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Abstract 

This essay aims to bring greater focus on consumer privacy aspects involved in the practise 

of customer relationship marketing in the retail industry of today. As students in Service 

Management at Lunds University on Campus Helsingborg we are experiencing that the 

literature that constitutes the very cornerstones of our education does not deal with the 

matter of consumer privacy in a sufficient way. 

  

Our survey intends to take a closer look on consumer attitudes and considerations towards 

the collection and use of purchase data carried out by a retail store in the purpose of 

creating a closer relationship through CRM. Our survey is based on empirical data 

collected through surveys concerning privacy aspects in a retail context. 

     

We find that most consumers in general have a negative attitude towards the collection of 

personal information in a retail environment. This attitude is however subject to change if 

the consumer experience benefits or personal offers by accepting the use of this 

information. Our results show that the retail industry does not in a sufficient way inform 

the consumers about the purpose of collecting personal information and in what way this 

can benefit the consumers. Providing consumers with more information about the purpose 

and benefits of collecting personal information will increase consumer’s incentive to agree 

to this taking place and could lead to relationship marketing reaching new heights. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats avser att klargöra frågor kring konsumenters personliga integritet i samband 

med detaljhandelsföretags relationsmarknadsföringsstrategier i dagens handelsmiljöer. 

Under våra studier vid institutionen för Service Management, vid Lunds Universitet 

Campus Helsingborg, har vi upplevt att den litteratur som utgör hörnstenar i utbildningen i 

mångt och mycket inte på ett rättvist sätt lyfter och behandlar ämnet: Personlig integritet.  

 

I vår undersökning har vi tittat närmre på hur konsumenter upplever och uppfattar 

informationsinsamling i detaljhandeln samt hur de ser på att denna information används för 

att skapa relationer. Det empiriska material vår undersökning har baserats på har utgjorts 

av en enkätstudie kring integritetsaspekter i handeln. 

 

Vår undersökning visar på att konsumenter i regel har låg kunskap om att information om 

dem och deras köpvanor samlas in av handeln. Till en början är konsumenterna kritiska till 

detta men den kritiska uppfattningen kan vägas upp av personliga erbjudanden eller 

förmåner. I förlängningen visar vi på att handeln är för dålig på att informera kring vad de 

använder den insamlade informationen till. En bättre kundutbildning i detta fall hade 

gynnat alla inblandade och relationsmarknadsföringen hade kunnat nå nya höjder.  
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1. Inledning – hur  synas du? 

”ICA ska nu analysera dina kundkortskvitton för att kunna ge individriktade erbjudanden. Försöket har 

redan inletts… Bra för kunden eller integritetskränkande? 

- Vi har fått väldigt positiva reaktioner, säger ICA. 

- Det kan finnas etiska aspekter att titta på i det här, säger konsumentverket.”1 

 

Dagens samhälle har på flera sätt utvecklats genom IT-revolutionen. Mycket har blivit 

enklare och bättre. Information sprids med ljusets hastighet, numera kan man till och med 

deklarera sina inkomster genom att bara skicka ett enkelt textmeddelande på sin 

mobiltelefon. Många aspekter i människors liv har blivit förbättrade och förenklade genom 

informationsteknologins intåg och många är säkert glada för detta. En stor fråga har dock 

under senare år blivit allt mer aktuell; individens integritet. Hur kan man skydda personlig 

information när den mesta informationen är fritt flygande i kablar och radiolänkar? 

Mängden information som samlas in av myndigheter och företag har stadigt ökat med 

tiden. Informationen kan bli allt mer värdefull och det tycks finnas en marknad för 

användandet av denna. Informationen kan till och med säljas och köpas av företag som inte 

individen haft någon som helst kommunikation med.  

 

I ett detaljhandelsperspektiv kan information användas till att skapa register över enskilda 

konsumenters köpvanor samt när, var och hur kunder befinner sig i butiken. Kundregister 

kan sedermera användas till att identifiera företagets mest lönsamma kunder, utforma 

personliga marknadsföringskampanjer samt i övrigt utveckla företagets 

relationsmarknadsföring. Ett kundregister är en vital del i företagens relationsstrategi. Utan 

en sådan databas kan inte företagets relationsmarknadsföring utvecklas, dock presenterar 

man inte i Service Managementlitteraturen eventuella risker med att insamla och spara 

information om sina kunder. Vi känner att kundens integritet inte är central inom Service 

Managementteorin. Var tog relationsmarknadsföringens nyckelord värdeskapande samspel 

och förtroende vägen? 

 

Citatet som inleder uppsatsen publicerades den 20:e maj 2008 och beskriver ett fenomen 

som anses outforskat i dagens svenska detaljhandelsmiljö. I artikeln menar ICA att de har 

                                                 
1 www.nyhetskanalen.se ”ICA studerar dina kvitton” artikel publicerad den 20:e maj 2008. Hela artikeln 
finns bifogad i bilaga 5. 



 6 

fått positiv respons kring denna informationsinsamling. Konsumentverket kommenterar i 

sin tur genom att säga att fenomenet är så pass nytt att man inte haft möjlighet att utreda 

dess konsekvenser. Artikeln har gett upphov till en mängd kritik och kommentarer på olika 

forum. Detta visar på att uppsatsen Ni just nu läser utreder ett ytterst dagsaktuellt ämne och 

avser utgöra ett inlägg i debatten kring personlig relationsmarknadsföring.  

 

1.2 Problembeskrivning 

”Det ICA gör är integritetskränkande. Vi gör det enkelt för dem med kundkort och självscanning och de 

svarar med att granska vad vi handlar för att få oss att köpa ännu mer”2 

 

Relationsmarknadsföring inom detaljhandeln tar sig bland annat utryck genom 

utvecklingen av kundklubbar. Som exempel på kundklubbar kan nämnas COOP-medmera, 

IKEA Family, ICA kundkort samt Åhlénskortet. Dessa kundklubbar ger konsumenter 

tillgång till rabatterbjudanden, speciella kunddagar, återbäring på de köp man gjort med 

mera. Å andra sidan innebär relationsmarknadsföring att företag strävar efter att få mer 

information om konsumenter, vilket kan upplevas som ett intrång på konsumenters 

personliga integritet.  

 

Metoderna för insamling av information blir allt mer raffinerade, tekniken medger idag 

genom exempelvis streckkodsscanning en enkel sammankoppling mellan individ och vilka 

produkter som denne inhandlar. I en snar framtid anses generellt att streckkodstekniken 

kommer att ersättas av ny, snabbare teknik som kan lagra mer information. Electronic 

Point of Sale (EPoS) innebär en mer avancerad varuregistrering i kassan och ger 

förutsättningar för ny varumärkningsteknologi.  

 

EPoS-teknik möjliggör det som förväntas ersätta streckkoderna3; Radio Frequency 

IDentification (RFID). Denna teknik innebär att en liten radiosändare placeras på de 

enskilda varorna istället för streckkoden. Sändaren kan ha ett inbyggt minne som gör det 

möjligt att lagra information om produktens ”liv och leverne” från det att den tillverkas 

tills dess att den lämnar butiken. Införandet av denna teknik på den svenska marknaden 

ligger förmodligen långt in i framtiden men finns redan idag och prövas på ett par platser i 

                                                 
2 www.nyhetskanalen.se Kommentar på artikeln angående ICAs kvittogranskning (se fotnot 1) 
3 www.idstories.se 
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världen. Denna utökade möjlighet att lagra information i produkten gör det enklare att följa 

upp enskilda produkters koppling till individuella kunder. 

 

1.3 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

”’Storebror ser dig.’ I det här fallet är ’storebror’ ICA…  

Fy! Detta har inte de som skaffat ICA-kort räknat med”4 

 

Vårt syfte är att belysa och utreda integritetsfrågor som kan uppstå genom personlig 

relationsmarknadsföring. Fenomenet studeras genom att vi undersöker konsumenters 

attityder till informationsinsamling i dagens detaljhandelsmiljö samt hur utbredd 

kunskapen är om den informationssamling som sker. Vi diskuterar också i viss 

utsträckning den teknik som används i handeln idag för insamling av information.  

Detta leder oss fram till uppsatsens frågeställningar: 

  

• Hur pass medvetna är konsumenter kring den informationsinsamling som sker i 

handeln idag? 

• Hur ser konsumenterna på denna informationsinsamling? 

 

För att besvara våra frågeställningar avser vi använda oss av 

relationsmarknadsföringsteorier författade av Christian Grönroos, professor i tjänste- och 

relationsmarknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Grönroos studier 

utgör grunden för det vi i uppsatsen refererar till som Service Management. För att 

nyansera vår undersökning resonerar vi utifrån sociologiprofessorerna Anthony Giddens 

och Ulrich Becks teorier om det moderna samhället och de risker som det innebär för 

individen. Även om dessa teoretiker har vitt skiljda utgångspunkter behandlar de alla 

individens roll och plats i konsumtionssamhället.  

                                                 
4 www.nyhetskanalen.se, kommentar på artikel angående ICAs kvittogranskning (se fotnot 1, samt bilaga 5) 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

För att underlätta för läsaren presenteras här vår tolkning av centrala begrepp som är 

återkommande i uppsatsen. Vidare utveckling av begreppen sker i den teoretiska ramen. 

 

Personlig integritet, individens rätt till att kunna kontrollera insamling och användande av 

personligt identifierbar fakta av handelsaktörer. 

 

Relationsmarknadsföring, företagens vilja att agera relationsbyggande gentemot sina 

kunder i syfte att effektivisera kontakten och stärka förhållandet mellan företag och kund. 

 

Tillit, ett generellt förtroende till att en handelsaktör agerar på ett, ur konsumentsynpunkt, 

korrekt sätt. 
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2. Teoretisk förankring 

De teorier vi valt att använda oss av beskriver samhällets, och i dess förlängning 

marknadens, utveckling både från ett ekonomiskt och ur ett sociologiskt perspektiv. Vi 

upplever ett samband mellan dessa teorier som vi anser kan hjälpa oss att förklara 

konsumenters attityder samt hur och varför man handlar på ett visst sätt i interaktionen 

med marknaden. De ekonomiska teorierna om relationsmarknadsföring upplever vi som 

något ensidiga när det kommer till konsumentens integritet. Då konsumentinformation är 

beröringspunkten mellan konsumenten och företaget i vår undersökning bör konsumentens 

sida förtydligas och sättas i en vidare kontext genom de sociologiska teorierna.  

 

Tidigare forskning kring personlig integritet och informationsinsamling i handeln ger oss 

en aktuell bild och gör vårt resultat applicerbart i vårt specifika ämnesval. Dessa 

utgångspunkter hjälper oss att se bakomliggande anledningar och förklaringar till 

konsumentens attityder, åtaganden och på vilket sätt man interagerar med marknaden idag.  

 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Handeln idag 

”I en pågående relation är det inte bara företaget som ska tala med kunden medan kunden förväntas lyssna. 

Det är en dubbelriktad process och båda parter bör kommunicera med varandra.  

I bästa fall utvecklas en dialog…”5 

 

I takt med att massmarknadsföring och masskonsumtion har blivit alltmer omodernt har det 

i vad som kan kallas postfordism blivit allt viktigare med kundvård.
6 Inom detaljhandeln 

har detta faktum verkligen slagit igenom under senare år. Människor konsumerar inte 

enbart för att tillfredställa sina basala behov, konsumtionen sker inte för att mätta hunger, 

hålla kylan borta från kroppen eller bo i ett bra hus. Man konsumerar idag mer genom 

infall och inspiration, således har impulsköp alltså blivit allt vanligare. Vissa forskare7 

hävdar till och med att konsumtionen sker utifrån att man vill utrycka status och visa sin 

                                                 
5 Grönroos, Christian. (2004). Service Management och Marknadsföring-en CRM ansats. Malmö:Liber. s. 
307 
6 jfr Aldridge, Alan. (2005) Consumption. Cambridge: Polity Press s. 40  
7 Veblen, Thorstein i Aldridge (2005) s. 65 
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klasstillhörighet. Handlarna har därför tvingats till att tänka om.8 Från att tidigare ha varit 

mest fokuserade på försäljning av produkter blev handlarna framförallt genom den 

ekonomiska krisen på nittiotalet mer intresserade av att vårda de kunder man faktiskt hade; 

att behålla en kund innebär en mycket lägre kostnad än att tvingas skaffa en ny.9 Ett led i 

denna kundvård är inrättandet av kundklubbar.10 

 

Kundorientering är också central inom Service Managementlitteraturen där bland andra 

Grönroos lyfter fram flera fördelar med att den organisation som man arbetar inom har ett 

kundperspektiv istället för ett produktperspektiv. Det är i servicemötet, mötet mellan kund 

och säljare som värdet i processen skapas och inte när varan skiftar ägare från säljare till 

kund. Således är det viktigt att se till kundens bästa eftersom kunden annars har lätt att 

försvinna till någon annan som bättre tillgodoser de behov som kunden har.11 

 

2.1.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring grundar sig i ett företags vilja att genom marknadsföring skapa 

nära och långsiktiga relationer med sina kunder. Tidigare har detta endast kunnat göras i 

begränsad omfattning men i takt med utvecklingen inom informationsteknik och databaser, 

kundklubbar och EPoS-teknik har förutsättningarna för relationsmarknadsföring blivit 

större.12 Synsättet grundar sig i påståendet att massmarknadsföring har blivit mindre 

effektiv och att många marknader har nått sin mognadsfas. Detta visar på en ökad vikt av 

att rikta resurser mot företagens befintliga kunder då kunder har blivit mer sofistikerade 

och ställer större krav.13 Relationsmarknadsföring grundar sig på att kundvärde skapas i 

samspelet mellan kunden och säljaren, vilket visar på vikten av kundens roll och företagens 

fokus ligger på att främja och stödja kundernas konsumtionsprocess.14 Grönroos 

förtydligar detta genom att betona vikten av samspel och förtroende mellan företagen och 

dess kunder.15 Dock är inte alla kunder intresserade av relationsbyggande insatser från 

                                                 
8 Bauman, Z. (2004) Samhälle under belägring. Göteborg: Daidalos s. 228 
9 Grönroos (2004). s. 35 
10 Lindbom Tomas.(1995). Engagerad i kunden! Reportage om företag som odlar lönsamma relationer, 
Göteborg:ISL Förlag s. 6-8. 
11 Grönroos (2004) s.14. 
12 ibid s. 32 
13 ibid s. 34 
14 ibid s. 36 
15 ibid s. 37, 42 
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företag, kunder som enbart söker lösningar på sina behov till ett rimligt pris är 

transaktionsinriktade och uppskattar därmed inte att uppvaktas av företag. Man menar 

vidare att förtroende och engagemang endast är av betydelse för kunder som har anser 

relationen till företaget värdefull.16 

 

Genom utvecklandet av system som ger företag information om deras kunder underlättas 

därmed kontakten och marknadsföringen mot kunderna. Kunddatabaser med information 

om kunderna är ett exempel på ett sådant system som kan underlätta anpassad 

marknadsföring, segmentering och möjliggör skapandet av kundprofiler.17 Det blir då 

intressant att diskutera hur denna information kan insamlas och vad konsumenters attityder 

och medvetenhet är till att företag insamlar och använder information om dem i 

marknadsföringssyfte.  

