visar vår 

undersökning att individernas uppfattningar om spam och Permission e-post kan påverkas 

negativt vid mottagandet av ett stort antal e-post vare sig de är uppkopplade via modem eller 

bredband. Den negativa uppfattningen kan uttryckas i form av tid och pengar. Tiden innebär 

den tid som konsumenten måste ägna åt att gå igenom sin e-post för att se vad som är 

relevanta och viktiga meddelanden. Får konsumenten stora mängder inkommande e-poster 

påverkas tidsaspekten ytterligare. Består den inkommande e-posten dessutom till stor del av 

spam tvingas konsumenten att noggrant kontrollera avsändare och dylikt för att verkligen se 

att inga viktiga e-poster försvinner i hanteringen. Uttrycket, tid är pengar, realiseras starkt när 

man är uppkopplad via modem. Att vara uppkopplad via bredband innebär att man betalar en 

månadsavgift för sin uppkoppling, oavsett tiden man tillbringar vid sorteringen av sina 

inkommande e-poster, medan man med modem betalar per minut och på ett sätt förlorar mer 

pengar än om man är uppkopplad via bredband.  

 

Det finns en liten variation bland de e-postleverantörer som respondenterna använder sig av. 

Hälften använder sig av Hotmail medan övriga representanter är Yahoo, Carambole, Lunds 

Universitetse-post och Bredbandsbolaget. De som har Hotmail och Yahoo använder de 

engelska versionerna. Carambole är en svensk e-postleverantör, liksom Lunds Universitetse-

post och Bredbandsbolaget. Det är också noterbart att nämna att de flesta använder mer än en 

e-postadress, t.ex. en Hotmail adress och en Carambole adress, vilka ges ut och används vid 

olika tillfällen. 

 

Anledningen till att vi ställde frågan om vilken e-postleverantör som respondenterna har är att 

vi ville se om det fanns någon skillnad mellan de olika leverantörernas sätt att hantera 

problemet med spam. Detta anser vi är något som kan påverka uppfattningarna om spam som 

i sin tur kan påverka uppfattningarna om Permission e-post. Vi kan naturligtvis inte dra några 

generella slutsatser angående detta, men vi kan se en tydlig tendens att de som har Hotmail 

drabbas i högre grad av spam än vad de som har en annan e-postleverantör gör. Det skulle 

kunna påverka huruvida respondenterna har en engelsk eller svensk version av e-postadress, 

vare sig det är en Hotmail eller någon annan e-postleverantör. Detta eftersom de flesta av våra 

respondenter har uppgett att de i stort sett bara får utländska spam. Det intressanta är att det 

inte riktigt går att förklara så här. En av våra respondenter som har en engelsk version av 
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Yahoo har aldrig fått något spam, trots ivrigt surfande på nätet där e-postadressen har 

utlämnats åtskilliga gånger och trots engagemang i ett flertal relationer med företag på nätet 

vars Permission e-poster inte uppfattas som spam av respondenten.  

 

Alla respondenter med Hotmail som e-postleverantör har märkt en ökad mängd spam jämfört 

med resten av respondenterna som säger att de nästan inte får någon spam alls med Yahoo, 

Carambole, Lunds Universitet och Bredbandsbolaget som e-postleverantörer. Vissa har 

försökt att hantera problemet med spam antingen genom att blockera spam eller genom att 

aktivera spamfiltret. Dock bör det noteras här att trots användningen av förhöjd eller exklusiv 

spamfilternivå så får respondenterna fortfarande, vad enligt dem är, ett stort antal spam, ca 20 

till 40 spam per dag. Följande citat från respondent 7 illustrerar detta problem. 

 

– ”Det har ökat mycket under senare tid, kanske under de senaste 2 åren har ökningen varit 

störst. Den största ökningen beror på spam, jag får kanske 3-4 e-mejl av vänner och resten av 

mina 30-40 mejl per dag är spam trots användningen av den högsta nivån på spamfilter.”  

 

 

4.3 Respondenternas uppfattningar om spam och Permission 

e-post 

 

Här kommer vi att redovisa respondenternas åsikter och tankar kring spam och Permission e-

post. Vi börjar först med att diskutera uppfattningar om spam och Permission e-post var för 

sig för att sedan se vad skillnaden är mellan dem enligt våra respondenter.  

 

 

4.3.1 Uppfattningar om spam 
 

På frågan om vad intervjupersonerna uppfattar som spam var det främst orsaker som att e-

posten är irrelevant eller inte är anpassad till deras behov, den är olustig och motbjudande 

speciellt vid mottagandet av porre-post, oinbjuden och något som för de flesta dyker upp varje 

dag. En annan viktig anledning till att e-posten kan uppfattas som spam är att om det är, för 

respondenterna skickat av okända avsändare. Detta gör att osäkerheten kring e-posten ökar. 
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Vid vidare diskussioner tyckte några av våra intervjupersoner att spam också kan komma från 

vänner, då i form av t.ex. kedjebrev som av dessa även uppfattas som obehagligt, speciellt den 

typ av kedjebrev där man ”tvingas” skicka e-posten vidare för att inte drabbas av någon 

hemsk olycka. En av intervjupersonerna ignorerade ett kedjebrev med denna typ av 

formulering och råkade sedan ut för en tragisk händelse någon dag efter. Respondenten insåg 

att detta inte var på grund av kedjebrevet, men det skapade en mycket olustig och obehaglig 

känsla.  

 

Vi kunde se att en del saker var gemensamma i respondenternas uppfattningar om spam, men 

det fanns också vissa olikheter. Den främsta olikheten var kring hur kedjebrev kunde 

uppfattas som spam eller inte. Vi tror att de flesta inte ansåg kedjebrev vara spam eftersom det 

för det mesta kommer från vänner och därmed slinker det igenom den kritiska granskning 

som respondenterna gör när de öppnar sin inkorg. De flesta kan nog tycka att ett kedjebrev 

kan vara irriterande, men det går oftast inte så långt som till att betrakta det som spam. 

Anledningen till att några av våra respondenter uppfattar kedjebrev som spam kan vara att de 

har haft en obehaglig upplevelse i samband med dem, vilket nämndes ovan, eller att de är 

skrockfulla eller osäkra och därmed finner obehag kring denna typ av kedjebrev. Det borde 

ligga i deras intresse att i så fall informera sina vänner om detta och på så sätt undvika 

problemet. Ett annat problem som kan uppstå vid kedjebrev och liknande typer av e-poster är 

att de ofta är väldigt stora filer och därmed tar upp mycket plats i inkorgen, vilket är ett 

exempel på hur spam klassificeras i den litteratur vi har läst kring företeelsen. 

 

Att vara nyfiken och uttråkad är två egenskaper hos respondenterna som har dykt upp i 

samband med öppnandet av spam. De flesta respondenter har någon gång öppnat spam 

antingen på grund av nyfikenhet eller på grund av att de var uttråkade. Nyfikenhet kom oftast 

i samband med spam som saknade rubrik eller som var personliga i form av att namnet på 

mottagaren stod i rubriken. Man kan säga att respondenterna lurades till att öppna 

meddelandet. Vissa respondenter blir också nyfikna när en e-post kommer från ett företag där 

de känner igen namnet eftersom de tycker att det är ovanlig att man får spam från kända 

företag och tror att e-posten kanske innehåller värdefulla erbjudanden. Detta kan illustreras av 

citat från tre av våra respondenter, nämligen respondenterna 10 respektive 4 och 1. 

 

– ”Jag gjorde det i någon slags tro att det fanns något bättre under ytan, men det visade sig 

att djupet var lika hemskt som ytan.”  
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– ”Ja, jag öppnade spam meddelanden i början, eftersom jag fick e-mejl med mitt namn på 

och jag trodde att det var från mina vänner. Det var ett personligt spam eller meddelanden 

utan rubriker. Jag var nyfiken på att se vad det handlade om.”  

 

– ”När jag har det tråkigt, så öppnar jag några t.ex. vykortsaktiga meddelanden. Jag klickar 

på länken i e-posten men jag har aldrig försökt ingå i en relation med dem.”  

 

Detta tyder på att spam kan fungera till en viss del. Genom lockande eller personliga rubriker 

försöker spammare fånga upp konsumentens uppmärksamhet och få denne att nappa på ett 

erbjudande. Just detta att spam ibland fungerar är något som egentligen borde ses som en 

självklarhet, även om inte någon av våra respondenter har fallit för lockelsen. Anledningen till 

detta är att om ingen föll för lockelsen med spam, så skulle det inte existera. De som skickar 

ut spam gör det ju inte för att det bara är kul, utan de flesta gör det för att tjäna pengar. Vad vi 

kan se hos våra respondenter är att de ibland öppnar spam, för det är lockande och vem kan då 

säga att de aldrig skulle falla för lockelsen. Är erbjudandet bara tillräckligt bra så finns 

chansen där. 