 

Nedan följer en presentation av olika metoder och tekniker för företag att samla in 

informationsunderlag om sina kunder.  

 

2.1.3 Kundklubbar 

”Kontroll på mina inköp, Rabatter, Handlar ofta i samma affär vilket ger personlig bättre service.”18 

 

Flera detaljhandelsföretag har valt att inrätta kundklubbar för att ta hand om sina kunder. 

Man erbjuder dem ett medlemskort, rabatter, speciella varor och kanske även möjligheten 

att handla på tider då inte andra kunder finns i butiken. Detta kan få kunden att känna sig 

speciellt utvald och därigenom skapa en relation till handlaren som är starkare än vad den 

tidigare har varit. Kopplar man sedan rabatter och dylikt till ett betalkort som bara kan 

användas i en butikskedja, så som t.ex. ICA har gjort, så ökar kundens incitament att sköta 

sina inköp där och relationen blir än starkare. Kunden besöker kanske butiken oftare eller 

spenderar större summor när denne är i butiken.19 Förvisso är detta fenomen inte helt nytt 

och historielöst, de kooperativa detaljhandelsföretagen har haft denna typ av kundklubbar i 

                                                 
16 Grönroos (2004) s. 48-49 
17 ibid s.43-44 
18 Respodents svar i vår undersökning på frågan: ”Av vilken anledning är du medlem i en kundklubb?” Se 
bilaga 3. 
19 Nylander, F & Wendle, N (2006). Kundklubben som marknadsföringsstrategi: en studie om Statoil och 

Stadiums kundklubb/lojalitetsprogram. Södertörns Högskola/Institutionen för ekonomi och företagande. s. 2 



 12 

nästan 150 år, där pengar spenderade i butiken ger upphov till återbäring och rabatter. Vad 

som är nytt är mängden information som samlas in om konsumenter. IT-revolutionen har 

totalt ändrat möjligheterna för företagen att samla information. Man kan idag nästintill på 

nivån av en enskild vara sammankoppla denna med en enskild kund. Således kan man på 

ett relativt enkelt sätt kartlägga den enskilda konsumentens köpvanor. Man vet under 

vilken tid på dygnet kunden handlar, vad som köps och hur ofta. All denna information kan 

analyseras utifrån de elektroniska system (EPoS) som finns i handeln idag, kombinerat 

med kundens kundklubbs-/betalkort. Dessa system presenteras nedan.  

 

2.1.4 Electronic Point of Sale 

De elektroniska system som finns benämns ofta i branschen som EPoS, Electronic point of 

Sale. De innebär inte bara att data samlas in om kunder utan kan också hjälpa handlaren att 

ge kunden bättre service. För att ta ett exempel kan man välja streckkodssystemet som 

genom sin finurliga utformning möjliggör att handlaren bättre kan styra sin logistik 

eftersom denne, förutsatt att streckodsscannern är kopplad till ett datasystem, snabbt kan se 

när och i vilken omfattning varor lämnar butiken. Det underlättar beställning av nya varor 

och minimerar risken för att varor ska ta slut på hyllorna. På detta sätt gynnar det även 

kunden som slipper drabbas av att inte kunna köpa det som var planerat att inhandlas. Ett 

annat exempel är att streckkoden i kombination med en scanner kan ge kunden ett kvitto 

där varje vara är registrerad vilket ger en möjlighet att bättre följa upp sina inköp. För 

detaljhandeln innebär EPoS bland annat att exempelvis marknadsföringskampanjer snabbt 

går att utvärdera. Man ser direkt huruvida försäljningen av marknadsförd produkt ökat eller 

inte.20  

 

Möjligheterna för företagen att följa upp och kartlägga kundernas köpvanor blir med 

RFID-teknik än mer raffinerad. En av fördelarna är att man inte behöver hålla en streckkod 

direkt emot en scanner för att registrera varan. Istället kan varan med hjälp av den lilla 

sändaren registreras inom ett område på upp till tio meter. Således ökar snabbheten. Man 

har redan idag t.ex. i Michigan, USA, genomfört försök med butiker i en slags container 

där man erbjuder kunden ett basutbud, i likhet med exempelvis Pressbyrån, av dagligvaror. 

Dessa containrar är alltid öppna och har ingen personal utöver dem som fyller på varor en 

                                                 
20 McGoldrick P. (2002). Retail Marketing 2nd edition. New York:McGraw-Hill s. 14-15 
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gång per dygn. Kunden tar sig in genom att dra sitt betalkort utanför dörren och slussas in i 

butiken, därefter fyller kunden sin påse med de varor denne behöver och går igenom en 

sluss där avstämning mot det helt datoriserade lagersystemet sker, därefter dras 

motsvarande summa från kundens betalkort och kunden släpps ut från butiken.21  

 

Troligtvis kommer denna typ av butiker inte bli dominerande på marknaden eftersom 

personlig service är en väsentlig faktor i dagens detaljhandelsmiljö.22 De är dock ett 

intressant alternativ. I dagsläget är RFID-tekniken förhållandevis dyr23 och det saknas en 

internationell standard24 liknande den som finns för streckkodstekniken. Dessa fakta 

motsäger en utbredd användning av RFID-tekniken i detaljhandeln. Ett annat faktum som 

indikerar att tekniken ligger rätt så långt fram i tiden är detaljhandlarnas relativt stora ovilja 

till att introducera ny teknik i butikerna, den måste ha testats av någon annan innan man 

vågar ta steget att prova själv.25  

 

Elektronisk lagring av information är dock välutvecklad och har i takt med ett ökat 

användande uppmärksammat frågor kring säkerhetsaspekter. Under senare tid har det 

förekommit flera fall där säkerheten har brustit vid elektronisk lagring av information, 

vilket har väckt konsumenters oro i frågan. Konsumenter har börjat sätta press på företag 

att förbättra datasäkerheten för att förhindra otillbörligt intrång. Därmed har företag insett 

vikten av att behandla problemet i tid då man är angelägna om att konsumenter inte ska 

förlora tillit för att utnyttja de elektroniska systemen eftersom företag har ett vinstintresse i 

att dessa används.26 

 

                                                 
21 Anonymous (2007) Michigan company pioneers unmanned stores. Food management.  vol. 42. no. 11. 
2007. s. 14.  
22 McGoldrick (2002) s. 500 
23 Britt, Phil (2008) KM makes inroads into retail. KM World. 17, 2, 2008 s. 25 
24 Rundh, Bo (2008) Radio Frequency Identification, invaluable technology or a new obstacle in the 

marketing process. Marketing intelligence & planning, vol. 26. no. 1. 2008. s. 105   
25 Andersson, Kim & Saur, Taina (2007) På personlig frekvens. En studie av svenska B2C-företags 

inställning till RFID inom lojalitetsprogram s.48 Lunds Universitet: Ekonomihögskolan 
26 Elson, J. Raymond, & LeClerc, Rey. (2006). Customer information: Protecting the organization´s most 
critical asset from misappropiation and identity theft. Journal of Information Privacy & Security, Vol. 2,  
No. 1, 2006. s. 1-2. 
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2.2 Samhälleliga utgångspunkter 

”…de moderna institutionernas natur är på djupet bunden  

till de mekanismer som rör tilliten till abstrakta system…”27 

2.2.1 Individualisering och standardisering; Individens roll 

Den sentida samhällsutvecklingen mot en ökad individualisering har förändrat förhållandet 

mellan individen och samhället.28 Beck menar att en individualisering innebär en 

frigivning ur sociala normer men med detta medförs en minskad trygghet i tron för 

vägledande normer om hur individen skall handla.29 Individualisering liknas ofta vid 

personlig frigörelse men Beck visar att individualisering kan få motsatt effekt. Samma 

faktorer som framkallar en individualisering framkallar även en standardisering genom att 

situationer som uppstår i en individualiseringsprocess är grundade i ett marknadsberoende. 

De fria individerna görs beroende av arbetsmarknaden, utbildning och konsumtion som 

skapar vad Beck kallar en institutionsberoende kontrollstruktur som minskar individens 

möjlighet att göra sig självständig. Dessa institutioner formar individer och skapar en 

tillvaro som konsument med den standardisering och de kontroller som det medför. 

Sekundära instanser, såsom t.ex. handelsmiljöer, får en stor prägling på den enskilda 

individens liv och dessa blir mer beroende av trender, konjunkturer och marknader. Dessa 

faktorer skapar situationer och villkor som man som privatperson inte har något som helst 

inflytande över. 30 

 

Vi menar att marknaden kan liknas vid en institution som har inflytande över individers val 

och möjligheter. Genom till exempel trender, utbud och tillgänglighet standardiseras 

konsumenters valfrihet i när, hur och vad man ska konsumera. Man formar konsumenter 

efter en passande mall. Individer får en minskad beslutsmakt genom att i den privata sfären 

har yttre förhållanden och beslut blivit inåtvända och styrs av andra instanser som inte tar 

särskild stor hänsyn till konsekvenserna för den enskilda individen31. I förlängningen kan 

även vissa företag och butikskedjors agerande ses som ett sätt att standardisera 

                                                 
27 Giddens, Anthony (2002) Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. S. 84 
28 Beck, Ulrich (2000) Risksamhället – på väg mot en annan modernitet. s. 207 
29 ibid s.208 
30 ibid s. 209, 212 
31 ibid s. 216 
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konsumenter. Dock behöver inte alltid denna standardisering innebära att konsumenten ger 

upp sin beslutsmakt då det kan finnas fördelar för denne också.  

2.2.2 Risk 

I det moderna samhället skapas ständigt risker som ger upphov till sociala hotsituationer 

för individerna. Riskernas uppkomst och individers medvetenhet om dessa har analyserats 

och Beck finner att i uppfattningen om risker är det medvetandet som avgör varandet.32 

Detta betyder att en risk upplevs först när man är medveten om att det är en risk. Den stora 

mängd information som ständigt förmedlas, registreras, byts och används i dagens 

samhälle är för många individer en naturlig process. Dock kan det finnas aspekter i detta 

som kan upplevas som en risk för den personliga integriteten och ett intrång på det privata. 

Beck menar att individers liv präglas av olika typer av institutioner i samhället vilket 

medför att man implicit gör ingrepp i människors liv.33 Diskussionen kring risker i 

samhället hamnar i en kompromiss mellan aktörernas syfte och de drabbade individerna i 

var gränsdragningar ska ske och vad som är värt att uppoffra samt i vilket syfte.34 Vissa 

risker kan individer vara beredda att utsätta sig för om syftet eller fördelarna som kan 

utvinnas av risktagandet är tillräckligt värdefulla. 

 

Människors upplevelse av att vara oförmögna att påverka alla risker som man utsätts för 

kan grunda sig i en känsla av vanmakt mot den teknologiska utvecklingen. Känslan av att 

inte kunna undkomma något som man upplever som ofrånkomligt gör att man tvivlar på 

anledningen till att ifrågasätta det.35 Beck påstår att kritik och skepticism mot vetenskap 

och teknik inte grundar sig i irrationalitet utan i ett misslyckande från dessa att hantera de 

ökade riskerna som dess utveckling innebär.36 Kunskap har ofta visat sig vara nyckeln till 

acceptans, och kanske är så också fallet i tekniska innovationer som i något syfte inverkar 

på individers liv och som kan uppfattas som en integritetsrisk.37 

 

                                                 
32 Beck (2000) s. 34, 74 
33 ibid s. 213-214 
34 ibid s. 42 
35 ibid s. 58 
36 ibid s. 82 
37 jfr ibid s. 213-214 
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2.2.3 Tillit 

Giddens använder begreppet expertsystem för att beskriva teknologiska uppfinningar och 

professionell kunskap som kräver expertis då det är något som lekmän inte själva kan 

hantera. Dessa ger upphov till ett beroende av tillit till systemen och de som hanterar dem 

då man själv inte har kunskap eller förståelse för vad dessa genererar. Samtidigt gör 

expertsystem av detta slag att den sociala relationen skiljs från det omedelbara 

sammanhanget, relationer kan alltså upprätthållas med teknikens hjälp.38 

 

Giddens utvecklar och definierar i resonemang kring dagens samhällsutveckling begreppet 

tillit som en form av förtroende oberoende av tid och rum, en länk mellan förtröstan och 

förtroende.39 Tillit yttrar sig i olika former och man kan skilja på personlig tillit och vad 

som kallas för tillit till abstrakta system. Giddens förtydligar de båda genom att kalla de 

som involverar personlig tillit för åtaganden med ansikten och de som involverar tillit till 

abstrakta system för ansiktslösa åtaganden.40 Grönroos menar att all form av kontakt med 

kunder, vare sig personlig eller via tekniska hjälpmedel, ökar möjligheter till en tillitsfull 

relation.41 Dock menar Beck att det i takt med ett ökat beroende till olika former av 

institutioner i samhället skapas en kriskänslighet för individen genom att de individer som 

förvägras eller tar avstånd från det institutionella beroendet får en ofördelaktigare position i 

samhället.42  

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Konsument och integritet 

Flertalet forskare har pekat ut möjligheten för individer att personligen kontrollera 

information som insamlats om dem som en av de viktigaste etiska aspekterna i den nutida 

informationsåldern.43 Denna typ av personlig integritet för konsumenter innebär rätten att 

ha kontroll över insamlingen och användandet av personligt identifierbar fakta och 

                                                 
38 Giddens (2002) s. 34, 89 
39 ibid s. 39-40  
40 ibid s. 81, modernitetens följder, studentlitteratur:lund 
41 Grönroos (2004) s. 43 
42 Beck (2000) s. 216 
43 jfr Stone et al, (1983); Mason (1986); Smith (1994) i Smith H. Jeff, Milberg, J. Sandra & Burke, J. Sandra. 
(1996). Information Privacy: Measuring Individuals’ Concerns about Organizational Practices. MIS 
Quartely, Vol. 20, No. 2, 1996. S. 167 
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information om deras dagliga liv.44 Undersökningar menar att konsumenter som upplever 

ett integritetsintrång i en butik inte fortsätter besöka butiken vilket ökar betydelsen för 

butiker och i förlängningen dess marknadsföringsstrategier att ta hänsyn till vissa etiska 

aspekter i hänsyn till konsumenters integritet.45  

 

I en undersökning kring direktmarknadsföring studerar Mary Culnan kundinformation som 

insamlats genom en butiks kundklubb. Denna information användes i just 

direktmarknadsföringssyfte mot kunderna. Undersökningen visar att kontroll framstår vara 

ett genomgående tema som skiljer individer med positiva attityder från individer med 

negativa sådana till sekundär informationsanvändning.46 Konsumenter med mer positiva 

attityder till sekundär informationsanvändning tycks även vara jämförelsevis mer positivt 

inställda till postorderhandel, mer benägna att sålla mellan intressanta och ointressanta 

reklamerbjudanden samt uppvisar en mindre oro gentemot att ha en minskad kontroll över 

information.47 Konsumenter med negativa attityder grundar dessa i en oro i att man 

upplever ett intrång i det privata genom att man ej har någon kontroll över den information 

som insamlas.48 Man har därmed en bristande tillit. Integritetsskyddskommittén redovisar 

att 39 % anser i hög grad att företag kränker andra människors integritet genom 

påträngande marknadsföring. Av övriga upplever 46 % i viss mån en kränkning och endast 

10 % upplever ingen kränkning alls.49 

 

Under vissa förhållanden har det visat sig att konsumenter med negativ inställning till att 

delge personlig information är villiga att uppge denna vid en direkt förfrågan i butiken. 

Norberg, Horne och Horne har undersökt denna paradox och finner att riskfaktorer har en 

stark påverkan på individers avsikter i att vilja delge information, men dock ingen 

påverkan på deras faktiska beteende. Även om resultaten pekar åt detta håll finner man inte 

tillräckligt med stöd för den antagna hypotesen att tillit har en stark påverkan på individers 

                                                 
44 Kelly, P. Eileen & Erickson G. Scott. (2005). RFID-tags: commercial applications vs. privacy rights. 
Industrial Management & Data Systemes. vol. 105. no. 6. 2005. s. 707.  
45 Foxman, Ellen R. & Kilcoyne, Paula (1993) Information technology, marketing practice and consumer 

privacy: Ethical issues. Journal of Public Policy & Marketing. vol. 12. no 1. 1993. 
46 Culnan, J. Mary (1993). ”How Did They Get My Name?”: An Exploratory Investigation of Consumer 

Attituder toward Secondary Information Use. MIS Quarterly. Vol. 17, No. 3, 1993. S. 341 
47 ibid s. 356 
48 ibid  s. 357 
49 SOU 2007:22 (2007) Skyddet för den personliga integriteten, kartläggning och analys del 2. Stockholm: 
Regeringskansliet s. 505 
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faktiska beteende, utan lämnar denna aspekt öppen för vidare forskning.50 Andra 

undersökningar har visat att användandet av personlig information i utformandet av 

direktreklam upplevs positivt av konsumenter om konsumenten har en förståelse för de 

egna fördelarna som detta kan innebära för konsumenten samt vilken typ av information 

som används och även möjligheten till att kontrollera denna information.51 Foxman och 

Kilcoyne presenterar ett exempel på en butik som anpassar erbjudanden till konsumenter 

utefter en kartläggning av deras köpvanor och de produktkategorier som konsumenten har 

handlat i och finner att avgörande för om konsumenter upplever detta som ett 

integritetsintrång är hur kartläggningen har gjorts samt om det resulterar i tillräckligt 

attraktiva erbjudanden för kunden.52 Detta går i linje med Sayre och Horne resultat som 

visar att kundklubbsmedlemmar i en amerikansk detaljhandelskedja är villiga att delge 

demografisk data och information om deras köpvanor i utbyte mot rabatter på produkter.53 

 

Foxman och Kilcoyne kommer fram till att det råder en intressekonflikt hos flertalet 

konsumenter i missnöjet med att behöva delge information och behöva utstå ett 

inkräktande på det personliga planet med att man samtidigt uppskattar att bli informerad 

om produkter och tjänster som är relevanta för konsumenten. Forskarna föreslår att butiker 

som använder denna typ av marknadsföring måste informera sina kunder om vad för sorts 

information som samlas in och i vilket syfte, ge konsumenter möjligheten att se över och 

verifiera informationen samt ge dem möjligheten att välja hur informationen får användas. 

Man för en vidare diskussion kring i vilken utsträckning konsumenten har äganderätt över 

information om dess köpvanor. Ur företagens perspektiv kan hävdas att man har lika stor 

äganderätt över informationen eftersom man är lika delaktig i köpprocessen, dock kan 

ifrågasättas i vilken utsträckning företag har rätt att vidare använda denna information utan 

att först informera konsumenten.54 

 

                                                 
50 Norberg, A. Patricia, Horne, R. Daniel, Horne, A. David. (2007). The Privacy Paradox: Personal 
Information Disclosure Intentions versus Behaviors. The Journal of Consumer Affairs. Vol. 41, No, 1. 2007. 
S. 118-119 
51 Louis Harris and Associates, Inc (1990) i Culnan (1993) s. 347 
52 Foxman & Kilcoyne (1993) 
53 Sayre & Horne (1999) i Angeles, Rebecca (2007). An empirical study of the anticipated consumer 

response to RFID product item tagging. Industrial Data & Management Systems. Vol. 107, No. 12. 2007. S. 
466. 
54 Foxman & Kilcoyne (1993) 
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Equifax, en av de största kreditbyråerna i USA, och Lotus, ett mjukvaruföretag i 

datorbranschen, presenterade 1990 planer på att lansera en sammanställning på namn, 

adresser, demografisk data samt tidigare köpvanor på 120 miljoner amerikanska 

konsumenter kallat Lotus MarketPlace i syfte att sälja informationen till andra företag. 

Projektet strandade dock året därpå eftersom man enligt företagen upplevt stark kritik och 

oro från konsumenter angående hur information om dem används samt höga kostnader för 

att sammanställa informationen. Culnan drar som slutsatser av projektet att konsumenter 

upplever att de inte har någon insikt i vidden av hur personlig information insamlas, säljs 

och bytas och upplever en vanmakt i att inte ha någon kontroll över hur informationen 

utnyttjas eller vilka som kan ta del av den. Hon menar också att företag kommer att behöva 

informera allmänheten i större utsträckning om vad för sorts informationsinsamling som 

görs och hur denna används. Det strandade projektet visar att konsumenter trots allt har 

makt angående informationsregistrering och pekar på vikten för företag att vara öppna mot 

sina kunder.55 

 

2.3.2 Lagar 

Integritetsskyddskommittén har i SOU 2007:22 undersökt skyddet för den personliga 

integriteten i samhället och finner att 24 % upplever i hög grad att företag kränker 

människors integritet genom kartläggning av köpvanor. 46 % upplever i viss mån en 

kränkning och 25 % upplever ingen kränkning alls.56 Det tycks dock inte finnas någon 

homogen syn bland konsumenter till att personlig information insamlas och används, utan 

individuella personlighetsfaktorer avgör individers inställning till fenomenet.57 Avgörande 

är också hur informationen används av butiken som registrerat informationen.  

 

Personuppgiftslagen (PuL) behandlar i § 19 bestämmelserna för behandling av känsliga 

personuppgifter för statistikändamål, såsom insamling av personlig information i butik, 

vilken bland annat säger att känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål om 

samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för 

                                                 
55 Culnan, J. Mary: The Lessons of the Lotus MarketPlace: Implications for Consumer Privacy in the 1990's. 
Från: http://cpsr.org/prevsite/conferences/cfp91/culnan.html/ 
56 SOU 2007:22 (2007) Skyddet för den personliga integriteten, kartläggning och analys del 2. Stockholm: 
Regeringskansliet s. 505 
57 Smith H. Jeff, Milberg, J. Sandra & Burke, J. Sandra. (1996). Information Privacy: Measuring Individuals’ 

Concerns about Organizational Practices. MIS Quartely, Vol. 20, No. 2, 1996.  S. 186 
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otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära.58 

Bestämmelsen säger också att myndigheter får lämna ut offentliga uppgifter i 

statistikändamål och att en statistiker som hämtar in uppgifter om någon annan än den 

registrerade inte automatiskt behöver informera de registrerade om sin behandling.59 

 

2.3.3 Forskning kring tekniska aspekter av informationsinsamling 

Tekniken som har möjliggjort RFID har blåst ytterligare liv i debatten om den personliga 

integriten. RFID-chip på varor i butiker innebär att butiken har information om 

konsumentens köpvanor utan dess deltagande i att utge information och konsumenten har 

ingen möjlighet att ta del av den information som insamlas. Med denna information kan 

företag kartlägga var konsumenten har varit med produkten, hur länge produkten har 

använts samt även var konsumenten har rört sig i butiken och hur länge.60 Tekniken har fått 

en ökad användning av handelsföretag eftersom det skapar en mer effektiv varuhantering 

och påstås kunna gynna konsumenten genom en högre produkttillgänglighet samt att 

butiken kan få realtidsinformation om vad konsumenterna efterfrågar. Vissa 

forskningsresultat har visat att flera konsumentgrupper strävar efter denna utveckling och 

driver på företag att skapa en bättre implementering av tekniken så att informationen på ett 

säkert sätt krypteras och skyddar konsumentens integritet för obehörigt intrång. Man menar 

att genom information och utbildning anser man kunna öka acceptansen för RFID-teknik 

bland fler konsumenter.61  

 

Integritetskommittén utredning av människors attityder till att man i dagens samhälle 

lämnar en mängd ”elektroniska spår” genom t.ex. elektroniska kort och att ens köpvanor 

kan kartläggas. 10 % anser detta så pass integritetskränkande att man så långt som möjligt 

undviker det, 39 % anser det integritetskränkande men att det ej påverkar ens beteende, och 

37 % respektive 7 % upplever ingen särskild eller ingen alls integritetskränkning av detta.62 

 

                                                 
58 SOU 2007:22 s. 319  
59 ibid s. 320 
60 Angeles, Rebecca (2007). An empirical study of the anticipated consumer response to RFID product item 

tagging. Industrial Data & Management Systems. Vol. 107, No. 12. 2007. S. 464 
61 Deeb, Kevin (2006). Efficiency, privacy and Security Analysis of Ubiquitous Systems in the Retail Industry. 
2006 Innovations in Information Technology, 2006. S. 1, 5. 
62 SOU 2007: 22 s. 507 
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2.3.4 Kritiska röster till Radio Frequency IDentification 

RFID-teknik har till viss del hållts tillbaka på flera håll på grund av juridiska frågor kring 

den personliga integriteten. Det finns förslag på lagar som innebär att produkter med 

RFID-chip måste tydligt märkas för att göra konsumenter medvetna om vad det innebär. 

Ett sådant förslag är RFID Right to Know Act (2003) som uppkommit som en protest mot 

att företag inte informerar om användandet av RFID-chip.63 Förslag har formulerats av 

amerikanska konsumentgrupper som motsatt sig användandet av kundklubbsinformation i 

kundrelationsmarknadsföring i syfte att öka medvetandet hos konsumenter om RFID.64 I 

Canada presenterades år 2000 PIPEDA, Personal Information Protection and Electronic 

Documents Act, som stödjer användandet av teknik i handel som skyddar insamlingen och 

användandet av personlig information och att denna information behandlas i enlighet med 

vad lagen säger.65 Undersökningar har visat att över 80 % av de kanadensiska 

konsumenterna är beredda att köpa produkter med RFID-chip så länge återförsäljaren tar 

hänsyn till att informationen behandlas i enlighet med lagen.66 

 

                                                 
63 Information om protestgrupper från: http://www.nocards.org/rfid/rfidbill.shtml 
64 Information om protestgrupper från: http://www.spychips.com/about_us.html 
65 Information om PIPEDA - Personal Information Protection and Electronic Documents Act. Från 
http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_06_01_01_e.asp 
66 Angeles (2007) s. 469 
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3. Metod 

Nedan följer en beskrivning av hur vår undersökning har genomförts, hur materialet har 

bearbetats samt kommenterar på denna process. 