 

Det diskuteras för närvarande ett lagförslag mot spam i Sverige. Denna lag kommer från ett 

direktiv från EU och alla medlemsländer ska inom snarast införa den. Vi diskuterade denna 

lagändring med våra respondenter och ingen ansåg att den skulle ha någon direkt verkan 

eftersom de flesta uppger att de får sina spam från utländska avsändare och då främst från 

USA. Fast eftersom de flesta också har sagt att de inte öppnar sina spam kan det vara svårt att 

veta om de verkligen kommer från utlandet eller är från Sverige och bara skrivna på engelska. 

Det har diskuterats ganska mycket kring denna lag även i de artiklar vi har haft tillgång till 

och även här är den största kritiken just det att spam kommer främst från USA och då kan 

lagen bli verkningslös i Sverige. Vad lagändringen kan göra är att påverka de seriösa svenska 

företagen som försöker finna nya kunder via e-post. De kan inte längre skicka ut e-poster utan 

att ha konsumenternas samtycke, vilket innebär att Permission e-poster borde bli allt viktigare 

för företag och marknadsförare. 
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4.3.2 Uppfattningar om Permission e-post 
 

Vid frågan om hur en bra Permission e-post bör vara dök det upp ett flertal faktorer som våra 

respondenter fann väsentliga. De gemensamma faktorerna som alla våra respondenter nämnde 

var främst att det ska innehålla ett relevant budskap som tillgodoser respondenternas behov 

och intressen. Permission e-posten ska helst innehålla värdefulla erbjudanden och vara 

upplagd på ett snyggt sätt med bra layout. E-posten ska inte skickas alltför ofta och det ska 

helst vara varierat innehåll med nya erbjudanden varje gång. Respondenterna vill ha kontroll 

över relationen på så sätt att de vill ha möjlighet att kunna avregistrera sig när de vill. Det ska 

också finnas möjlighet för mottagare att ändra sina preferenser och personlig information på 

ett smidigt och enkelt sätt.  

 

Det framkom dock att alla dessa kriterier inte uppfylls på det sätt som respondenterna önskar. 

Några av våra respondenter har uppgett att de tycker att det är alltför mycket upprepning i 

samband med Permission e-posterna angående innehållet. Det handlar om samma sak varje 

gång, vilket leder till att respondenterna blir trötta på att få dem och deras intresse svalnar. 

Citatet från respondent 2 illustrerar detta. 

 

– ” Jag brukade läsa det så fort jag fick det men sen förlorade jag intresset. Det kändes som 

att det inte gav så mycket. Jag visste ungefär vad de innehöll.”  

 

Det finns dock en annorlunda uppfattning hos de respondenter som tycker att den Permission 

e-post de får är både rolig och relevant och har värdefulla erbjudanden som lockar, vilket 

citatet från respondent 3 visar. 

 

– ”Jag tycker om deras erbjudanden eftersom jag anser att de är relevanta för mina behov 

och intressen. De upplyser mig varje gång de uppgraderar mjukvaran som jag använder för 

musik. Dessutom tvingar de mig inte att köpa någonting.”  

 

Enligt Godin264 blir kombinationen av upprepning och Permission Marketing ett effektivt och 

lönsamt verktyg eftersom kunden har givit sitt samtycke till kommunikationen och därmed 

även givit företaget rätt att använda upprepning. Han menar att fördelen med att satsa på en 

hög frekvens är att man dels tar sig igenom bruset och dels ser till att konsumenten uppfattar 
                                                 
264 Godin, Seth (1999) 
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det budskap man försöker föra fram. Dock har vår undersökning visat att detta inte alltid 

uppskattas. De flesta av våra respondenter skulle avsluta en relation med ett företag som 

skickar Permission e-post alltför ofta. Konsekvensen kan bli att kunden tröttnar på företaget 

eftersom tätt upprepade reklam lätt kan uppfattas som spam eller försvinna i mängden av 

spam, vilket citatet från respondent 9 visar. 

 

– ”De ska inte skicka för många mejl utan de ska skicka lagom många under en viss tid, så 

man inte blir störd.”  

 

De av våra respondenter som är delaktiga i en eller flera relationer med ett eller flera företag 

är dock nöjda med mängden Permission e-post som kommer, de anser att den är lagom stor. 

Detta gäller oavsett om e-posten skickas en gång per månad eller en gång per dag och oavsett 

om respondenten har relation med ett eller flera företag. De respondenter i vår undersökning 

som bara får en Permission e-post per dag har bara relation med ett företag och det kan enligt 

oss vara orsaken till att de inte uppfattar det som för mycket. De andra respondenterna i vår 

undersökning som har relationer med flera företag får sina Permission e-poster endast ett fåtal 

gånger per månad eller en gång per vecka. Respondenterna uppgav att de inte brukar komma 

samtidigt, vilket vi anser vara ett skäl till att de inte uppfattar mängden Permission e-post som 

för mycket. Det skulle annars finnas en risk att konsumenter uppfattar Permission e-post som 

spam om de har flera relationer med flera företag som skickar e-post varje dag eller som 

skickar e-post samtidigt. Även om konsumenter bara ger sitt samtycke till några stycken 

företag i få kategorier kan det hända att den låga kostnaden vid e-postutskick gör att företag 

skickar ut fler e-poster än vad konsumenter rimligen kan absorbera. När Permission e-post 

mottas i stora mängder bryter den inte längre igenom kaoset utan den uppfattas som själva 

kaoset. 

 

Vi diskuterade möjligheterna till avregistrering från Permission e-posterna med våra 

respondenter. Alla våra respondenter angav just möjlighet till avregistrering som ett krav för 

att ge sitt samtycke till ett företag. Detta illustreras med ett citat från respondent 10. 

 

– ”Det är viktigt, men det är nog oerhört svårt att ta sig ur en relation, för då har de ätit sig 

in. Så jag skulle vara mycket restriktiv och ha en stor valprocess innan jag skulle välja att gå 

in i en sån relation. Jag kan inte säga att jag aldrig skulle göra det men då skulle jag välja 
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mycket omsorgsfullt och förmodligen skulle jag välja en relation där jag skulle ha ett värde av 

att stanna kvar.”  

 

Sedan diskuterade vi vidare med de respondenter som har ingått i en relation, men som är 

missnöjda med de Permission e-poster som de aktuella företagen skickar. Vi frågade dem 

varför de i så fall inte har avregistrerat sig och om den möjligheten fanns. Svaren på denna 

fråga var att man inte avregistrerar sig på grund av lathet, trots att möjligheterna till 

avregistrering fanns. Vissa respondenter tycker att det är lättare att ta bort e-posten än att gå in 

i den och gå igenom ett antal steg innan man avregistrerar sig. Samma sak gäller för spam. De 

respondenter som får för mycket spam lägger inte ner tid på att försöka avregistrera sig och de 

som har försökt har ofta inte lyckats utan istället har valt att försöka blockera dem. Detta 

framgår av ett citat från respondent 8.  

 

– ”Jag har inte försökt att avregistrera mig från spam e-mail eftersom jag inte bryr mig. De 

är för många och jag har ingen lust att göra det.”  

 

 

4.3.3 Skillnader mellan Permission e-post och spam 
 

När vi ställde frågan om vad respondenterna anser vara skillnaden mellan Permission e-post 

och spam dök samtyckefaktorn upp hos de flesta respondenterna. De anser att Permission e-

post är något som de har bett om i motsats till spam som skickas mot deras vilja. De anser 

vidare att Permission e-post omfattar relevanta erbjudanden från seriösa företag där individen 

känner större kontroll över e-posten i den mening att denne kan avbryta relationen när som 

helst och samtidigt respekteras för sitt beslut. De tycker också att Permission e-post är något 

som man inte förväntar sig att skickas för ofta i motsats till spam som skickas för ofta.     

 

Trots att samtyckefaktorn dök upp ofta i vår undersökning som en förklaring till vad som 

skiljer en Permission e-post från spam så visar det sig inte vara det avgörande kriteriet som 

skiljer spam från Permission e-post. Att en e-post är tillåten betyder inte alltid att det är något 

bra. Permission e-post kan uppfattas som något negativt och därmed likställs med spam lika 

lätt som spam kan uppfattas som något positivt. Vår undersökning visar att trots 

samtyckefaktorn kan Permission e-post uppfattas som spam om den skickas för ofta, är 
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irrelevant, innehåller samma erbjudande varje gång, inte erbjuder något av värde för 

respondenten och när respondenten känner att denne börjar förlora kontroll i relationen vid 

t.ex. missbruk av personlig information eller vid minskning av valmöjligheter. Detta visas 

genom ett citat av respondent 5. 

 

– ”När jag får dem för ofta och om det är samma meddelande om och om igen.”  

 

På frågan om vid vilka tillfällen respondenterna tycker att spam kan vara acceptabelt, gick 

åsikterna isär. Hälften av respondenterna är mycket negativa till spam och tycker att spam 

aldrig kan accepteras.  Både respondent 2 och 3 uttryckte starka åsikter kring detta. 

 

– ”Inga tillfällen. Spam är inte bra överhuvudtaget. Jag menar om jag är intresserad av 

något så anmäler jag mig själv.”  

 

– ”Inga tillfällen. Det spelar ingen roll om jag inte får spam för ofta eller om den är relevant 

eller vad som helst, så är det ändå spam som jag tycker är irriterande.”  