 

Vår avsikt är att undersöka konsumenters medvetenhet och attityd till den information som 

registreras vid köp i butiker, och om denna form av relationsmarknadsföring ses som ett 

intrång på den personliga integriteten hos konsumenter. Underlaget för vår undersökning 

anskaffas empiriskt genom en enkätundersökning bland konsumenter.67 Valet av enkäter 

som insamlingsmetod grundar sig i att vi vill kunna uttala oss utfirån generella 

konsumentattityder, något vi anser bättre mäts genom enkätundersökningar framför t.ex. 

intervjuer eller fokusgrupper.  

 

Resultatet från undersökningen har gett oss underlag för att kunna uttala oss om vårt syfte. 

Vidare har vi använt oss av kompletterande empiriskt material i form av medlemsvillkoren 

från fyra olika företag i detalj- och dagligvaruhandel.68 Detta endast i syfte att föra en 

förankrad diskussion kring kundklubbar utifrån de teorier och den tidigare forskning som 

gjorts. Huvudsaklig fokus för oss i dessa villkor är hanteringen av personuppgifter samt 

förändring av medlemsvillkor och dessa finns återgivna i sammanfattad form i bilaga 4.  

 

3.1 Population och urval 

Populationen som undersöks är män och kvinnor i åldern 18 – 65 år bosatta i eller för 

närvarande på plats i nordvästra Skåne. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval69 ur ovan 

nämnda population genom att tillfråga konsumenter på Helsingborgs centrala affärsgator, 

samt till viss del personer i vår närhet. Eftersom vi vill kunna uttala oss om konsumenter ur 

en generell definition har vi valt att utföra undersökningen på allmän plats där vi förmodas 

möta en större variation av konsumenter till skillnad från en enskild butik, och därmed ett 

mer representativt urval. Eftersom vi på förhand ej definierat ett urval kan vi ej tala om 

något bortfall i den bemärkelsen att utvalda respondenter ej velat deltaga, då vi i dessa fall 

                                                 
67 Enkäten finns bifogad i bilaga 1 
68 Coop, ICA, IKEA och Åhléns 
69 Trost, Jan (2006) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur s. 29 
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har tillfrågat någon annan att deltaga. Dock förekom ett visst bortfall som presenteras 

vidare nedan och återfinns i bilaga 2.  

 

3.2 Undersökningsdesign 

Vår undersökning tar sig en deduktiv ansats då vi utifrån teori och tidigare kunskap inom 

ämnet formulerar hypoteser som blir fallet för vår empiriska undersökning. Resultatet av 

vår undersökning ska sedan relateras till teorin för att bekräfta och/eller utveckla den.70 Vi 

anser att vårt tolkningsperspektiv ligger inom det litteraturen kallar den kritiska realismen 

då vi avser att genom att identifiera sociala strukturer kan söka förklaring till skeenden som 

uppkommer i vår undersökning. Vi är medvetna om att den teoretiska grund vi använder 

endast utgör ett visst sätt att tolka det fenomen vi undersöker, och det resultat söker kan 

ses, som vad litteraturen refererar till, som en hypotetisk entitet i den mening att det är 

ingen absolut sanning.71 

 

Ontologiskt kan vår ståndpunkt snarast jämföras med konstruktionism där sociala 

företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt konstruerar72, en 

verklighet som ständigt omformas av social interaktion. Undersökningen är av både 

kvantitativ och kvalitativ inriktning. Den kvantitativa inriktningen uppkommer eftersom vi 

förhåller oss deduktivt till de teoretiska material vi behandlar, men undersökningen är 

kvalitativ i den bemärkelse att vi har ett tolkande synsätt genom att vi är kritiskt realistiska 

till vårt material och uppfattar vårt material ur ett konstruktionistiskt förhållningssätt.73 

 

3.3 Framställning och utformning  

Vår enkät framställdes genom att vi utifrån vårt syfte bröt ner ett antal variabler som vi 

ansåg intressanta att undersöka, som till exempel personlig integritet, kunskap och tillit för 

informationsinsamling i butik samt konsumenters syn på relationsmarknadsföring. Utifrån 

detta formulerades frågor vars svar vi ansåg skulle kunna tillföra kunskap till det 

resonemang vi påbörjat kring dessa variabler. Vår första enkätframställning genomgick en 

                                                 
70 Bryman, Alan. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s. 20, 21 
71 ibid s. 26 
72 ibid s. 31-33 
73 ibid s. 34 



 24 

pilotstudie74 på Campus Helsingborg där vi testade våra frågeställningar och formuleringar 

och vars resultat ledde fram till vår slutgiltiga enkät. 

  

Undersökningens standardiseringsgrad är svår att definiera då den ej har genomförts i en 

kontrollerad miljö och omvärldsfaktorer samt respondentens tillstånd, humör med mera 

påverkar hur denne svarar.75 Vad som däremot tillför en viss grad av standardisering är att 

våra respondenter själv har fått besvara frågorna enskilt utan påverkan från oss som 

frågeställare. Enkäten består av både strukturerade svarsalternativ i form av fasta svar och 

ostrukturerade genom helt öppna svar.76 

 

Vi har försökt formulera tydliga och precisa frågor och använt vardagligt språk i enkäten 

för att öka reliabilitet och validitet i vår undersökning. Reliabilitet och validitet belyser 

huruvida frågor kan tolkas olika beroende på frågans formulering, samt om frågorna man 

ställer mäter det man vill undersöka.77 Utifrån vår pilotstudie fick vi uppfattningen att 

respondenterna i stor utsträckning tolkade våra frågeställningar likartat och de svar vi 

analyserat visar på att vi kommer att kunna uttala oss om det vi vill undersöka med vår 

enkät. Vad gäller undersökningens replikerbarhet78 anser vi denna vara relativt hög 

eftersom vi presenterar vårt tillvägagångssätt relativt detaljerat och därmed inte har lämnat 

några frågetecken kring hur vi kommit fram till vårt resultat.  

 

Enkäten innehöll totalt 8 frågor samt några följdfrågor, och berör vad respondenter 

värdesätter i en butik, dess inställning till att en butik registrerar information om sina 

kunder ur integritetssynpunkt, relationsmarknadsföring genom kundklubbar, samt 

respondentens tillit till butikers hantering av kundinformation. Enkäten bestod av dels 

sakfrågor79 för att undersöka faktiska förhållanden, men i flera fall efterföljs dessa frågor 

av en eller flera attitydfrågor80 för att undersöka respondenters uppfattning och/eller 

medvetenhet om det tidigare nämnda fenomenen. 

 

                                                 
74 Jfr Ejlertsson, Göran. (1999). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur. s. 32 
75 ibid s. 55-56 
76 ibid s. 57 
77 Trost (2006) s. 59-61 
78 Bryman (2002) s. 43 
79 ibid s. 63 
80 ibid s. 67 
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3.4 Utförande 

Undersökningen genomfördes genom enkätundersökningar mellan den 23/4 – 27/4. Våra 

respondenter valdes som ovan nämnt ur ett bekvämlighetsurval och utgjordes till allra 

största del av människor på Helsingborgs centrala affärsgator samt till viss del personer i 

vår närhet som vi bedömde eller sedan innan visste tillhörde populationen vi ville 

undersöka. Våra respondenter fick själva fylla i sina svar för att minimera eventuell 

påverkan från oss och få så rättvisande svar som möjligt. Vi som frågeställare bar tröjor 

med Lunds Universitets logga och namnskyltar eftersom vi misstänkte att detta skulle öka 

vår trovärdighet och locka ett större intresse bland respondenter, vilket det också gjorde. 

Efter att en respondent tackat ja till att medverka överlämnade vi enkätundersökningen och 

tog därefter några steg bakåt för att inte stressa utan ge respondenten tid att reflektera över 

frågeställningarna. Vi försökte i så stor utsträckning som möjligt att inte besvara några 

frågor som uppkom angående enkätfrågornas innebörd, då vi var intresserade att veta 

vilken tolkning respondenterna själva gjorde. Däremot besvarade vi frågor kring 

undersökningens syfte samt faktiska frågor som till exempel hur svarsalternativen skulle 

anges.  

 

3.5 Kommentarer kring vår empiriska undersökning 

Vår empiriska undersökning resulterade i 115 stycken besvarade enkäter. Resultatet 

sammanställdes genom att föra in varje respondents svar i tabeller i Microsoft Excel. 

Utifrån dessa tabeller kunde vi inte bara härleda respondenters åsikter inom 

frågekategorierna, utan även få en sammanställning av varje enskild respondents åsikter 

inom samtliga frågekategorier. Med Excels hjälp framställde vi diagram över de åtta 

frågorna samt deras underfrågor. För vår diskussions skull har vi ställt vissa frågor mot 

varandra för att finna intressanta samband och olikheter, till exempel åsikter om vilken 

inställning respondenter som är medlemmar i en kundklubb har till att köpvanor registreras 

av butiker. 

 

För att få en översikt på de öppna frågorna valde vi att dela in svaren på dessa i olika 

kategorier baserade på vad respondenterna kommenterade i sina svar. Dessa svar 

presenteras i bilaga 3. I bilaga 2 presenteras en sammanställning av samtliga frågor och 

även varje frågas procentuella och numeriska bortfall. Bortfallet utgörs av felaktigt 
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besvarade frågor, otydliga eller oläsliga svar samt svar från respondenter som ej tillhört 

populationen och återfinns i bilaga 2. 

 

Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga 1. Frågorna i denna är utformade är som vi tidigare 

nämnt framställda i syfte att ge oss insikt i respondenters åsikter kring de nyckelbegrepp 

som vi arbetar utifrån. I efterhand kan vi uppleva att vissa frågor hade behövt konkretiseras 

mer för att få tydligare åsikter och ge oss bättre underlag till vårt resonemang. 

 

Vi upplever även att vissa frågor hade kunnat följas upp ytterligare för att ge oss ett större 

djup. Exempelvis är tillit ett begrepp som vi ansett intressant att resonera kring och som 

hade kunnat utredas djupare genom följdfrågor. Med detta sagt är det alltid lätt att se 

brister i efterhand. Vår avsikt var att utreda generella tendenser och därmed skapa underlag 

för andra undersökningar att studera valda delar av ämnet på djupet. Vi anser att vår 

undersökning har gett oss tillräckligt med underlag för att göra detta 
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3.6 Disposition 

Vår uppsats är disponerad enligt nedan: 

 

Kapitel 1 innehåller en kort inledning med bakgrund till varför vår problemställning är 

intressant. Här får också syfte och frågeställningar plats. Vi presenterar också kort ett antal 

begrepp som är återkommande i uppsatsen.  

 

Kapitel 2 innefattar de teoretiska utgångspunkter vi grundar vårt arbete på. Vi presenterar 

också hur detaljhandelsmiljön idag ser ut samt vissa tekniker som är allmänt använda i 

handeln. Tidigare forskning i ämnet presenteras på ett översiktligt sätt.  

 

I kapitel 3 presenteras den metod vi använder och de avvägningar vi för att bygga upp vårt 

empiriska material 

 

Kapitel 4 innehåller empirisk data och dessa presenteras med hjälp av diagram och 

frågemotiveringar. 

 

I kapitel 5 presenteras en analys av vårt material där empirin möter teori. 

 

De avslutande kapitlen 6 och 7 tar upp våra slutsatser utifrån vår analys samt för en 

diskussion kring dessa i ett vidare sammanhang, Avslutningsvis presenteras en summering 

av vår undersökning och reflektioner som uppkommit under arbetets gång.  
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4. Empiriskt material 

I vår empiriska undersökning har vi tittat på dels vad våra respondenter har för spontana 

inställningar till att köpvanor registreras i handeln samt huruvida de är medvetna om deras 

köpvanor registreras och tilliten till hur denna information behandlas. Vidare har vi även 

undersökt hur stor del av våra respondenter som är medlemmar i någon form av kundklubb 

samt den generella synen på medlemskap i en kundklubb.  

 

4.1 Respondenters generella ställningstaganden 

I vår första fråga lät vi respondenterna ange vilken faktor de anser vara viktigast i en 

dagligvaruhandel: tillgänglighet, prissättning, service, effektivitet eller utbud.81 Detta 

eftersom vi ville få perspektiv på hur vad konsumenter prioriterar när de väljer butik att 

handla i. Under de begrepp vi ansåg tolkningsbara vägledde vi respondenterna genom att 

ange korta exempel på de begrepp som vi ansåg behövde förtydligas.  

 

Tillgänglighet, närhet till 

hem/arbete, öppettider, 

 parkering. 

Service, lätt att få hjälp, 

vänlig och kunnig personal 

Effektivitet, korta köer, lätt att 

hitta 

Utbud, välsorterat utbud 

 

 

39 % av respondenterna angav att tillgänglighet var den faktor som var viktigast för dem. 

Utbud kom på andra plats med 25 % av respondenterna och service fick en mittenplacering 

16 %. Effektivitet och prissättning var de faktorer som respondenter ansåg vara minst 

viktiga med endast 9 % respektive 11 %.  

 

                                                 
81 Se fig. 1 

Tillgänglighet 
39%

Prissättning 
11%

Utbud 25%

Effektivitet 9%
Service 16%

Vad värderar du högst i en 
dagligvaruhandel?

Fig. 1 
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Vi har även undersökt huruvida respondenter är medlemmar i någon kundklubb. 

Genomgående i undersökningen har vi valt att göra denna uppdelning av respondenter 

eftersom vi vill urskilja tendenser inom dessa två grupperingar.  