 

Den andra hälften av respondenterna är mer positiva och beredda att acceptera spam om den 

uppfyller vissa kriterier. Några är villiga att ta emot spam om den innehåller relevanta och 

värdefulla erbjudanden och så länge som den inte skickas för ofta. Möjligheten att välja om 

man vill eller inte vill fortsätta ta emot spam dök också upp då man vet att de flesta antingen 

kommer från oseriösa företag eller från privat personer som gömmer sig bakom en falsk 

adress eller som inte lyssnar på mottagaren. Det var dock en sak som respondenterna kunde 

enas om, de har hittills inte sett någon spam som har uppfyllt alla dessa kriterier. Respondent 

1 uttrycker detta på ett tydligt sätt. 

 

– ”När de skickar e-post som innehåller saker som intresserar mig. Om spam har ett bra 

erbjudande eller skickar gratis saker så varför inte, så länge de inte frågar efter pengar eller 

någonting i gengäld.”  

 

I anslutning till detta vill vi anknyta till vår litteraturstudie där Godin265 hävdar att inte ens 

relevant reklam som riktas till mottagare som inte har lämnat sitt samtycke kan bli lika 

                                                 
265 Godin, Seth (1999) 



 85 

effektiv som samma reklam med samtycke. Detta motsägs till viss del av vår undersökning då 

vi ovan har redovisat att spam ibland kan fungera och uppfattas som något positivt om det ses 

som bl.a. relevant.  

 

När det gäller frågan om vad respondenterna gör när de får en Permission e-post så varierade 

svaren. Respondenter som inte får mycket spam eller som har egen e-post just för relationer 

öppnar de flesta Permission e-poster. Medan de andra respondenterna, som bara har en e-post 

där alla sorters e-postmeddelanden går in och dessutom får mycket spam, började strunta i 

Permission e-post redan från början. De menar att när mängden spam började öka och blev 

irriterande, har det omedvetet börjat påverka Permission e-posten som så småningom 

betraktades som irriterande och likställdes med spam. Vi vill illustrera detta genom citat från 

respondent 4 och 7. 

 

– ” I början öppnade jag e-mejlen för att se på tipsen, eftersom det är det jag är intresserad 

av. Men sen när spammejlen började öka började jag strunta i att det kom. Jag fann det 

irriterande, det hände som en omedveten sak. Det blev för mycket e-mejl att hålla reda på.”  

 

– ”Jag har bara gett mitt samtycke till ett företag. Det skickar ett meddelande varje dag. Jag 

öppnar inte meddelandet längre och jag blir faktiskt irriterad när jag får det eftersom jag 

redan får mycket spam. Jag orkar bara inte.”  

 

Enligt Godin266 bygger Permission Marketing på ett One-to-One relationsresonemang och att 

få konsumentens tillåtelse betyder början till en relation som ska baseras på ömsesidighet, 

dvs. att både parter bidrar med något. Respondenterna har olika uppfattningar vad gäller 

relationer i en tillåtelsekontext dvs., en relation med ett företag som har uppstått genom 

tillåtelse från konsumenten. Mer än hälften av respondenterna har eller har haft relationer med 

ett eller flera företag via e-post. Det kan vara relationer som handlar om allt från dagliga 

hälsotips, månatliga nyhetsbrev till återkommande köp. För att en relation ska vara 

vinstgivande, ur ett företagsperspektiv, ska det helst leda till ett köp. Vår undersökning tyder 

dock på att köpkomponenten inte har så stor betydelse för våra respondenters definition av 

relation. De flesta respondenterna anser att en relation inte behöver vara av monetär karaktär 

utan den kan likväl vara mental i sin natur, vilket innebär att företaget framträder som en 

                                                 
266 Godin, Seth (1999) 
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positiv känsla i respondentens medvetande. När det gäller de som har köpt något ett flertal 

gånger anser de att de har en relation med företaget åtminstone av monetär karaktär. 

Angående de som inte har köpt något, utan enbart mottar nyhetsbrev och dylikt går åsikterna 

isär. Den första gruppen menar att de Permission e-poster som de får, i form av nyhetsbrev 

och dylikt, är en ensidig kommunikation, som inte kan betraktas som en relation, eftersom de 

ser sig mer som passiva mottagare på grund av att de inte ger någonting i gengäld. Den andra 

gruppen anser att de har en form av relation med företaget, trots att något köp aldrig har 

genomförts. De anser att det snarare är en mental relation av informationsskapande karaktär. 

 

Dessutom kan vi genom vår undersökning se att en relation inte alltid behöver uppstå genom 

att man ger företag sin tillåtelse. Samtliga respondenter som har relationer med företag, i den 

mening att de har gett företag sin tillåtelse att skicka Permission e-post, har själv sökt upp 

företaget och bett om att de skulle skicka reklam via e-post. Inga av dem har ingått i en 

tillåten relation med företag genom spam. Det betyder dock inte att de aldrig skulle engagera 

sig i någon form av relation via spam.  

 

Det har hänt att vissa respondenter får e-post från företag sedan respondenterna har besökt 

deras webbsida eller någon gång har köpt från dem men som de aldrig har gett företagen sitt 

samtycke till att skicka reklam via e-post. Man skulle kunna tänka sig att en sådan typ av 

reklam är oönskad först och främst på grund av att den är oombedd och därmed kan likställas 

med spam, men sådan är inte fallet för alla respondenter. Vissa respondenter betraktar inte en 

sådan typ av e-post som spam utan de har en positiv inställning till den på grund av två 

orsaker. För det första tycker de om avsändaren till e-posten, dvs. till de företag som står 

bakom och betraktar företagets erbjudanden som intressanta och relevanta för deras intresse 

och behov. För det andra är de nöjda med det faktum att e-posten inte skickas för ofta och 

därmed inte stör dem. Dock har respondenterna noterat att denna typ av e-post skulle 

betraktas irriterande och negativ om den skickas för ofta eller om den skickas med samma 

innehåll och erbjudande varje gång. Dessutom tycker några av respondenterna att de har en 

viss form av relation till sådana företag även om de inte har gett dem sitt samtycke och trots 

att de aldrig har köpt från dem. De betraktar relationen som en form av ett mentalt förhållande 

på grund av deras positiva inställning till företaget som gestalts i tanken att, om de någon dag 

skulle ha behov av företagets produkter så skulle de definitivt kunna tänka sig att köpa från 

det aktuella företaget. Detta leder till det faktum att alla har olika uppfattningar om vad en 
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relation innebär. En relation behöver inte alltid vara tillåten eller leda till ett köp utan den kan 

också uppstå vid andra förhållande och i andra former än den monetära formen.  

 

Dock har andra respondenter starka åsikter angående huruvida ett företag vars webbplats de 

har besökt hade rätt till att skicka reklam utan deras samtycke. De menar att de skulle uppfatta 

det som kränkande och kommer definitivt att likställa det med spam även om meddelandet är 

intressant och relevant. Respondenterna 10 respektive 8 uttrycker detta väl. 

 

– ”Det ligger väl lite i sakens intresse att de ser vilka besökare de haft. Det skulle de ju kunna 

använda, eller missbruka beroende på hur man ser det genom att komma tillbaka till mig och 

säga: vi ser att du besökt vår hemsida, här får du lite reklam. Då tycker jag att de tagit sig för 

stora friheter. De får gärna se att jag varit där men de ska inte ta kontakt med mig om jag 

inte bett om det.”  

 

- ”Jag vill nog inte att företagen aktivt ska komma in i hemmet och säga att : skapa en 

relation med oss, utan de ska finnas där väl utplacerad så att jag kan söka hos dem när jag 

behöver dem.”  

 

Få respondenter har konstaterat att de aldrig skulle ha en relation med företag på Internet. 

För de respondenter som inte har någon relation med något företag varierar orsakerna lite, 

men samtidigt finns vissa gemensamma spår. Det handlar om att företagen inte har något 

intressant att erbjuda som passar respondentens behov. Det handlar också om känslan av 

osäkerhet, vilket innebär att de inte litar på företagen som agerar på Internet. 

 

 

4.4 Problem kring individualisering och integritet 

 

Ett problem som våra respondenter har påpekat är att företagen inte individualiserar 

informationen tillräckligt. Medvetenheten om vad menas med individualisering var olika 

bland respondenterna. Några av dem är tveksamma om den Permission e-post de får är 

verkligen individualiserad eller anpassad efter dem. De säger att trots att de har bett företag att 

skicka den utvalda informationen eller t.ex. nyhetsbrevet så betyder det inte att det handlar om 

individualisering eftersom andra också får samma nyhetsbrev. I vissa fall kan det vara 
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personligt i form av att namnet på mottagaren står överst, men egentligen är det inte riktigt 

personligt enligt våra respondenter. Bland de som var införstådda med vad 

individualiseringen kunde innebära var inställningen till Permission e-post betydligt mer 

positiv. Bristen på individualisering är för många av våra respondenter inte ett stort problem, 

men det går lite stick i stäv med en av målsättningarna med Permission Marketing, nämligen 

att skräddarsy personliga erbjudanden till deras kunder. Det gäller att det är relevanta 

erbjudanden som verkligen passar till den enskilde kunden. Detta bekräftas genom de 

intervjuer där kunden har någon form av relation med ett företag. Skapar inte företaget 

intresse och relevans så har kunderna en tendens att tröttna, speciellt eftersom de inte har tid 

att sortera ut Permission e-posterna från spam. Detta kan illustreras genom följande citat från 

respondent 2. 

 

– ” Varje dag skickade de e-post till min Hotmail. Informationen var inte individualiserad 

utan de skickade samma information till mig och till andra men det var den information som 

jag har bett om i alla fall.  Jag har avslutat min relation med företaget eftersom jag inte 

orkade läsa dess e-post. Mitt intresse svalnade.”  

 

Individualisering är något som de flesta respondenter med en relation till företag uppgav att 

de uppskattade, men samtidigt sa de också att de inte så gärna lämnade ut mycket information 

om sig själva. Det blir då svårt för företagen att verkligen kunna individualisera erbjudanden 

om konsumenterna inte lämnar ifrån sig tillräckligt med information. Anledningen till att våra 

respondenter inte ville lämna ut alltför mycket information handlade om risken för spam och 

intrång i den personliga sfären. Det blir en balansgång som är mycket svår för företagen att 

följa. Problemet belyses med följande citat från respondent 10. 

 

– ”Jag uppfattar en Permissione-post som spam när jag får en känsla av intrång. Som en 

jämförelse med intrång kan jag ta alla telefonförsäljare som ringer hem till en och tar upp 

ens tid och pracka på en allt från Bra böckers lexikon till nya Tele2 abonnemang och gud vet 

vad. Jag tycker att det är också ett intrång att de ringer på min personliga hemtelefon och att 

de går in på min dator i hemmet eller på min arbetsplats. De går in i mitt sovrum eller hur 

man nu ska uttrycka det och det tycker jag inte är korrekt. Då tycker jag man har missbrukat 

en information och gått över gränsen.”  
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Att lämna ifrån sig information är känsligt, men frågan är vad som är känsligt och varför. De 

flesta demografiska variabler som land, stad, bostadsområde, kön, ålder, yrke m.m. verkar de 

flesta inte ha några större problem att lämna ut. I en del fall kan adress och telefonnummer 

anses som mer problematiskt att lämna ut, med motiveringen att det finns risk att den 

personliga hemmamiljön kan kränkas, dels genom andra former av reklam, som adresserad 

direktreklam och telefonsäljare, och dels att den personliga sfären kränks vilket kan bero på 

att man då lämnar ut sin verkliga identitet. Även e-postadresser hör till den kategori av 

demografiska variabler som de flesta inte lämnar ut i onödan, men detta på grund av all spam 

som kan dimpa ner i inkorgen. Flera av deltagarna har skaffat sig en annan e-postadress som 

de kallade ”falsk e-postadress”. Det handlade då om att ha en e-postadress enbart för vänner 

och andra viktiga situationer och en adress, ofta med felaktiga personliga uppgifter, för att 

kunna registrera sig på diverse hemsidor på nätet, eller för att använda vid relationer med 

företag eller för andra liknande situationer. Anledningen till detta är, enligt våra respondenter, 

att dels vem som helst på nätet kan få tag på informationen och dels för att det minskar risken 

för spam på den ”riktiga” adressen. Några av respondenterna har haft dåliga erfarenheter med 

företag där de har gett dem sin e-postadress vilket ledde till att andra företag, som är 

verksamma inom samma område som företaget i fråga, började skicka reklam till dem. De 

anser en sådan handling vara kränkande. Citatet från respondent 9 visar detta tydligt. 

 

– ” Jag vill inte få spam. Jag har dålig erfarenhet av det. När jag brukade ge ut min e-post till 

något företag så fick jag också e-post om liknande erbjudande från andra företag.”  

 

Under intervjuerna framkom att många respondenter hade blivit tillfrågade om information 

som de inte tyckte passade in på det erbjudande företaget hade. Två alternativ står då till buds; 

antingen kan man låta bli att lämna information och blir då utan företagets erbjudanden, eller 

så lämnar man felaktiga uppgifter. Det senare alternativet beror dels på att det går fortare och 

dels på uppfattningen att företaget inte har rätt till så mycket information. Följden av detta kan 

bli att många företag sitter på stora mängder inkorrekt information utan att veta om den är 

användbar eller inte. Detta problem kan illustreras genom ett citat av respondent 6. 

 

– ” Vissa sidor med formulär vill ha e-postadresser, men i så fall lämnar jag inte ut min 

riktiga adress. Jag har en adress där mitt namn inte framgår, för sådana här tillfällen.”  
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Att fråga efter saker som konsumenten inte tycker att företaget ifråga har med att göra eller 

som inte kan kopplas till det erbjudande som företaget har samt att sälja vidare e-postadresser 

till andra företag, påverkar företaget negativt och kan skada konsumenternas förtroende för 

företaget. Det gör att företaget framstår som oseriöst och skapar inte den situation av 

ömsesidigt utbyte som det borde. För att komma över denna barriär av osäkerhet är det viktigt 

att det är ett välkänt företag som kan erbjuda kunderna en form av trygghet. Att det är ett känt 

företag är något som genomgående har varit mycket viktigt för våra respondenter. Ett 

exempel på detta är en av våra respondenters relation med flygbolaget SAS genom att vara 

medlem i deras Eurobonus system och därmed få poäng på alla resor med SAS och deras 

partners. Respondenten mottar även nyhetsbrev och speciella erbjudanden via e-post. Då har 

företaget mycket information om respondenten, både personlig och allmän, tyckte 

respondenten att det är viktigt att SAS behandlar denna information på ett bra sätt. Det är 

också denna behandling, som respondenten tycker fungerar bra, som gör att respondenten 

först går in på SAS hemsida när det gäller att söka efter en flygbiljett. Då det handlar om 

relativt mycket pengar vid köp av flygbiljetter tycker respondenten att det känns tryggt att ha 

en relation med ett stort och känt företag som SAS. Detta sökande efter trygga relationer kan 

illustreras genom följande citat av respondenterna 1, 8 och 10. 

 

- ”Jag måste veta vad företaget är och står för.”   

 

– ”Företaget måste vara välkänt med bra rykte och med värdefulla erbjudanden.”  

 

– ”Det behöver inte vara särskilt stort men det ska ändå existera i mitt medvetande.”  

 

Trots att respondenterna känner en viss oro över överföringen av personlig information till 

företag så har mer än hälften svarat ja när vi har frågat dem om de skulle lämna ifrån sig 

information om företag bjuder dem något i form av belöningar eller värdefulla erbjudanden, 

dock med vissa reservationer. Erbjudandet måste vara av stort värde till själva respondenten 

och helst gratis och kommer från ett företag denne kan känna sig kunna lita på. Dessutom 

skulle de inte lämna vilken typ av information som helst utan ju mindre personlig den 

utlämnade information är desto bättre, vilket belyses genom citatet av respondent 7.   
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– ” Ja, jag skulle kunna ge ut min adress om det är en belöning eller ett erbjudande som 

passar mig, men jag skulle fortfarande inte ge ut min riktiga adress. Behöver jag fylla i 

formulär med namn och adress så struntar jag i erbjudandet.”  

 

Vad gäller vetskapen om att företag samlar in information om konsumenter har 

respondenterna till viss del olika uppfattningar. Några av dem anser att det inte spelar så stor 

roll att företag samlar in information, genom exempelvis cookies. Den generella 

uppfattningen i denna grupp verkar vara att man är medveten om att man alltid kan spåras 

genom det man gör på Internet och vill företag lagra vad man gör så är det upp till dem.  

Att företag samlar in information utan konsumentens samtycke anser denna grupp inte heller 

vara ett problem. De menar att den information företag samlar in om dem inte är så farlig i 

den mening att det inte direkt kommer att orsaka dem någon skada. Andra menar att 

insamlingen av information utan konsumentens samtycke inte bara sker på Internet. Individen 

är redan som en öppen bok i samhället då allas personuppgifter redan finns registrerade i 

samhället.  

 

Den andra gruppen anser att man alltid själv ska lämna den information man tycker det är 

lämpligt att företaget känner till, t.ex. genom att fylla i ett formulär. Detta för att 

konsumenterna dels inte vill att företag ska hämta information från annat håll utan kontroll 

och dels att de inte gillar att bli spårade. Citatet från respondent 5 illustrerar detta. 

 

– ” Jag vill själv styra informationen. De får ta del av det att jag varit där och visat mitt 

intresse men de ska ju för den sakens skull inte ta tag i mig. Det finns ju många som kan luras 

in i en relation som de inte är starka nog att bryta själv.”  

 

Att företag utbyter information med varandra anser de flesta respondenterna vara ett problem 

om det sker utan konsumentens samtycke. De menar att det är en form av missbruk som bara 

gynnar företag och inte konsumenter.  