Frågan visade att 64 % av 

respondenterna var medlemmar i 

en eller flera kundklubbar och att 

därmed 36 % inte ansåg sig vara 

medlemmar. 82 

 

Som följdfråga till huruvida 

respondenterna var medlemmar i 

en kundklubb eller ej bad vi 

respondenterna beskriva anledningen till varför de var eller inte var medlemmar. Av dem 

som var medlemmar i en kundklubb urskiljer vi fyra olika kategorier: ”erbjudanden, 

rabatter och förmåner”, ”information”, ”bonus” samt ”vet ej”. Även bland dem som inte 

var medlemmar urskiljde vi fyra olika kategorier: ”inget behov”, ”omständligt”, 

”integritet” samt ”vet ej”.83  

 

Därefter undersöktes hur stor andel av våra respondenter som upplevde något negativt med 

medlemskap i en kundklubb, vilket 

23 % gjorde.84  

Som följdfråga fick respondenterna 

möjlighet att öppet beskriva vad som 

upplevdes negativt. Svaren på denna 

fråga kunde delas in i fem olika 

kategorier, vilka utgörs av:  

”Reklamrelaterade”, 

”Medlemskapsrelaterade” 

”Bekvämlighetsrelaterade”, ”Integritetsrelaterade” samt ”inte motiverade”.85 

 

                                                 
82 Se fig. 2 
83 Se bilaga 3 för underlaget till kategoriseringen 
84 Se fig. 3 
85 Se bilaga 3 för underlaget till kategoriseringen 

Nej
77%

Ja
23%

Upplever du något negativt med kundklubbar?

Ja
64%

Nej
36%

Är du medlem i någon kundklubb?
Fig. 2 

Fig. 3 
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4.2 Respondenters inställning till informationsinsamling 

För att undersöka attityden till 

informationsinsamling ställdes 

frågan ”Vad skulle din inställning 

vara till att dina köpvanor 

registreras i den butik du handlar 

i”.  Här angav endast 20 % av 

respondenterna att de skulle vara 

positiva till detta medan 43 % 

angav att de inte hade någon åsikt i 

frågan och 37 % var negativt 

inställda.86   

 

Som följdfråga fick de respondenter som angivit att de var negativa eller inte har någon 

åsikt till informationsinsamling ta ställning till om en förbättring av handelsmiljön enligt 

de faktorer som presenterades i figur 1 skulle förändra inställningen till att köpvanor 

registreras. Frågan lyfter vi 

eftersom vi vill undersöka 

om det finns en 

förändringsbenägenhet hos 

konsumenter när det gäller 

informationsinsamling. Det 

vill säga om konsumenter 

är beredda att kompromissa 

om informationsinsamling 

och i så fall av vilken 

anledning. 

 

Bland dessa svar kan vi urskilja att majoriteten, som lägst 72 % och som högst 78 % av 

dem som inte hade någon åsikt i frågan, hade ändrat sin inställning till registrering av 

köpvanor om det lett till att någon av dessa faktorer hade påverkats.87 Dock kan man inte 

                                                 
86 Se fig. 4 
87 Se fig. 5 

Negativa
37%

Ingen åsikt
43%

Positiva
20%

Vad skulle din inställning vara till att dina köpvanor 
registreras och sparas i den butik du handlar i?

Tillgänglighet

nej
28%

ja
72%

Prissättning

ja
76% nej

24%

Service

nej
28%

ja
72%

Effektvitet

ja
74% nej

26%

Utbud

nej
22%

ja
78%

Förändras din inställning om den information som samlas in förbättrar….
(De som svarat "Ingen åsikt")

Fig. 4 

Fig. 5 
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urskilja samma förändringsbenägenhet hos respondenter som var negativa till att köpvanor 

registrerades. Hos dessa ligger förändringsbenägenheten som bäst på 54 % och som sämst 

på 26 %.88 Den högsta 

förändringsbenägenheten 

för de som är negativa 

framträder om insamlingen 

av information påverkar 

butikens utbud, och den 

sämsta framträder om det 

påverkar butikens 

effektivitet.  

 

Här bör tilläggas att 51 % av de respondenter som angett att de är negativt inställda kan 

tänka sig att förändra sin inställning om prissättningen påverkas. Anmärkningsvärt är 

också att även om tillgängligheten är det som respondenterna värderar högst enligt 

resultatet i figur 1 så är det endast 34 % av dem som har en negativ inställning vars åsikt 

förändras om tillgängligheten påverkas.  

                                                 
88 Se fig. 6 
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46%

ja
54%

Förändras din inställning om den information som samlas in förbättrar….
(De som svarat "Negativ")Fig. 6 
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4.3 Respondenters inställning till integritets- och tillitsaspekter  

Vi ställde frågan ”Handlar du i 

någon butik där information om 

dina inköp kan kopplas till dig som 

person?”. Denna fråga avsåg vi 

utreda hur stor kännedom 

respondenter har kring 

informationsinsamling, och blir 

framförallt intressant i jämförelse 

med respondenters inställning till 

informationsinsamling och 

kundklubbsmedlemskap. I denna fråga angav 43 % att de handlade i en butik där 

informationsinsamling görs, 39 % svarade att de inte visste och 18 % angav att de inte 

handlade i någon sådan butik. 89 

 

Ovan ställda fråga fördelades utifrån medlemmar som angivit att de är, respektive inte är 

medlemmar i någon 

kundklubb i figur 4. 

Denna jämförelse är 

intressant eftersom ett 

medlemskap i en 

kundklubb faktiskt 

medför att butiken får 

möjlighet att registrera 

kundernas köpvanor och 

att man som konsument 

medger till att detta görs.  

 

Resultat visar förvisso en högre medvetenhet kring att informationsinsamling görs på 

kundklubbsmedlemmar jämfört med icke-kundklubbsmedlemmar, dock är det bara 56 % 

av kundklubbsmedlemmar som är medvetna om att köpvanor registreras. 34 % vet inte om 

                                                 
89 Se fig. 7 
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34%

Nej
10%
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56%

Inte medlemmar

Nej
34%
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20%
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46%

Huruvida köpvanor registreras i den butik man handlar i, fördelat på 
de vad man angett om medlemskap i kundklubb

Ja
43%

Nej
18%

Vet ej
39%

Handlar du i någon butik där information om 
dina inköp kan kopplas till dig som person?

Fig. 7 

Fig. 8 
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köpvanor registreras och 10 % av kundklubbsmedlemmarna anger att köpvanor inte 

registreras i de butiker man handlar i. Av respondenter som inte är medlemmar i någon 

kundklubb anser 20 % att köpvanor registreras i den butik man handlar i. 46 % av dem som 

inte är medlemmar vet inte, 34 % anger att köpvanor inte registreras i de butiker man 

handlar i.90 

 

Vi jämförde även resultatet från figur 7 med respondenters inställning till att köpvanor 

registreras eftersom detta skulle visa på respondenters attityd till informationsinsamling 

vare sig man upplever att köpvaneregistrering görs eller ej. Med andra ord kan denna 

jämförelse bland annat slå fast om man väljer att handla i en butik som registrerar 

köpvanor för att man anser detta vara något positivt, eller om respondenter upplever detta 

som något negativt men att det är något som man ändå utsätter sig för.91 

 

 

 

                                                 
90 Se fig. 8 
91 Se fig. 9 

Respondeters inställning till att köpvanor registreras i butik, utifrån vad de  angett om 
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Nej
26%

Ja
51%

Ingen åsikt
23%

Är information om dina köpvanor 
något som du anser vara privat?

 

För att fastslå om registrering av köpvaneinformation upplevs som integritetskränkande 

ställde vi frågan ”Är information om dina köpvanor något som du anser privat?”. 

 

I denna fråga ansåg 51 % av 

respondenterna att information om 

deras köpvanor är av privat karaktär, 

23 % svarade att de inte hade någon 

åsikt i frågan och 26 % ansåg att 

information om deras köpvanor inte 

är av privat karaktär. 92 

 

 

I frågan ”Om information kring dina 

köpvanor skulle registreras i butik, 

har du förtroende för att denna inte 

missbrukas?” har 37 % av 

respondenterna förtroende för detta. 

22 % har ingen åsikt och 41 % har 

inget förtroende för att 

informationen inte missbrukas.93  

 

                                                 
92 Se fig. 10 
93 Se fig. 11 
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Jämförelsen mellan respondenters svar på frågorna kring huruvida köpvanor är privat samt 

om de har förtroende för hur butikerna hanterar den insamlade informationen görs nedan. 

Svaren fördelas utifrån om respondenterna är medlemmar i en kundklubb eller ej då detta 

visar skillnader i konsumenters tillit till informationshantering beroende på om man är 

medlem eller ej.  

 

 

ja
48%

Ingen åsikt
16%

nej
36%

Medlemmar

Ingen åsikt
33%

ja
18%

nej
49%

ingen åsikt 
23%

nej
31%ja

46%

Inte medlemmar

ja
59%

ingen åsikt
24%

nej
17%

Är information om 
köpvanor privat?

Förtroende för att butikerna inte 
missbrukar insamlad information

 

 

 

Resultatet visar att det främst är de respondenter som är medlemmar i en kundklubb som 

har förtroende för att butiker hanterar denna typ av information korrekt. Av dem som inte 

är medlemmar i någon kundklubb upplevs inget större förtroende för butikers hantering av 

denna information. Vad gäller frågan kring huruvida information om köpvanor är av privat 

karaktär anser 46 % av dem som är kundklubbsmedlemmar och 59 % av dem som inte är 

medlemmar att denna information är privat.94 

 

                                                 
94 Se fig. 12 

Fig. 12 



 36 

Slutligen undersökte vi, utifrån antagandet att köpvanor registreras i en butik, 

respondenters förtroende till att denna information inte missbrukas av handelsaktören. 

Svaren på denna fråga är även intressant att jämföra med synen på om köpvaneinformation 

anses privat, då vi utifrån detta kan se om de respondenter som upplever att 

köpvaneinformation är av privat karaktär har tillit till att denna information behandlas 

konfidentiellt. Denna jämförelse görs nedan i figur 13. 

 

 

 

ja
18%
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ingen åsikt
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Ingen åsikt
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Är information om 
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Bland de respondenter som är positiva till att köpvanor registreras har 73 % förtroende för 

butikerna och 50 % av dem anser inte att köpvanor är privat information. Det går inte att 

urskilja någon direkt åsikt bland dem som inte har någon åsikt till att köpvanor registreras. 

Av de respondenter som är negativa till att köpvanor registreras har 70 % inget förtroende 

för butiken när det gäller informationshantering och 83 % anser att köpvanor är privat.95 

 

 

                                                 
95 Se fig. 13 

Fig. 13 
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5. Analys 

”Ogillar riktad reklam i allmänhet... och i synnerhet den med personaliserade hälsningsfraser och tryckt 

namnteckning från VD’n. Kan dock, temporärt, gå med i en klubb för att få billigare pris”96 

 

5.1 Respondenter om kundklubbar 

Vår undersökning visar att en knapp majoritet av respondenterna anser att de handlar i en 

butik där information om deras inköp kan kopplas till dem som person. Fördelar man 

samma fråga på respondenter som är kundklubbsmedlemmar respektive icke-

kundklubbsmedlemmar visar samma siffra 56 % för medlemmar och 20 % för icke-

medlemmar. Det visar på att relativt stor andel av kundklubbsmedlemmarna, 44 %, inte 

anser att deras köpvanor kan kopplas till dem. Detta framhäver i sin tur en begränsad insikt 

hos konsumenterna kring vad det innebär att vara medlem i en kundklubb när det gäller 

registrering av information.  

 

Trots att flera av de respondenter som är medlemmar i en eller flera kundklubbar inte 

känner till denna informationsregistrering, visar det sig att samtliga respondenter som är 

positiva till att butiker registrerar och sparar information är kundklubbsmedlemmar. Detta 

innebär att trots att ett begränsat antal respondenter är medvetna om att ett 

kundklubbsmedlemskap innebär att deras köpvanor registreras och sparas så har man en 

positiv inställning till detta. Detta visar på en hög acceptans inom denna 

konsumentkategori.  

 

Den generella tendensen bland respondenter är att de inte har någon åsikt eller är negativt 

inställda till att köpvanor registreras. Av dessa respondenter är majoriteten 

kundklubbsmedlemmar, vilket än en gång visar på det faktum att vetskapen kring vad det 

innebär för konsumenten att vara medlem i en kundklubb inte har framgått tillräckligt 

tydligt. Det skäl respondenter anger till varför de är medlemmar i en kundklubb utgörs av 

motiv som bonus, rabatterbjudanden och information. Att bidra med information kring sitt 

shoppingbeteende till butiken för att denna ska förbättra sin service gentemot dem som 

kunder är inte något som respondenterna verkar har tänkt igenom.  

                                                 
96 Respondents svar på frågan: ”Av vilken anledning är du inte medlem i en kundklubb?” se bilaga 3.  
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Culnan lyfter i sin forskning att konsumenter är mer positiva till insamling av information 

om de har en förståelse för varför insamlingen görs och kan se fördelarna med den.97 Vår 

undersökning pekar tydligt på att respondenterna inte är medvetna om att information 

samlas in, vilket i förlängningen även innebär att de inte har en chans att känna till varför 

informationen samlas in. Hårdrar man Culnans resonemang ovan skulle det kunna innebära 

att en nöjd konsument som först i efterhand informeras om att informationsinsamling om 

dennes köpvanor har gjorts, kan bli en missnöjd konsument. Detta styrks av Foxman och 

Kilcoynes undersökning som framhäver att en konsument som upplever ett 

integritetsintrång i en viss butik förmodligen inte kommer tillbaks till den igen.98 

 

En majoritet av de respondenter som inte är medlemmar i någon kundklubb, vilka utgör 36 

% av våra respondenter, anger att de inte handlar, eller inte vet ifall de handlar i en butik 

där deras inköp kan kopplas till dem som person. Av de respondenter som står utanför 

kundklubbar anser 59 % att köpvanor är information av privat karaktär och en stor andel är 

negativa till, eller har ingen åsikt kring, att köpvanor registreras av butiker. Ser man till 

huruvida denna grupp respondenter har förtroende för att butiker inte missbrukar eventuell 

information som registreras, är det endast 18 % som uppger att de har förtroende för att 

butiken. Således går inställningen till att butiker registrerar information kring konsumenter 

hand i hand med den tillit man har för butiken.  