 

Samtliga respondenter uppfattar de e-poster de får som resultat av informationsutbyte med 

företag utan deras samtycke som spam och därmed irriterande. Respondenterna som har en 

relation med ett företag upplever eller tror att deras information utbyts mellan företag när de 

får erbjudanden inom samma område som företaget, med vilket de har en relation, är 

verksamt i. Några upplever det som irriterande och därmed projekteras en negativ inställning 
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på företaget. Dock har ingen av dem försökt att avbryta relationen. Å andra sidan, verkar vissa 

respondenter inte bry sig alls om det. De menar att så länge som erbjudanden från andra 

företag än det som de har en relation med är relevanta, billiga och intresseuppväckande så är 

det inget problem. Detta kan belysas genom följande citat av respondent 3. 

 

– ”Så länge som mitt intresse kommer först så bryr jag mig inte om att företaget delar 

information med andra. T.ex. om jag har en relation med Compaq och sedan också får bra 

erbjudanden om datorer från IBM så är det bra eftersom det är inom mitt intresseområde.”  

 

 

4.5 Analys utifrån kommunikationsmodellen  

 

Här vill vi återknyta kommunikationen mellan sändare och mottagare på nätet med den 

kommunikationsmodell som vi har använt tidigare under litteraturstudien. Vi anser att den på 

ett bra sätt kan illustrera hur både Permission e-post och spam kan påverkas av olika faktorer 

och hur de kan förändras under processen. 

 

 

4.5.1 Permission Marketing och kommunikationsmodellen  
 

Först vill vi analysera det som har påverkat alla våra respondenter på ungefär samma sätt, 

nämligen kontexten. Anledningen vi kan säga att det påverkar respondenterna på liknande sätt 

är att alla våra respondenter läser sin e-post i hemmamiljö. Naturligtvis har inte alla samma 

hemmamiljö, men vi antar att det är en trygg miljö för respondenterna. Detta kan påverka 

deras uppfattningar om e-post generellt, men också hur de ser på de specifika företeelserna 

spam och Permission Marketing. Vi anser att hemmamiljön kan påverka respondenterna på så 

sätt att de har mer tid att gå igenom sina e-poster, de kan agera fritt i sitt läsande genom att de 

kan öppna alla e-poster hemma, även de som kan uppfattas som känsliga eller privata. 

Möjligheterna till detta anser vi till viss del vara begränsad om man öppnar och läser sin e-

post vid universitetet eller på sin arbetsplats. 

 

När det gäller en Permission e-post så är avsändaren känd, eftersom mottagaren har gett sitt 

samtycke till att få denna e-post. Den kommer från ett företag då det oftast handlar om 
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erbjudanden om köp eller någon form av nyhetsbrev. De organisatoriska faktorerna som 

påverkar företaget är naturligtvis företagets organisation och struktur och de mål som 

företaget har med sin verksamhet. Kodningen som görs i samband med utskicket handlar om 

hur företaget vill att mottagaren ska uppfatta meddelandet dvs. den betydelse som avsändaren 

lägger i meddelandet. Betydelsen kan påverkas av den information som mottagaren har 

lämnat om sig själv vilket kan underlätta företagets strävan efter individualisering. Det kan 

också försvåra individualiseringsprocessen om mottagaren har lämnat lite eller felaktig 

information.  

 

Mediet är själva e-posten som går via Internet och når mottagaren i dennes inkorg. Vid 

mottagandet sker den första avkodningen genom att mottagaren ser att det har kommit en e-

post från företaget i fråga och försöker bilda sig en uppfattning om meddelandets karaktär 

genom att titta på ämnesraden. Uppfattas det positivt kommer mottagaren att öppna e-posten 

och där sker den andra avkodningen, vilket innebär att mottagaren tolkar meddelandet utifrån 

sina egna preferenser och föreställningar. Det är här det kommer att avgöras om meddelandet 

uppfattas som t.ex. relevant eller inte och om det budskap som företaget vill förmedla 

kommer att nå ända fram till mottagaren. I vår undersökning har vi identifierat sex 

nyckelfaktorer som krävs för att mottagaren ska ha en positiv inställning till den Permission e-

post denne mottar.  

 

• Relevans innebär att meddelandet handlar om något som mottagaren är 

intresserad av och som uppfyller dennes behov och preferenser. 

• Valmöjlighet handlar om att mottagaren själv är aktiv och kan välja huruvida 

denne vill motta erbjudanden och reklam via e-post. Här kan också en 

kontrollfaktor innefattas i den mening att det ska vara lätt att undvika oönskad 

reklam och ha kontroll över dess innehåll genom den information mottagaren har 

valt att lämna ifrån sig.   

• Värdefulla erbjudanden, i form av t.ex. belöningar, vilket innebär att 

mottagaren får något av företaget för att ingå i en relation med det och för att 

stanna kvar. Det innebär också att mottagaren får billiga och värdefulla 

erbjudanden med jämna mellanrum. 

• Variation handlar om mottagarens behov av varierade e-poster angående såväl 

innehåll som erbjudanden. 
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• Format handlar om mottagarens önskan att mötas av en e-post med bra layout 

och intressant upplägg. Det ska helst vara korta slående texter med inslag av 

bilder. 

• Upprepning i samband med antalet meddelanden. Företag har en tendens att 

upprepa sina meddelanden för att på så sätt skapa ett medvetande hos kunden 

men detta kan skapa en motsatts effekt. De vill att kunderna ska komma ihåg dem 

för att på så sätt återkomma till företagets hemsida, vilket på sikt kan leda till köp 

eller någon form av relation. Konsekvensen kan bli att kunden tröttnar på 

företaget eftersom tätt upprepade reklam lätt kan uppfattas som spam eller 

försvinna i mängden av spam.  

 

Mottagaren påverkas också av de sociala faktorerna som finns kring denne. Detta kan vara hur 

länge en individ har använt Internet, vilket kan påverka exempelvis vilken typ av information 

och meddelanden som är efterfrågade. Detta påverkar även hur meddelandet tolkas och senare 

används av mottagaren. Går budskapet fram på ett bra sätt kan detta leda till en feedback till 

företaget, vilket naturligtvis är dess mål för att på bästa sätt kunna skapa en långvarig och bra 

relation. Feedbacken kan vara av monetär karaktär vilket innebär att den kommer att leda till 

köp och möjligen återköp. Den kan också vara av teknisk karaktär t.ex. ett nyhets- eller 

informationsbrev där mottagaren klickar på någon länk i brevet och därmed kan sändaren 

registrera aktivitet från mottagaren på sin hemsida. Den tredje typen av feedback som vi har 

sett i vår undersökning kan vara av mental karaktär i den mening att mottagaren skapar ett 

medvetande för företaget. Alla typerna av feedback kan ses som positiva för företaget, 

beroende på vad dess mål med meddelandet är. Feedbacken kan också vara negativ i form av 

att mottagaren avregistrerar sig från att få ytterligare meddelanden från företaget. Den kan 

också vara i form av klagomål, då mottagaren inte är nöjd med innehåll osv., vilket kan leda 

till negativa uppfattningar i mottagarens medvetande. 

 

En annan viktig del av kommunikationen mellan företag och konsument är det ständiga brus 

som främst konsumenten utsätts för. När det gäller utskick via e-post är det främst andra e-

poster som skapar bruset. Det kan även vara en dålig uppkoppling som påverkar 

konsumentens förmåga att läsa e-posterna på ett effektivt sätt. Andra e-poster som stör det 

aktuella utskicket kan vara av många olika slag. Det kan vara så att mottagaren nås av många 

e-poster från vänner och därmed varken har tid eller lust att läsa e-posterna som kommer från 

det aktuella företaget. Det kan också vara så att mottagaren är delaktig i ett flertal relationer 
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med ett flertal företag, vilket innebär att denne tar emot ganska många Permission e-poster 

och då kan bruset bli de andra Permission e-posterna, speciellt om de kommer vid samma 

tidpunkt. Därför gäller det för företagen att sticka ut lite, kanske genom att ha en lockande 

rubrik för sina meddelanden, eller vara tillräckligt starka i relationen med konsumenten. Den 

främsta orsaken till brus måste ändå anses vara spam. Detta blir extra tydligt för de som 

drabbas av väldigt många spam och måste spendera betydande tid för att sortera ut de e-poster 

som är relevanta. Här finns en risk att Permission e-poster rensas ut, eftersom de försvinner i 

mängden spam. Ytterligare en faktor som påverkar konsumentens inställning är upprepning. 

Kommer Permission e-posten ofta är sannolikheten att den tas bort ännu större, detta framstår 

tydligt i vår undersökning. Mottagaren tröttnar på mängden e-poster och tar bort allt som inte 

kommer från vänner. Detta innebär att en Permission e-post kan komma att betraktas som 

spam. 

 

 

4.5.2 Spam och kommunikationsmodellen  
 

Nu kommer vi att behandla spam utifrån kommunikationsmodellen där spam, eller de som 

skickar spam, är avsändare och mottagare är som vanligt konsumenter. Som vi har diskuterat 

tidigare under litteraturstudiekapitlet finns det olika sorters spam som kan påverka 

konsumenterna på olika sätt. De tre typer spam vi fann i litteraturen har vi också funnit belägg 

för i vår undersökning och dessa kommer att diskuteras vidare här.  