 

De respondenter som inte är med i någon kundklubb är således relativt 

integritetsorienterade eftersom de upplever att information om deras köpvanor är privat 

och ställer sig negativa till att dessa registreras. Dock finns det även här en hög andel 

respondenter som inte vet huruvida information samlas in av butiken de handlar i. 

Eftersom man är överlag negativ till att det görs skulle denna konsumentgrupp förmodligen 

inte acceptera att butiker i större utsträckning utför denna insamling. Man skulle 

förmodligen söka sig från butiker, i enlighet med den ovan nämnda undersökningen av 

Foxman och Kilcoyne99, som redan nu samlar in information om sina kunder om denna 

konsumentgrupp hade haft vetskap om vilka butiker som gör detta. Grönroos beskriver 

                                                 
97 Culnan (1993) s. 357 
98 Foxman & Kilcoyne (1993) 
99 ibid 
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denna typ av konsumenter som transaktionsinriktade.100 Vår undersökning styrker att dessa 

konsumenter tar avstånd från kundklubbar eftersom man i första hand inte vill bli besvärad 

av reklam från butikerna. Man upplever ett generellt förtroende för butiken i meningen att 

dessa skall tillhandahålla varor till dem, men förtroendet är inte av den grad att 

konsumenten är beredd att göra några större åtaganden än så mot butiken. Genom att man 

inte känner någon motivation eller större förtroende för butiken är man därför inte beredd 

att ingå något engagemang med dem heller. 

 

Beck visar att de konsumenter som vill vara utanför det institutionella beroendet101, ett 

resonemang som kan jämföras med en form av beroende till handeln. De får inte heller 

tillgång till de rabatter och erbjudanden som andra konsumenter får tillgång till. Här 

handlar det egentligen om ett slags ”tjänster föder gentjänster”-förhållande där man om 

man vill ha tillgång till erbjudanden och dylikt måste ge upp en del av sin integritet. Väljer 

man att stå utanför går man således miste om de fördelar som finns men slipper också 

utsättas för med de nackdelar som kan upplevas genom relationsmarknadsföring. Vår 

undersökning poängterar att konsumenter som väljer att inte vara medlem i någon 

kundklubb förvisso värderar tillgänglighet högst i en dagligvaruhandel men är fortfarande 

inte benägna att förändra åsikt till informationsinsamling i butik även om detta skulle 

förbättra tillgängligheten. Denna konsumentgrupp upplever alltså att de negativa 

aspekterna av informationsinsamling är större än de positiva aspekter som det skulle kunna 

innebära.   

 

5.2 Respondenter om förtroende och risk 

Vad det gäller förtroende för att information som registreras av en detaljhandelsaktör inte 

säljs vidare till tredje part, där man kan anse att frågan egentligen beskriver en tillit 

gentemot handlaren, är det en majoritet av respondenterna som inte litar på att information 

inte missbrukas. Dock är de respondenter som känner ett förtroende för att informationen 

inte missbrukas i majoritet kundklubbsmedlemmar, vilket kan vara ett resultat av att man 

genom sitt medlemskap har en närmare kontakt till butiken och har därmed en personlig 

tillit till densamma. Personlig tillit byggs upp genom att man under en lång tid haft kontakt 

                                                 
100 Grönroos (2004) s. 48-49 
101 Beck (2000) s. 216  
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med varandra och på så sätt lärt känna den andre så pass väl att man vågar sätta tilltro till 

att vad den andre säger är rätt.102  

 

Ett av relationsmarknadsföringens stora mål är att bygga upp denna relation med kunden. 

Kundklubbsmedlemmar har haft en längre relation med företaget och torde därför ha en 

större tillit vilket styrks av vår undersökning i och med att dessa respondenter faktiskt 

anger ett större förtroende. Dessa respondenter har ingått i en slags relation med butiken 

och är då mer öppna för påverkan från företaget. Grönroos menar att de kunder som anser 

att relationen med företaget är värdefull generellt sett är mer benägna att uppvisa 

förtroende mot butikerna.103 Dessa kunder är också mer benägna att visa förståelse för att 

insamling av information sker med hjälp av tekniska system såsom till exempel EPoS. 

Dessa tekniska system kan jämföras med abstrakta system fyllda med expertkunskap.104 De 

kunder som är medlemmar i kundklubbar får som bonus ofta rabatterbjudanden och dylikt. 

För att få tillgång till dessa erbjudanden måste konsumenten lita på att de elektroniska 

systemen registrerar inköpen så att rätt bonus kan betalas ut. Således ger personliga vinster 

en ökad förståelse för tekniska system. Samtidigt måste konsumenten även känna en tillit 

för att de tekniska systemen säkrar informationen och skyddar från obehörigt intrång för att 

våga utnyttja dem.  

 

5.3 Respondenter om integritet 

”Det är inte så kul att registreras”105 

 

Respondenter anser i grunden att information om deras köpvanor är privat. Detta innebär i 

praktiken att man upplever insamling av denna information som ett intrång på den 

personliga integriteten. Av respondenter som anser denna information privat är det endast 

18 % som har förtroende för att sådan information inte missbrukas. Anmärkningsvärt är 

även att bland respondenter som inte anser köpvaneinformation privat har 62 % förtroende 

för att informationen inte missbrukas. Synen på huruvida informationen är privat eller inte 

är därmed starkt förknippad med om man känner tillit till att informationen inte 

missbrukas. Vår undersökning pekar på att de konsumenter som generellt är negativa till 
                                                 
102 Giddens (2002) s. 81 
103 Grönroos (2004) s. 48-49 
104 Giddens (1996) s. 34, 89 
105 Respodents svar på frågan: ”Av vilken anledning är du inte medlem i en kundklubb?” Se bilaga 3. 
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insamling av information angående köpvanor också upplever att köpvanor är privata samt 

hyser en större misstro till att butikerna inte missbrukar denna information. Dessa fakta går 

i linje med Foxman och Kilcoynes undersökningar som pekar på att konsumenter vill ha 

kontroll på vilken typ av information som samlas in och i vilket syfte.106 Saknas kontrollen 

över detta är det lätt att konsumenten blir negativ till insamling av information. Man kan 

misstänka att dessa konsumenter upplever att denna typ av informationsinsamling kränker 

deras integritet.  

 

Som tidigare diskuterats kan dock den negativa inställningen påverkas om konsumenterna 

kan uppleva att man får någon typ av gottgörelse för att man ger upp en del av sin 

integritet. Vår undersökning har också funnit ett visst stöd för detta antagande. Vid en 

kombination av två frågor107 i vår enkät, visar det sig att en knapp majoritet av 

respondenterna som i grundläget är negativa till att informationsinsamling sker ser positivt 

på att köpvanor registreras om det är så att denna informationsinsamling gör det möjligt för 

butikerna att förbättra sitt serviceerbjudande genom lägre priser och större utbud. Man är 

alltså beredd att, som Beck säger, utsätta sig för den eventuella risk som insamling innebär 

om man kan uppleva personliga vinster i förlängningen.108  

 

Vår empiriska undersökning visar att om man frångår diskussionen kring 

informationsinsamling så värdesätter konsumenterna butikers tillgänglighet högst. 

Prissättning kommer först som fjärde mest värderade serviceaspekt. Vad som anses viktigt 

skiljer sig alltså utifrån om man väger in integritetsaspekter i frågan. Detta är något som 

inte diskuteras i de ekonomiska teorier vi utgått ifrån. 

 

                                                 
106 Foxman & Kilcoyne 
107 ”Vad skulle din inställning vara till att dina köpvanor registreras och sparas av den butik du handlar i?” 
samt ”Förändras din inställning om den information som samlas in förbättrar… Tillgänglighet / Prissättning / 
Service / Effektivitet / Utbud” 
108 Beck (2000) s. 42 
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5.4 ”Den grå massan” – resonemang kring generellt åsiktslösa 

”Hustrun anmält mig”  

(till medlemskap i kundklubb. Förf. anm.)109 

 

Om man utgår ifrån att marknaden är en institution som utövar inflytande på individers val 

och på så sätt påverkar och med olika medel styr hur konsumenter ska agera bör man 

kunna sluta sig till att alla inte passar in i mönstret. Eftersom marknaden inte heller tar 

hänsyn till enskilda konsumenter utan snarare försöker standardisera dessa kan 

konsumenterna uppleva en känsla av vanmakt inför att inte kunna påverka sin situation.  

 

Enligt Beck kan känslan av att inte kunna undkomma marknadens krafter innebära att man 

tvivlar på anledningen till att ifrågasätta.110 Vi upplever tendenser till just detta i vår 

undersökning genom att många respondenter inte velat ta ställning i frågor eller angett 

svaret; ingen åsikt i frågan. Detta resonemang uppfattar vi även i flertalet svarsanalyser då 

vi funnit en viss inkonsekvens i respondenternas åsikter. Det tycks råda en brist på 

reflektion i vilken position man sätter sig i som konsument och hur väl denna stämmer 

överens med sin åsikt. Exempelvis har det visat sig att respondenter som har lågt 

förtroende för handeln samtidigt är medlemmar i kundklubbar eller att respondenter som 

anser köpvaneinformation privat ändå medger att man handlar i butiker där man är 

medveten om att information om dess köpvanor insamlas. Beck påstår att en 

riskuppfattning först uppkommer när medvetenhet om en risk finns111, det kan vara dags att 

i och med denna uppsats väcka denna medvetenhet.  

                                                 
109 Respodents svar på frågan: ”Av vilken anledning är du medlem i en kundklubb?” Se bilaga 3 
110 Beck (2000) s. 58 
111 ibid s. 34, 74 
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6. Slutsatser – så synas du! 

Generellt kan slås fast att konsumenter har en förhållandevis låg kunskap om att det sker 

insamling av individuell köpinformation i dagens detaljhandelsmiljöer. En slutsats som kan 

dras utifrån detta är att butiker brister i att informera sina kunder om att denna insamling 

sker. Dock kan det också vara som så att även om konsumenter har tillgång till ”finstilt” 

information, som exempelvis villkoren för medlemskap i kundklubbar, så tar man sig 

sannolikt inte tid till att sätta sig in i eller ta åt sig av denna information. 

 

Information som ökar förståelsen och insikten för de fördelar som kan finnas i 

informationsinsamling gentemot konsumenter är en viktig faktor i att öka acceptansen för 

detta. Detaljhandeln bör överlag öka informationsutbytet med sina kunder för att minska 

risken att dessa känner sig förbisedda av aktörer. Genom att butiker informerar, och kanske 

även för diskussion med sina kunder om informationsregistrering, förebygger man att 

problem uppstår och minskar risken att nöjda kunder övergår till att bli missnöjda kunder. 

Detta borde vara ett viktigt led för detaljhandelsaktörer ur 

relationsmarknadsföringssynpunkt.  

 

De respondenter som trots allt gör ett aktivt val att ställa sig utanför kundklubbar tenderar 

att ha ett transaktionsinriktat synsätt till handel och söker således inte en relation med 

butikerna. Dessa anser att de negativa aspekterna med en alltför nära relation genom 

kundklubbar och liknande företeelser klart överväger fördelarna av dessa. Mot dessa 

kunder fungerar således inte den relationsmarknadsföringsidé som för närvarande utövas i 

stor utsträckning på marknaden.  

 

En majoritet av respondenterna har inget förtroende för att företagen inte ”missbrukar” 

information som insamlas om deras köpvanor. Tillit till abstrakta system och handlaren 

bygger på om man får ut något av det som konsument i slutändan. Man tenderar att inte bry 

sig om detta missbruk om man som konsument får ut tillräckliga fördelar av 

informationsinsamling. Därför är det viktigt för detaljhandelsföretagen att vara medvetna 

om att vissa konsumenter upplever insamling av information som en risk då dessa risker 

kan förbises om bonusen – incitamentet – är ”rätt” för konsumenten. För att kunna veta vad 
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som är ”rätt” måste företaget känna sina kunder, men för att lära känna sina konsumenter 

måste företaget erbjuda det som är ”rätt”.  

 

Det är viktigt för detaljhandelsföretag att inse att de kostnader som det kan innebära för 

utbuds- och prisförändringar inte enbart är något negativt utan att detta är faktorer som 

ökar konsumenters benägenhet att ingå en relation med företaget. Dessa kostnader kan 

alltså i slutändan innebära relationskostnadsbesparingar. 

 

Marknaden tycks i stor utsträckning sätta villkor för hur dagens konsumenter ska vara. Alla 

konsumenter passar inte in i den bilden. Därför tenderar konsumenterna att känna vanmakt 

inför beslutssituationer och svarar därmed med att inte ta ställning i frågor som rör 

exempelvis kundklubbar. Dessa konsumenter kan för sig själv tycka att de verkligen inte 

tar ställning men de är i själva verket troligen duperade av marknadens krafter och blir 

lättare att styra genom exempelvis marknadsföringsinsatser.   
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7. Avslutande del – vår syn på saken 

7.1 Diskussion 

I en tid där direktmarknadsföring och annan typ av merchandising vältrar över 

konsumenterna kan en välriktad relationsmarknadsföringskampanj mycket väl passa in, 

dock tyder våra slutsatser tyvärr på att konsumenten inte kan skilja på vad som är vad. Det 

finns för många företag ute i verkligheten som har missuppfattat 

relationsmarknadsföringens idé och gjort den till en personligt adresserad direktreklam. 

Detta angreppssätt tjänar ingen på, tilliten för de företag som verkligen försöker skapa en 

bestående relation med sina kunder riskerar att bli urholkad då dessa misstas för 

transaktionsinriktade företag.  