 

Den typ av spam som vi först ska behandla här är den verkliga skräpposten. Avsändaren är 

vanligtvis okänd och mottagaren har inte accepterat att få detta utskick. Det är dessutom ett 

utskick som skickas till enorma mängder mottagare, vilket innebär att de är väldigt 

opersonliga. Ofta handlar det om oseriösa avsändare med smått osannolika erbjudanden. Åter 

till kommunikationsmodellen. Sändaren är som sagt vanligtvis okänd. Kodningen som 

sändaren gör beror naturligtvis på situationen, men enligt den litteratur vi har läst om spam 

kan vi säga att det främst handlar om att erbjuda mottagaren något som kanske inte ens finns. 

För sändaren gäller det att locka mottagaren till köp för att tjäna snabba pengar. Mediet är 

fortfarande e-post via Internet som till slut når mottagarens inkorg. Den avkodning som görs 

fungerar på samma sätt som vid en Permission e-post. Innan meddelandet öppnas ser 

mottagaren på vem som är avsändare och vad rubriken i ämnesraden är. Här sker det första 
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valet om vad som ska hända med e-posten, som har kommit i form av spam. Antingen 

kommer mottagaren att kasta meddelandet redan innan denne har öppnat det eller så öppnas 

meddelandet och genomgår ytterligare avkodning. Mottagarens individuella sinnesstämning 

som denne befinner sig i kan påverka behandlingen av spam. Vår undersökning har visat att 

om man t.ex. är nyfiken eller uttråkad ökar tendensen att öppna spam. Denna tendens kan öka 

om rubriken i spam meddelandet är något som väcker intresse, förefaller relevant eller lockar 

med någon form av, för mottagaren, värdefullt erbjudande. Här är ett exempel när spam kan 

förändras och betraktas som något positivt i mottagarens ögon. När det gäller den spam som 

av många uppfattas som obehaglig eller motbjudande så kommer mottagaren förmodligen att 

kasta den, men ibland ger mottagaren även någon form av feedback. Det kan vara i form av 

arga e-poster till sändaren, då mottagaren har blivit kränkt. Detta fungerar inte alltid då en stor 

del av de spam som sänds från oseriösa sändare sänds med en falsk avsändaradress. I de spam 

det finns länkar för avregistrering kan mottagaren försöka göra detta. Det kan fungera, men 

det kan också verka i motsatt riktning genom att man bekräftar för avsändaren att man 

verkligen finns och att det är en fungerande e-postadress som spam har skickats till. En tredje 

typ av feedback kan vara att man blockerar avsändaradressen. Vissa e-postleverantörer, t.ex. 

Hotmail, har denna funktion redan innan man öppnar meddelandet, medan man hos Yahoo 

tvingas att öppna meddelandet för att kunna blockera adressen. Vi anser inte att detta är någon 

egentlig skillnad så länge avsändaradressen blir blockerad på ett effektivt sätt. Även här 

påverkas mottagaren av sin sociala omgivning och det är denna omgivning och ens tidigare 

preferenser som kan påverka hur man agerar vid hanteringen av spam. Det finns personer som 

faller för erbjudandet och möjligtvis förlorar sina pengar på detta, speciellt om det är ett 

oseriöst erbjudande från en oseriös avsändare. Inte ens spam kan undvika att påverkas av 

brus. Bruset här kan vara i form av andra spam och andra e-poster som möter mottagaren i 

inkorgen. 

 

En annan typ av spam som vi har funnit i vår undersökning är kronie spam, vilket innebär att 

det är spam som kommer främst från vänner eller vänners vänner, i form av kedjebrev, 

skämtbrev osv. Många anser inte detta vara spam eftersom det kommer från vänner, men det 

finns de som gör det. Bland våra respondenter har vi funnit grund för båda åsikterna. Den 

främsta orsaken till att de betraktas som spam är att de blandas med alla andra spam som 

kommer och den totala mängden e-poster blir alltför stor för att en noggrann distinktion ska 

kunna göras. Det finns varken tid eller lust att gå igenom dessa skämte-poster eftersom de i 

många fall inte tillför något värde för mottagarna. Andra tycker naturligtvis att det är veckans 
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höjdpunkt att läsa alla de roliga e-poster som har kommit från vänner. Bruset här är också 

andra former av spam, andra e-poster från vänner och Permission e-poster. Detta är ett 

exempel på hur e-poster från vänner, som borde ses som en form av Permission e-poster, kan 

komma att uppfattas som spam.  

 

Den tredje typ av spam som vi också har funnit i vår undersökning är permission spam, vilken 

är den form av spam där det finns en risk att ens e-postuppgifter möjligtvis skickas vidare till 

andra intressenter. Ett exempel är när man registrerar sig för en e-postadress hos t.ex. Yahoo 

eller Hotmail där man för att undvika att ens adress skickas vidare till partnerföretag måste 

göra ett aktivt val och välja bort den redan ikryssade rutan. Här finns en stor risk att den e-

post som anländer som resultat av informationsutbyte med företag, utan konsumentens 

samtycke, kommer att betraktas som spam. Det gäller ju en tredje eller fjärde part som skickar 

e-posten och det kan vara svårt att veta var de ursprungligen har fått tag i ens personliga e-

postadress. Skulle konsumenten få reda på att det är ett företag, med vilket denne har en 

relation, som har gett dennes adress till andra företag kan detta naturligtvis leda till att en 

negativ inställning projekteras på företaget och kan skada konsumentens förtroende för det. 

Men det finns några som inte bryr sig alls om deras information utbyts mellan företag så länge 

som erbjudanden från andra företag är relevanta, billiga och intresseuppväckande. 
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5. Slutsatser 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara vårt syfte och presentera de slutsatser som vi 
har dragit från våra intervjuer och analysen samt ge förslag till framtida forskning.  
 
 

 

5.1 Inledning  

 

För att företag ska nå fram med sitt budskap i det mediabrus som hela tiden tilltar i styrka 

krävs ständigt ökade marknadsföringsinvesteringar för att det önskvärda resultatet ska 

åstadkommas. Vikten av att bevara de befintliga kunderna och knyta dem starkare till sig har 

uppmärksammats och företag söker därför vägar som kan fungera som stöd i denna 

uppgift. Åtgärder som att använda One-to-One marketing och Permission Marketing kan vara 

till hjälp för de företag som vill göra detta. Vad som saknas är insikt i hur dessa 

marknadsföringsåtgärder ska tillämpas i praktiken med e-post som kommunikationskanal. Det 

kan dras paralleller mellan reklam via e-post och dess dåliga variant spam, som har haft en 

mycket negativ påverkan på e-post som kommunikationskanal för marknadsföringsbudskap. 

Företag som utövar Permission Marketing bör undvika en sådan motgång inom deras 

kommunikation med konsumenter och bör därför vara försiktiga med satsningar inom 

området, vilket inte är idealiskt med tanke på de stora investeringar som krävs för att 

Permission Marketing ska fungera i praktiken med tillfredsställande resultat. 

 

Vi har kommit fram till att vi inte kan dra några generella slutsatser kring vår 

huvudfrågeställning om huruvida Permission Marketing verkligen är motsatsen till spam. 

Först och främst på grund av att vi har intervjuat en väldigt specifik grupp av människor, 

nämligen studenter vid Lunds Universitet. Dessutom har vi sett att spam och Permission 

Marketing är oerhört subjektiva företeelser och vi har fått en mängd tvetydiga svar från våra 

respondenter. Det har framkommit att spam och Permission Marketing anses vara positiva i 

vissa situationer och negativa i andra. Här kommer diskussioner kring företeelserna. 
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5.2 Diskussioner kring företeelsen spam 

 

Ett av våra syften med denna uppsats var att beskriva företeelsen spam och det har inte varit 

helt lätt. Vi har funnit en mängd information som behandlar företeelsen, men det har varit 

mycket generell information och speciellt statistik har varit svårt att finna. Detta tyder på att 

det inte finns någon exakt mätning kring spam. Vi har inte funnit några exakta siffror på 

omfattningen av spam, men i litteraturen har vi kunnat se spår på hur stor omfattningen 

egentligen är. Som nämnts under avsnitt 3.2.2 finns det som exempel ett enda företag som 

skickar ut cirka en kvarts miljard spam per dag och ser man till ett år blir det omkring 91 

miljarder spam per år, från enbart ett företag. Detta är naturligtvis inga exakta siffror, men det 

visar också på hur oerhört svårt det är att mäta mängden spam som skickas. Ser man till hur 

mycket spam som våra respondenter har sagt att de har fått kan vi se att genomsnittet ligger på 

ungefär tio spam per dag. Det innebär 70 spam i veckan och ca 3650 spam per år och person. 

Tänk sedan på all den tid man lägger ner på att rensa ut dessa spam. Vad vi kan konstatera är 

att spam är ett problem som fortsätter att växa i omfattning.  