 

Potentialen i ny teknik för en bättre kontroll och uppföljning av kunders inköpsvanor är 

gigantisk. Med införandet av RFID och andra liknade teknologier kan butikernas 

serviceerbjudande ytterligare spetsas till och bättre individanpassas. Produkters kvalitet 

kan bli bättre och mängden servicerättelser kan minimeras. För den som är konspiratoriskt 

lagd kan dock kopplingar lätt göras till Orwells 1984, där staten övervakar och styr sina 

medborgares minsta steg. Fast ur ett handelsperspektiv istället för ett statligt. Tyvärr 

riskerar dessa teknikförbättringar att urvattnas av mer eller mindre oseriösa företag som 

ofta ser till kortsiktiga vinster helt i strid med relationsmarknadsföringens egentliga 

grundidéer. Långsiktigheten tenderar att försvinna.  

 

Det finns idag företag som är otroligt duktiga på relationsmarknadsföring, tyvärr är man 

inte lika bra på att utbilda sina kunder om relationsmarknadsföringens baksidor vilket kan 

göra att kunderna känner sig lurade då de får reda på att exempelvis information om 

köpvanor samlas in. I det dagsaktuella fallet med att ICA studerar kundernas kvitto tycks 

det vara i kundutbildningen som problemet ligger. Utifrån de diskussioner som förts på 

diverse internetforum efter avslöjandet verkar det som om konsumenter inte förstått att 

denna information kan användas till att utforma erbjudanden samt till att i övrigt följa upp 

enskilda konsumenter. Vi har kommit fram till att konsumenter kan tänka sig att acceptera 

ett visst intrång i integriteten om det är så att man kan förstå varför det görs, därför torde 

det vara en god idé för de företag som har för avsikt att inleda relationer med sina kunder 
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genom användning av exempelvis EPoS att tidigt i processen informera kunderna om vad 

som görs och varför. Detta för att undvika missförstånd och riskera att tappa kunden. Idag 

verkar det mer som om företagen försöker att gömma information om att insamling av 

denna typ sker då de lämnar ut foldrar vid ansökan om kundkort eller dylikt, man placerar 

informationen långt ned i det finstilta där de flesta människor troligen slutat läsa. Vårt 

förslag är att man från företagens sida friskriver sig i ett tidigt skede och klart och tydligt 

berättar för konsumenterna att det kommer att ske en insamling av kundspecifik 

information och vad denna information kan komma att användas till. På det sättet kommer 

dessa fakta inte som en nyhet för konsumenten när det upptäcks och risken blir mindre att 

konsumenten känner sig lurad. 

 

Utifrån ett Service Managementperspektiv och i teorier om relationsmarknadsföring bör 

man integrera kunskapen om att flera av de relationsskapande handlingssätt som det 

propageras för riskerar att kränka kunders integritet. Dessa aspekter måste vägas in om 

man ska kunna få till stånd en långsiktig relation med kunden. Den litteratur som vi 

studerat inför denna uppsats har inte i tillräcklig grad tagit upp integritetsaspekter som en 

viktig del av en relation. Detta är en brist som företag som väljer att inrikta sig på 

relationsmarknadsföring kan riskera att straffas för då deras kunder blir medvetna om vad 

som sker. 

 

I ett ännu vidare perspektiv kan man slå fast att samhället blir mer och mer inriktat på 

övervakning. Övervakningen sker via kameror på offentliga platser, mobiltelefonen kan 

spåras, de elektroniska spår du lämnar på Internet kan följas upp. Det finns ingen hejd på 

alla de möjligheter som den som har intresse av att veta var du befinner dig kan använda 

sig utav. Någonstans måste det finnas en gräns för de flesta människor i hur mycket man 

vill att andra ska veta om en, detaljhandeln med sitt intresse i att följa upp sina 

konsumenter kan riskera att bli den som förlorar på detta. Konsumenter behöver egentligen 

bara börja använda sig av kontanter i handeln för att mycket av de system man idag byggt 

upp ska raseras. Kopplingen produkt-kund försvinner och således också möjligheten att 

skapa en relation med denna kund. Vi återkommer därför till att man i intresse av att 

behålla befintliga kunder måste förklara noggrant vad man gör, hur man gör och varför 

man gör det. Teoretiker inom relationsmarknadsföring bör även tänka över och 

komplettera sina teorier och rättesnören med integritetsaspekter. 
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Som en avrundning kan vi ställa oss frågan om rimligheten i att det svenska 

konsumentverket år 2008 anser att informationsinsamling via EPoS är en så pass ny 

företeelse att man inte bestämt hur man ska se på fenomenet. Oss veterligen har denna typ 

av informationsinsamling varit vanlig i andra länder under åtminstone fem år112. Därför 

torde konsumentverket varit medvetet om att den finns och haft en viss beredskap för att 

det skulle kunna införas i Sverige. 

 

7.2 Summering 

Vår uppsats har haft som syfte att belysa och utreda integritetsfrågor som kan uppstå 

genom personlig relationsmarknadsföring. Fenomenet har studerats genom att vi undersökt 

konsumenters attityder till informationsinsamling i dagens detaljhandelsmiljö samt hur 

utbredd kunskapen är om den informationssamling som sker. Vi har också i viss 

utsträckning diskuterat den teknik som används i handeln idag för insamling av 

information.  

 

De frågeställningar vi arbetat utifrån har varit: 

• Hur pass medvetna är konsumenter kring den informationsinsamling som sker i 

handeln idag? 

• Hur ser konsumenterna på denna informationsinsamling? 

 

De begrepp som varit centrala för vårt arbete har varit personlig integritet, 

relationsmarknadsföring samt tillit. Dessa begrepp och vår tolkning av dem har vi använt 

som bas vår teoretiska studie. De teorier och synsätt som vi utgått ifrån är författade av 

Professor Anthony Giddens vad gäller det moderna samhället, Professor Ulrich Beck om 

individers risker samt Professor Christian Grönroos i Service Management och 

relationsmarknadsföring. 

 

Det empiriska material vi har haft att tillgå har vi själva skapat genom enkätstudier på 

gågatan i centrala Helsingborg och personer i vår närhet. Denna empiri har sedan legat till 

                                                 
112 McGoldrick (2002) s.14-15. Eftersom fenomenet diskuteras i en bok från 2002 torde det inte vara nytt. 
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grund för våra analyser och resonemang där vi applicerat ovan nämna teorier för att kunna 

nå fram till våra slutsatser.  

 

Vår undersökning har visat att konsumenter överlag har en förhållandevis låg kunskap när 

det gäller insamling av information kring deras köpvanor. De konsumenter som faktiskt 

känner till att det sker en informationsinsamling har generellt sett ett lågt förtroende för att 

butikerna inte missbrukar denna på ett eller annat vis. Konsumenter verkar inte bry sig om 

huruvida informationen missbrukas om det är så att de erbjuds personliga fördelar som 

t.ex. rabatter eller andra förmåner. Slutligen anser vi att det är av vikt för företagen att ta 

hänsyn till att alla konsumenter inte är intresserade av att inleda en relation med företag.  

 

7.3 Reflektioner och exkurs 

Vår undersökning har haft som avsikt att undersöka informationsinsamling av 

detaljhandelsföretag ur framförallt ett konsumentperspektiv med fokus på 

relationsmarknadsföring, personlig integritet samt betydelsen av tillit. Vi har genom vår 

undersökning kunnat formulera egna slutsatser i ämnet vilket vi anser tyder på att vi 

faktiskt lyckats fånga det vi avsett att fånga.  

 

Svårigheter i arbetets gång har framförallt varit att hålla sig inom ramen för det specifika 

syftet genom att inte sväva ut alltför långt i djungeln av avancerade teknikpresentationer, 

kritiska samhällsteoretiker, säljande kundklubbstexter och oroade integritetsforskare för att 

nämna några. Vi är väl medvetna om att vårt urval består till 50 % av ålderskategorin ”20 – 

30” men vi valde trots detta att inte samla in några kompletterande enkäter. Detta eftersom 

vi anser att denna generation torde ha en hög acceptansnivå till tekniska innovationer i 

detaljhandeln. Detta till trots visade undersökningen på en skepticism bland majoriteten av 

respondenterna. En diskussion kring detta skulle tillföra undersökningen än mer relevans 

eftersom dessa konsumenter kommer att befinna sig i detaljhandelsmiljön i många år 

framöver. Vi inser att vi borde ha lagt mer tyngd på detta faktum i vår analys för att kunna 

dra slutsatser kring detta.  

 

En diskussion kring huruvida vårt empiriska material har varit tillräckligt djuplodande har 

förts under arbetets gång. Det har i vissa stunder varit svårt att filtrera fram det väsentliga i 
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förhållande till de teorier vi valt att använda oss av. Dock har vi kommit fram till att det 

empiriska bidraget genom enkätundersökningar har varit tillräckligt för denna typ av 

undersökning, men skulle kunna få mer djup och leda till mer omfattande slutsatser genom 

intervjuer och samtal i fokusgrupper med både konsumenter och representanter från 

detaljhandeln. Nya infallsvinklar och frågor har väckts under arbetets gång. Ämnet 

innehåller ett flertal forskningsfrågor som faller utanför vår undersökning. Registrering och 

användandet av konsumentinformation har studerats ur teknologiska aspekter genom olika 

registreringstekniker och ur handelsperspektiv genom potentialen i användandet av 

konsumentinformation i relationsmarknadsföring.  

 

Dock återstår frågor ur ett konsumentperspektiv som behöver belysas ytterligare. Intressant 

kan t.ex. vara att ytterligare undersöka hur man kan öka tilliten hos konsumenter till 

detaljhandelsföretag. Är grundläggande tillit en förutsättning för ett relationsförhållande 

mellan konsument och butik, eller gäller motsatsen; En relation måste finnas för att 

konsumenten ska känna tillit? Dessa aspekter får betydelse för hur, i vilket skede och i 

vilken omfattning relationsmarknadsföringsåtgärder bör genomföras. Intressant är även att 

diskutera incitament för att öka konsumentens acceptans och vilja att ingå i en relation med 

detaljhandelsaktörer. Att relationsmarknadsföring av företagsekonomer anses vara lönsamt 

för både företag och konsumenter är knappast förvånande, dock kan man fråga sig om 

detta är den fullständigt objektiva sanningen i diskussionen? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Denna enkät syftar till att undersöka attityder kring personlig 
integritet i detaljhandel. Resultatet kommer att användas som 
underlag för en kandidatuppsats på Lunds Universitet Campus 
Helsingborg. Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och 
alla respondenters anonymitet garanteras. 

 
Ålder:________ 
 

□  Kvinna   

□    Man 
 
Bostadsort:________________ 
 
1. Vad värderar du högst i en dagligvaruhandel? 
 

□ Tillgänglighet  
närhet till hem/arbete, öppettider, parkering) 

 
□ Prissättning  

  

□ Service  
lätt att få hjälp, vänlig och  
kunnig personal  

 

□ Effektivitet  
korta köer, lätt att hitta 

 

□ Utbud  
välsorterat utbud   

 
2. Handlar du i någon butik där information om dina inköp kan kopplas till dig som 
person? 
  

□ Ja  

□ Vet ej  

□ Nej 
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3. Vad skulle din inställning vara till att dina köpvanor registreras och sparas av den 
butik du handlar i? 

 

□ Positiv  

□ Ingen åsikt   

□ Negativ   
 
4. Förändras din inställning om den information som samlas in förbättrar… 
 
…tillgänglighet? 
 

□ Ja   

□ Nej 
 
…prissättning? 
 

□ Ja   

□ Nej 
 
…service? 
 

□ Ja   

□ Nej 
 
…effektivitet? 
 

□ Ja   

□ Nej 
 
…utbud? 
 

□ Ja   

□ Nej 
 
 
5.a) Är du medlem i någon kundklubb? 
 

□ Ja  

□ Nej 
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  b) Av vilken anledning? 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
6. a) Upplever du något negativt med 
         kundklubbar? 

 
□ Ja  

□ Nej 
 
 
6. b) Om ja, vad upplever du som 
         negativt? Beskriv kortfattat nedan 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
  
 
7. Är information om dina köpvanor något som du anser vara privat? 
 

□ Ja  

□ Ingen åsikt 

□ Nej 
 
 
8. Om information kring dina köpvanor skulle registreras i butik, har du förtroende 
för att denna inte missbrukas? 
(t.ex. i form av försäljning till tredje part, såsom andra företag och organisationer) 

□ Ja  

□ Ingen åsikt  

□ Nej 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Ett bortfall utgörs av t.ex. att flera svarsalternativ har fyllts i eller att inget svar alls fyllts i. 

 

Ålder 

18 - 20
8st
7%

Bortfall
5st
4%

65+
1st
1%

60 - 65
7st
6%

50 - 60 
17st
15%

40 - 50 
11st 
10%

30 - 40
8st 
7%

20 - 30 
58st
 50%

 

 

Kvinna/Man 

Bortfall
1st
1%

Kvinnor
53st
46%

Män
61st
53%

 

 

Bostadsort 

Dalby, 2st, 2%

Höganäs, 2st, 2%

Lund, 3st, 3%

Ängelholm, 4st, 3%
Landskrona, 5st, 4%

Mörarp (HBG), 
6st, 5%

Bortfall, 19st, 17%

Malmö, 7st, 6%

Helsingborg, 
51st, 44%

Borås, 1st, 1%
Eksjö, 1st, 1%
Göteborg, 1st, 1%
Halmstad, 1st, 1%
Ingelsträde, 1st, 1%
Kalmar, 1st, 1%
Karlskrona, 1st, 1%
Karlstad, 1st, 1%
Kattarp (HBG), 1st, 1%
Påarp (HBG), 1st, 1%
Rydebäck (HBG), 1st, 1%
Skanör, 1st, 1%
Uppsala, 1st, 1%
Viken, 1st, 1%
Växjö, 1st, 1%
Ödåkra (HBG), 1st, 1%
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1. Vad värderar du högst i en dagligvaruhandel? 