 

Själva betydelsen av spam kan också ses som en relativt subjektiv företeelse. Det som har 

framgått ur litteraturen har företrädelsevis varit av negativ karaktär. Detta påverkar vår 

förmåga att uttala oss generellt om spam, eftersom det lätt kan färgas av den negativa bild 

som framställs i litteraturen. På grund av detta valde vi att göra en studie om hur konsumenter 

uppfattar bl.a. spam och detta har gjort att vi har fått en annan bild av spam än vad vi hade när 

vi började studien. Enligt vad som framkom i våra intervjuer kan spam vara mer än de 

skräpposter som vanligen dyker upp i form av osannolika reklamerbjudanden, hänvisningar 

till porrsidor och liknande information. Våra respondenter menar att spam också kan vara 

reklammeddelanden utskickade av seriösa företag samt kedjebrev skickade av vänner. 

 

Den lagändring som nu ligger på lagrådsremiss är ett försök att stoppa spam men många, både 

i litteraturen och hos alla våra respondenter, anser att den inte kommer att kunna stoppa 

problemet med spam. Anledningen är främst att den största mängden spam kommer från 

utlandet, vilket innebär att en svensk lagändring skulle enbart påverka den svenska 

spamningen. Enligt den litteratur vi har läst förekommer svenskt spam i mycket begränsad 

omfattning och detta bekräftas av våra respondenter. Det var ingen som trodde att de fick 
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svensk spam, vilket tyder på att det som har framkommit i vår litteraturstudie stämmer. 

Svenskt spam är mycket ovanligt. 

 

 

5.3 Diskussioner kring företeelsen Permission Marketing 

 

Permission Marketing fungerar genom att dra nytta av konsumenters begränsade tid och 

uppmärksamhet. Denna kombination av begränsningar är unik för informationsåldern och 

konsumenter är villiga att betala för att spara tid genom att information levereras till dem när 

den är önskad och endast då samt att leveransen sker genom önskad informationskanal. 

 

I litteraturen inom både Permission Marketing och spam finns det ingen direkt koppling 

mellan dessa företeelser. I sin bok skiljer Godin267 Permission Marketing ifrån spamning. 

Enligt Godin268 är de särskiljande egenskaperna hos Permission Marketing det att den är 

förväntad i den mening att människor ser fram emot att få höra av företaget, personlig i den 

bemärkelse att budskapet är särskilt utformat för mottagaren och relevant genom att reklamen 

handlar om något som mottagaren är intresserad av. Om ett reklammeddelande som uppfyller 

dessa kriterier skickas ut är det högst troligt att mottagaren inte ignorerar det utan istället 

absorberar informationen på ett eller annat sätt. Godins separation av de två företeelserna 

grundar sig på resonemanget att Permission Marketing är något som är förväntat i motsats till 

spamning som inte bara är något man inte väntar sig utan det är något man fruktar.269  I 

litteraturen kring spam har vi inte funnit någon information om huruvida Permission 

Marketing skulle kunna påverka spam och viceversa. Men i praktiken, är Permission 

Marketing verkligen motsatsen till spam? Precis som spam ses Permission Marketing som en 

relativt subjektiv företeelse. I motsats till spam har den största delen av den litteratur som vi 

kunde få tag på varit av positiv karaktär angående företeelsen Permission Marketing. Men vår 

undersökning har visat att det finns en annan sida av Permission Marketing. Vidare 

diskussioner kring detta kommer nedan. 

 

 

                                                 
267 Godin, Seth (1999)  
268 Ibid. 
269 Ibid. 
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5.4 Nyckelfaktorer i undersökningen 

 

Våra intervjuer har visat att det inte finns någon klar skiljelinje mellan Permission e-post och 

spam. Det beror mycket på situationen i vilken de kommer, samt hur mottagaren uppfattar 

dem. Denna subjektiva uppfattning kan naturligtvis ställa till problem för de företag som vill 

använda sig av Permission Marketing som metod då irritation kan uppstå hos konsumenterna 

och seriösa företag riskerar att hamna i samma fack som oseriösa företag. Det räcker inte 

alltid att ha ett intressant och relevant budskap, eftersom det ändå kan uppfattas som negativt 

och dränkas i de mängder av spam som många av våra respondenter har uppgett att de får. De 

flesta faktorerna som gör Permission e-post önskvärd kan också göra spam önskvärd för vissa 

respondenter.  

 

Undersökningen identifierade 4 nyckelfaktorer som krävs för att erhålla konsumenternas 

acceptans oavsett om e-posten är Permission eller spam. Om de faktorerna visar sig i spam 

kan det leda till att spam ses som något positivt och brist på eller frånvaro av dessa faktorer i 

Permission e-poster kan leda till att de uppfattas som spam. Nyckelfaktorerna är:  

 

- Valmöjlighet  

Användarna ska själva få bestämma om de vill ha reklam eller inte. För att skapa en bra 

interaktivitet och dialog med kunden gäller det att skapa möjligheter för kunden att röra sig 

fritt i relationen. Möjligheten att avregistrera sig från eventuella e-poster oavsett om de är 

Permission eller spam betraktas av de flesta respondenterna som en nödvändighet. Detta 

märktes tydligt hos våra respondenter, då de alla ville ha denna möjlighet för att kunna lita på 

företaget och därmed kunna ingå i en relation. Möjligheten för mottagare att ändra sina 

preferenser och personlig information på ett enkelt sätt dök också upp i undersökningen.  

 

- Relevans 

Enligt Godin270 är faktorerna förväntad, relevans och personlig det som påverkar hur en 

Permission e-post uppfattas. Relevansen är, enligt våra respondenter, en viktig faktor medan 

Godins övriga faktorer har mindre betydelse för våra respondenter. När det gäller spam, 

uppfylls konsumentens krav och preferenser så kan den accepteras.  

 

                                                 
270 Godin, Seth (1999) 
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- Upprepning  

Godin271 säger att använda upprepning vid Permission Marketing är ett effektivt sätt för 

företag att ta sig igenom bruset och se till att konsumenten uppfattar det budskap företag 

försöker föra fram. Dock har vår undersökning visat att detta inte alltid uppskattas. De flesta 

av våra respondenter skulle bli störda om ett företag skickar sin Permission e-post alltför ofta.  

 

När spam inte skickas för ofta kan det accepteras av konsumenten, speciellt om de övriga 

faktorerna också uppfylls. 

 

- Värdefulla erbjudanden 

Graden av acceptans stiger även om både Permission e-post och spam innehåller värdefulla 

erbjudanden, där konsumenten kan tjäna något på det, t.ex. i form av sänkta priser eller gratis 

erbjudanden.  

 

Tillåtelsefaktorn kan vara den särskiljandefaktorn mellan Permission e-post och spam men 

den är inte den avgörande faktorn. Ju mer meddelanden konsumenterna får desto svårare blir 

det för dem att skilja mellan Permission e-post och spam, vilket i sin tur leder till att attityder 

till Permission e-post sjunker ner till samma nivå som attityder till spam. På den här punkten 

blir inte tillåtelsen det centrala kriteriet för att klassificera meddelanden som spam och 

konsumenter kan ignorera e-poster oberoende av om de är Permission eller spam. Bland annat 

kan relevans i motsats till tillåtelse bli den avgörande faktorn för konsumenters e-

postbeteende. Detta betyder att spam, som är relevanta till konsumentens behov, kan betraktas 

som något bra medan irrelevanta Permission e-poster kan betraktas som spam.  

 

Permission e-post behöver inte alltid innebära något som är positivt. Spam behöver inte heller 

innebära något negativt. Allting beror på hur både företeelserna utövas och på individernas 

uppfattningar och erfarenheter om företeelserna. 

 

 

                                                 
271 Godin, Seth (1999) 
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5.4.1 Nya faktorer 
 

När vi inledde våra intervjuer hade vi med hjälp av litteraturen funnit ett antal faktorer som vi 

sedan byggde våra frågor kring, utan att nämna dem explicit till våra respondenter. Vi visste 

att det kanske inte skulle räcka med dessa faktorer och att intervjuerna kunde leda till att 

andra faktorer fördes fram. Detta var också vad som hände. Vi såg att en del faktorer flöt in i 

varandra och att andra inte hade den betydelse vi trodde. När det gäller Permission Marketing 

har vår undersökning visat två nya faktorer, vilka vi har inte funnit tidigare i litteratur, som 

påverkar graden av acceptans till Permission e-post. De faktorerna är variation, i den mening 

att e-poster ska innehålla varierade innehåll och nya erbjudanden varje gång de skickas och 

format som handlar om mottagarens önskan att mötas av en e-post med bra layout och 

intressant upplägg.  

 

Vår undersökning visar också att det inte är lätt för företagen att uppfylla kraven för acceptans 

av spam. Sannolikheten att den inte accepteras är mycket större. De faktorer som bidrar till att 

spam inte accepteras är följande: 

 

Motbjudande syftar till innehållet i spam. Vad som kännetecknar motbjudande är naturligtvis 

något som är individuellt för alla människor, men vi har i vår undersökning sett att det främst 

rör sig om porr och dylika material. 

 

Oönskad, är när konsumenterna inte har bett om att få spam utan den dyker upp ändå och det 

känns som ett intrång i integriteten.  

 

Okända avsändare, det är för konsumenterna mycket svårare att acceptera spam när 

avsändaren är okänd än när det är en känd avsändare. Osäkerheten ökar också när avsändaren 

är okänd, främst i fråga om rädsla för virus etc. 

 

Hos våra respondenter har vi också mött de som aldrig skulle öppna och acceptera spam 

oavsett om den uppfyller de faktorer för acceptans som har nämnts ovan. De kastar den bara 

på grund av att det är spam. 
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5.5 Diskussioner och reflektioner  

 

Om konsumenterna bl.a. kan kontrollera vilken sorts reklam som skickas, vid vilken tidpunkt 

den ska skickas och att någon form av belöning, t.ex. förmånliga erbjudanden eller gratis 

produkter/tjänster, ingår vid mottagandet av reklambudskap via e-post kan denna form av 

Permission Marketing accepteras ännu mer ansåg en stor del av respondenterna. Besitter de 

inte denna typ av kontroll och om inte reklamen är speciellt riktad till dem är däremot 

acceptansen mycket låg på grund av rädslan för att deras e-postinkorg ska förvandlas till en 

postlåda full av spam. Nackdelen med reklam som personifieras går dock hand i hand med 

dess fördelar. För att kunna skapa ett skräddarsytt reklammeddelande måste företaget ha 

kunskap om mottagarens preferenser. Detta är av stor betydelse för att meddelandena ska vara 

till nytta både för sändaren och för mottagaren. Om företaget skulle besitta denna kunskap kan 

det i sin tur sprida en känsla av olust hos mottagaren eftersom denne kan känna sig utlämnad 

och bevakad vilket naturligtvis inte är något som företaget bör sträva efter. Om konsumenter 

inte lämnar ut någon information om sig själva eller lämnar ut felaktig information, då kan de 

inte få någon riktad information alls utan istället erhålla vad som helst. Detta kan motverka 

framgången med Permission Marketing då en av dess huvudkriterier, relevans, kan skadas. 

Dessutom kommer anpassningsprincipen hos One-to-One marketing att minska och eftersom 

Permission Marketing grundar sig på One-to-One resonemanget kommer det att påverkas 

negativt.  Om profilen istället görs mer precis med hjälp av stöd för ökad mängd information 

gällande mottagaren löses visserligen problemet med missriktad reklam. Men bara i teorin 

eftersom ingen mottagare skulle lägga ner arbete i tillräcklig utsträckning för att göra profilen 

användbar i marknadsföringssyfte med undvikandet av missriktad reklam som enda 

incitament. Då är det enklare för dem att tacka nej till all reklam. För att öka motivationen bör 

därför belöning utskänkas varje gång en mottagare förfinar sin profil. Anledningen till att en 

individ vill ha en dialog med ett företag via e-post är att företaget kan erbjuda individen något 

av värde. En viktig regel vad gäller Permission Marketing är att metoden bygger på 

själviskhet och egennytta. Konsumenter kommer enbart att ge ett företag tillstånd att sända 

dem information om de vet att de erhåller fördelar genom att ta emot meddelandena. När väl 

konsumenterna får ta del av detta ömsesidiga utbyte dvs. då konsumenterna verkligen får 

uppleva de fördelar som företagen kan erbjuda blir de mer benägna att ange information om 

sina egna behov och preferenser.  
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Vilket tidigare har poängterats, är respondenterna ändå försiktigt positiva till Permission 

Marketing vilket kan förklaras av den nyfikenhet som råder. Denna nyfikenhet ökar 

respondenternas motivation till att ge Permission Marketing en chans. Företagens agerande 

kan bli avgörande för om Permission Marketing via e-post kommer att fungera som en 

effektiv metod i framtiden. Skulle det vara så att det nya tilläget i lagen gör att antalet spam 

som når våra inkorgar kommer att minska drastiskt finns det en möjlighet att Permission 

Marketing kan fungera som marknadsföringsmetod. Om Permission Marketing i sig själv 

skulle vara lösningen till spam kan diskuteras. Vår undersökning har visat att Permission 

Marketing lätt kan omvandla Permission e-post till något negativt som kan likställas med 

spam om det inte utövas på ett bra sätt. Däremot är spam en subjektiv företeelse som uppfattas 

annorlunda av olika personer och dess definition kan inte bara begränsas till oönskade 

otillåtna e-poster och inte heller till något som hela tiden är negativt. Problemet med spam 

kommer förmodligen att kvarstå, vilket innebär att bruset kring Permission e-post blir 

oförändrat.  

 

 

5.6 Förslag till framtida forskning 

 

Med denna uppsats har vårt mål varit att skapa förståelse av vad företeelserna spam och 

Permission Marketing innebär ur ett konsumentperspektiv. Men eftersom vi är bland de första 

vid Lunds Universitet som skriver en uppsats inom ämnesområden spam och Permission 

Marketing och förhållandet mellan dem återstår det ett antal områden som kan studeras 

ytterligare. Därför vill vi gärna ge några förslag på områden som vi anser skulle vara 

intressant att undersöka ytterligare. Först och främst skulle det vara intressant om målet för 

vår uppsats istället skulle studeras ur ett företagsperspektiv för att se hur företag ser på 

företeelserna Permission Marketing och spam. Det skulle också vara intressant att forska 

vidare kring om det finns bättre metoder för att skapa relationer med konsumenter via e-post 

och om Permission Marketing är den bästa metoden för att enkelt och billigt sprida sitt 

budskap. Kanske finns det någon metod som helt lyckas undvika spam. Ett annat ämne som 

kan utvecklas ytterligare är hur mobiltelefonen utnyttjas som reklamkanal idag och hur 

marknadsföring via mobiltelefonen ska bedrivas för att dels vara till nytta för både sändare 

och mottagare och dels för att kunna undvika problemet med spam. 
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Frågemall, Djupintervju                                                                                       BILAGA 1                        
 

1) Vem är din e-post leverantör?  
 
2) Var läser du för det mesta din e-post?                  
 
3) Om du läser e-posten i hemmet, är du uppkopplad via modem eller bredband? 
 
4) Hur många e-poster får du i genomsnitt per dag? Anser du att antalet inkommande e-post i 
din inkorg har ökat? Om ja, vad anser du vara anledningen till detta?  
 
5) Har du ingått i en relation med ett företag där du har gett det din tillåtelse att via e-post 
skicka till dig t.ex. nyhetsbrev, speciella erbjudanden? Om ja, kan du berätta lite om den 
relationen. 
 
6) Med hur många företag har du relationer via e-post?  Hur många Permission e-post får du i 
genomsnitt från företag?  Anser du att antalet Permission e-post som du får är för många? Om 
du får en Permission e-post från ett företag, vad gör du? 
 
7) Hur anser du att en bra Permission e-post bör vara?  
 
8) Om du inte har ingått i en relation med företag via e-post, varför?  
 
9) Är du rädd att ge ut din e-postadress på nätet? Vad är det som gör att du litar på ett företag 
tillräcklig mycket för att kunna dela med dig av din e-postadress? Vilken typ av information 
tycker du är känslig att lämna ifrån dig? 
 
10) Skulle du lämna ifrån dig information om företaget bjuder dig något i form av belöningar 
eller värdefulla erbjudanden? 
 
11) Är du medveten om att företag kan spåra och lagra det som du gör över Internet? Spelar 
det någon roll för dig om företag samlar in information om dig utan ditt samtycke? Anser du 
vara ett problem att företag utbyter information med varandra?  
 
12) Har du någon gång fått e-postreklam från företag, som du tidigare har köpt ifrån, utan att 
du har gett dem din tillåtelse? Hur har du upplevt det?  
 
13) Har du någon gång försökt förgäves att avregistrera dig från en tillåten e-postlista?  
 
14) Vad anser du vara spam? Hur många spam får du i genomsnitt från företag? Om ingen, 
varför får du inte spam?   
 
15) Får du svenska eller utländska spam? Varför tror du att det är så? 
 
16) Har du någon gång öppnat ett spam-meddelande och varför? Stör spam dig? Om ja, på 
vilket sätt? Har du gjort något för att undvika det?  
 
17) Tror du att ett förbund genom en lagändring kan stoppa spam? 
 
18) Vid vilka tillfälle kan spam vara acceptabel?  
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19) Vad är din inställning om du får spam från ett företag där du känner igen namnet? Vad är 
din inställning om du får spam från ett företag där du INTE känner igen namnet? 
 
20) I vilka sammanhang uppfattar du en Permission e-post som spam?  
 
21) Vad förväntar du dig av företaget om du ger dem ditt samtycke att skicka e-post i form av 
reklam, nyhetsbrev eller andra typer av e-poster? 
 
22) Tycker du att den e-post som du får av företag i form av spam är individualiserade eller 
anpassade efter dina behov och önskemål? 
 
23) Vad anser du skillnaden vara mellan Permission e-post och spam? 
 

 

 

Respondenttabell 
 
 

Respondent Kön Ålder 
1 MAN 20 
2 MAN 23 
3 MAN 28 
4 MAN 29 
5 MAN 35 
6 KVINNA 25 
7 KVINNA 27 
8 KVINNA 30 
9 KVINNA 32 
10 KVINNA 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