Effektivitet
10st
9%

Tillgänglighet
40st
35%

Prissättning
12st
10%

Service
17st
15%

Utbud
27st
23%

Bortfall 
9st 
8%

 

2. Handlar du i någon butik där information om dina inköp kan kopplas till dig som 

person? 

 

Ja
49st 
43%

Vet ej
44st
38%

Nej
21st
18%

Bortfall
1st
1%

 

 

3. Vad skulle din inställning vara till att dina köpvanor registreras och sparas av den 

butik du handlar i? 

Positiv
22st
19%

Bortfall
3st
3%

Negativ
41st
36%

Ingen åsikt
49st
42%
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4. Förändras din inställning om den information som samlas in förbättrar… 

 

…tillgänglighet? 

Nej
50st
43%

Bortfall
8st
7%

Ja
57st 
50%

 

…prissättning? 

Nej
42st
37%

Bortfall
5st
4%

Ja
68st
59%

 

…service? 

Nej,
47st
41%

Bortfall
7st
6%

Ja
61st
53%
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…effektivitet? 

Nej 
51st
44%

Bortfall
7st 
6%

Ja
57st
50%

 

…utbud? 

Nej
38st
33%

Bortfall
6st
5%

Ja
71st
62%

 

5.a) Är du medlem i någon kundklubb? 

Ja 
74st 
64%

Nej
41st 
36%Bortfall 

0st 
0%

 

b) Av vilken anledning?   

(kategorier, för hela svar se bilaga 3) 

 

Svarat ja: ”erbjudanden, rabatter och förmåner”, ”information”, ”bonus” samt ”vet ej”  

Svarat nej: ”inget behov”, ”omständligt”, ”integritet” samt ”vet ej”. 
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6. a) Upplever du något negativt med 

         kundklubbar? 

Nej
88st
76%

Bortfall
1st
1%

Ja
26st
23%

 

b) Om ja, vad upplever du som 

     negativt?    

(kategorier, för hela svar se bilaga 3) 

”reklamrelaterade”,  

”medlemskapsrelaterade”, ”bekvämlighetsrelaterade”, ”integritetsrelaterade” samt  

”inte motiverade” 

 

7. Är information om dina köpvanor något som du anser vara privat? 

 

Ja
58st
51%

Nej
30st
26%

Bortfall
0st
0%

Ingen åsikt
27st
23%
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8. Om information kring dina köpvanor skulle registreras i butik, har du förtroende 

för att denna inte missbrukas? 

Ja
42st
37%

Bortfall
1st
1%

Nej
47st
40%

Ingen åsikt
25st
22%
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Bilaga 3  

Kategoriserade öppna frågor 

Fråga 5b 

Inget behov 

• Har inget behov. 

• Har inte haft behovet. 

• Har inte kännt behov av att vara det. 

• För att jag inte finner något behov av det. 

Erbjudanden, rabatter och förmåner 

• För att få billigare priser och erbjudanden. 

• Jag får rabatter och special erbjudanden. 

• Rabatterna man får samt en viss del av reklam och erbjudanden. 

• Man får information om utbud, varor samt att man får rabatt. 

• Pga rabbatter och olika erbjudande. 

• Förmåner. 

• För att få rabatter. 

• Erbjudande vid inköp. 

• Känns bra att få riktade erbjudande. Ofta blir det dessutom billigare, man blir 

erbjuden VIP-kvällar m.m. 

• Rabatter och erbjudanden. 

• Billigare & lite gulliga erbjudanden. 

• Billigare mat. 

• För att kunna använda självscanningen och få rabatt, erbjudanden. 

• För att få bra erbjudande. 

• Förmåner, bonuscheckar. 

• Kunderbjudanden. 

• Den lilla rabatten. 

• Rabatt. 

• Ger rabatt. 

• Rabatter. 

• Kan ge bra rabatt och erbjudanden då och då. 
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• Rabatter. 

• Bättre pris på utbudsvaror, alternativt poäng. 

• Reklam, recept, värdecheckar. 

• Information, extra priser, nya varor. 

• rabatter, info. 

• Rabatt. 

• Ogillar riktad reklam, allmänhet... och i synnerhet den med personliserade 

hälsningsfraser och tryckt namnteckning från VDn. Kan dock, temporärt, gå med i 

en klubb för att få billigare pris. 

• Rabatter, information, erbjudande. 

• Rabatter ody. 

• Får rabatt i den enda mataffär jag handlar i. 

• Rabatt. 

• Nedsatt pris. 

• Erbjudande. 

• Får erbjudanden via nätet + rabatter. 

• Rabatter. 

• Erbjudanden, Enkelhet scanning. 

• Kontroll på mina inköp, Rabatter, Handlar ofta i samma affär vilket ger personlig 

bättre service. 

Information 

• Information         

• Bra med kort och info 

• Information bla. 

• Rabatter, kundtidning 

• ICA buffétidning tips, recept mm. 

Bonus 

• Återbäring, rabatter 

• Ger bonus som ger ger erbjudanden & pengar tillbaka 

• Bonus   

• Bonus 

• Bonus 
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• Bonus 

• Bonusgrundande   

• Förmåner som erbjuder, specialpriser, poängsystem  

• Erbjudanden, rabatter 

• Bonus = erbjudande, slippa kuponger 

• Rabatt på inköpen 

• Ta del av ev. rabatter               

• Få erbjudanden och inspiration. Även rabatter och bonus 

• För att få medlems erbjudande 

• Oftast bättre erbjudanden 

• Bonus, samt erbjudande 

• För att man får bra erbjudande och att vi sätter in pengar på konton    

• Diverse erbjudanden/rabatter & bonuspoäng 

Omständigt 

• Orkar inte meka! 

• Orkar inte 

• Orkar inte 

• Krångligt/handlar på flera olika ställen/avsaknad av ork         

• Krångligt 

• Jag bryr mig inte och få har frågat verkar jobbigt 

• Lat 

  Integritet 

• Integritet 

• Ej intresserad av shopping. Vill ej vara styrd. 

• Uppfattar inte kundklubbar som till för kunder utan för leverantören 

Intressanta/övriga 

• Hustrun anmält mig 

• Känsla. För att de suger och är töntiga 

• Har inte fått någon info 

• Enkelhet, Kontroll över "hushållsekonomi" 

• Pålurad 

• Av en slump! 
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• Automatiskt **i(?) inköp 

• Handlar ofta i den butiken 

• Har Ica's bankkort                                                                                                                                                                                      

• Nej 

 

Fråga 6b 

Reklamrelaterade 

• Massa brev och lappar 

• Info som kommer till min dator som jag ej har intresse av 

• En massa onödig reklam om "köp detta o detta"                                                                                                                                                

• Mycket utskick & sms sms 

• Mycket reklamutskick                                                                                                                                                                                    

• Reklam man inte ber om                                                                                                                                                       

• Vissa kundklubbar kan bombardera en med annonser. Viss tid mellan utskick tack                            

• Ibland kan man få lite väl mycket reklam                                                                                                                                                                

• För mycket reklam,  

• Onödig reklam i vissa                                                                                                                                                                                   

• Det skickas ut en massa info + tidningar jag absolut inte vill ha           

• Jobbig reklam, töntiga kort, omständigt                     

• Har faktiskt inte reflekterat djupare över det men det kan väl vara min allmänna 

ogillande av icke efterfrågad reklam eller "konsumentinformation" som spökar.                                                                               

Medlemskapsrelaterade 

• I vissa kundklubbar får man betala om man inte handlar för en viss summa under 

en viss tid 

• Ja, när man måste betala administrations avgift och ränta vid inköp som Hemtex             

• Behöver betala medlemsavgift varje år   

• När de säger gratis kort och du får en årsavgift      

• Ja, bara rabatt om man handlar på samma ställe / jobbigt att hålla koll på så många 

kort osv.                                                                                                                                           

Bekvämlighetsrelaterade 

• Många kort att hålla reda på,  

• jobbigt vid adressändring  
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• jobbigt                                   

• För många plastkort i plånboken att hålla reda på                                                                                             

• Vill inte att det ska påverka priset. Skulle vilja att de sänkte priserna överlag. Blir 

för många kort                                                               

Integritetsrelaterat 

• Det är inte så kul att registreras 

• (kommenterat bredvid fråga 6a svar nej: sålänge man själv tar initiativ till att vara 

med)                                                                                                                                                       

• pers.info kan säljas och nyttjas av andra aktörer 

Motiv  

• Slöseri med tid och man får inget för det förutom  

• en check med 20kr en gång om året i princip 

Övrigt 

• Ja 

• Gav ingenting 

• Se fråga 5b 
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Bilaga 4  

– Sammanfattade medlemsvillkor 

För att empiriskt grunda de teorier och den tidigare forskning som hanterar vad 

information kring konsumenterns köpvanor som samlas in via kundklubbar används till har 

vi tittat på fyra olika kundklubbars medlemsvillkor inom detalj- och dagligvaruhandeln.113 

Dessa villkor reglerar bland annat vad de olika företagen får lov att göra med den 

information som samlas in men även vilka åtaganden man som kund har och de eventuella 

åtaganden företagen har gentemot.    

 

Vad gäller hanteringen av personuppgifter uppger de olika företagen i olika ordalag att den 

information som samlas in och registreras används för att optimera den relation som 

kunden har inlett med företaget i form av t.ex. anpassning av utbud, tillgänglighet och 

effektivitet. Vidare trycker alla på det faktum att den information som samlas in inte 

kommer att säljas till, eller ens delges, tredje part och sparas av företaget i mellan 18 och 

24 månader. Dock reserverar man sig för att informationen kan komma att delas med 

samarbetspartners eller liknande. Slutligen lyfter man att medlem, i enlighet med Svea 

rikes lag, har rätt till att ta del av den information som finns registrerad kring dem.114 

 

När det gäller huruvida villkoren kan förändras och avslutande av medlemskap skiljer det 

sig mellan de olika företagen.  

Förändringar i villkoren för Åhléns kundklubb träder i kraft först en månad efter det att 

medlemmen blivit informerad, samtidigt som medlemskapet avslutas en månad efter det att 

man endera parten begärt det.115  

Medmera-kortets medlemmar informeras om en förändring av villkoren retroaktivt i 

samband med att premiecheckar skickas ut. Om medlemmen eller företaget vill avsluta 

medlemskapet är upphör det senast 30 dagar efter denna begäran, dock har Medmera rätt 

att avsluta ett medlemskap omedelbart om medlemmen har brutit mot rådande villkor.116  

En villkorsförändring för ICAs kundklubbsmedlemmar träder i kraft samtidigt som ett 

utskick går ut om villkorsförändringen. Medlem i kundklubben kan säga upp sitt 

                                                 
113 COOP-medmerakort, ICA, IKEA och Åhléns 
114 Se fotnoter 115 - 118 
115 www.ahlens.com 
116 www.coopmedmera.se 
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medlemskap med omedelbar verkan och ICA kan avsluta en kunds medlemskap med 

uppsägningstid om 30 dagar.117   

Rådande villkor för IKEAs kundklubb, IKEA family, som finns att tillgå på ikea.se 

behandlar inte förändringar av villkoren eller hur man avslutar sitt medlemskap.118 

                                                 
117 www.ica.se 
118 www.ikea.se 
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Bilaga 5 
 

Ica studerar dina kvitton  

"Det kan finnas etiska problem i detta"  

Ica ska nu analysera dina kundkortskvitton för att kunna ge individriktade erbjudanden.  

Försöket har redan inletts i Östergötland.  

Bra för kunden – eller integritetskränkande?  

- Vi har fått väldigt positiva reaktioner, säger Ica.  

- Det kan finnas etiska aspekter att titta på i det här, säger Konsumentverket.  

Publicerad 20 maj 2008 12:57  

Uppdaterad 20 maj 2008 13:25  

I ett nytt pilotprojekt i Östergötland satsar ICA på avancerad individinriktad 

marknadsföring. Genom att en dator läser av kvittotransaktionerna för de med kundkort, 

och bygger upp en historik, ska man kunna bombardera kunder med erbjudanden som är 

till för just den personen. 

"Positiva reaktioner" 

- Vi gör de här testerna i Östergötland, sen får vi se hur det går och hur kunderna reagerar. 

Men hittills har reaktionerna varit väldigt positiva och det här är något som också varit 

efterfrågat, säger Ingrid Jonasson Blank, vice VD för Ica AB, till Nyhetskanalen.se. 

"Etiska aspekter" 

 

Men det finns problematiska aspekter i Ica:s nya strategi. Företeelsen är så färsk att 

Konsumentverket inte ens hunnit titta på det, men det kan bli så att de gör det.  

- Vi har inte tagit ställning till det än, men det finns nog all anledning att fundera på det. 

Det finns vissa etiska aspekter och så vidare som kan vara intressanta. Är kunderna till 

exempel medvetna om att kundkortet används för att kartlägga dem som personer, säger 

Mattias Grundström, jurist på Konsumentverket, till Nyhetskanalen.se. 
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Nytt 

- Så vitt vi känner till är det helt nytt att man går in på individnivå på det här sättet, säger 

han.  

Ingrid Jonasson Blank menar att när man skriver på för att få Ica kundkort, så står det i 

klartext att man godkänner att personuppgifterna behandlas av Ica, för att bygga bättre och 

mer personliga erbjudanden. Men det imponerar inte på Konsumentverket:  

- Det intressanta är hur det uppfattas av kunderna, hur tydligt de tycker att det är. Det är en 

fråga för oss att granska, säger Mattias Grundström. 

 

Lätt att stoppa 

Ica menar vidare att det är lätt att avsäga sig de riktade erbjudandena i efterhand, om man 

så önskar.  

- Att det är enkelt att avsäga sig är ganska ointressant, det viktiga är tydligheten om vad 

ens uppgifter kan användas till, säger Mattias Grundström. 

Patrik Andersson  

patrik.andersson@tv4.se  

 


