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Sammanfattning 

 

Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk 

studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett 

integritetsperspektiv  

 

Seminariedatum: 14/1 2021  

 

Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 

15 högskolepoäng 

 

Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom 

 

Handledare: Peter Svensson  

 

Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, 

Generation   

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap 

kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. 

Detta genom att belysa aspekter som kan påverka acceptansen av individanpassad 

marknadsföring och datainsamling hos olika generationer.    

 

Metod: Denna kvalitativa forskningsansats tar utgångspunkt i en tolkande fenomenologisk 

analys (IPA), som är menad att utforska hur människor uppfattar situationer i livet utifrån 

personliga tankar och känslor. För att få en förståelse för individers uppfattning av 

individanpassad marknadsföring har intervjuer valts som metod för insamling av primärdata. 

Urvalet har gjorts på basis av ändamål och bekvämlighet. 

 

Teoretiska perspektiv: Arbetets teoretiska bas består av följande fyra teorier: Kontextuell 

integritet (Nissenbaum, 2010), Teorin om kommunikationssekretesshantering (CPM) 

(Petronio, 2002), Komponenter av integritetsbekymmer (Phelan, Lampe & Resnicks, 2016) 

och Generationer (Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom & Kilander, 2010).  

 

Empiri: Arbetets studieobjekt utgörs av 18 stycken privatpersoner och deras individuella 

tankar och upplevelser kring individanpassad marknadsföring. Respondenterna har olika 

utbildningar, professioner och hemstäder.  

 

Resultat: Studien landar i resultatet att det hos samtliga tre generationer finns en 

grundläggande acceptans för fenomenet, men att studiens resterande teman: eget initiativ, 

relation och tillförlitlighet till aktören, transparens och hantering av data, nytta eller eget 

intresse, informationens karaktär och marknadsföringens struktur påverkar generationerna, 

men till olika grad. 



 

Abstract 

 

Title: “It is all part of the game...” A phenomenological study of different generation’s 

perception of individualized marketing from a privacy perspective.  
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Purpose: The purpose with this essay is to bring a deeper understanding to and new 

knowledge about the boundary between acceptable and intrusive individualized marketing. 

This by illustrating aspects that can affect the acceptance of individualized marketing and data 

collection for different generations.  

 

Methodology: This qualitative research approach takes a starting point in an Interpretative 

Phenomenological Analysis, which examines how people perceive different situations in life 

based on their personal thoughts and feelings. In order to reach an understanding of 

individuals’ perception of individualized marketing, interviews have been chosen as a method 

for collecting primary data. The selection has been done on the basis of targeted selection and 

convenience selection.  

 

Theoretical perspectives: This essay’s theoretical base consists of the four following 

theories: Contextual integrity (Nissenbaum, 2010), Communication Privacy Management 

(Petronio, 2002), Components of integrity concerns (Phelan, Lampe & Resnicks, 2016) and 

Generations (Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom & Kilander, 2010).  

 

Empirical foundation: The essay’s empirical foundation consists of 18 individuals and their 

individual thoughts and experiences of individualized marketing. The respondents have 

different education, professions and hometowns.  

 

Conclusions: The study concludes that all three generations have a fundamental acceptance 

for the phenomenon, where the remaining themes of the study: The Customer’s Initiative, 

Relationship and Reliability to a Company, Transparency and Data Management, Usefulness 

and Self-interest, Information Characteristics, and Marketing Structure, affect the generations, 

however in varying degrees.   
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1. Inledning  

 
I följande kapitel presenteras bakgrund och problematisering, vilka sedan mynnar ut i 

uppsatsen syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av relevant 

tidigare forskning.  

 

1.1 Bakgrund och problematisering  

I ett fysiskt rum blir det tydligt hur många som tar del av informationen du som person delar. 

Situationen blir däremot mer komplex i takt med framväxten av virtuella rum. Det blir i detta 

avseende inte längre uppenbart vilka som får ta del av den personliga informationen, vilket 

kan komma att hota den personliga sfären hos många. Idag exponeras människor ständigt för 

marknadsföring och kommunikation. För att nå igenom detta brus använder sig allt fler 

företag av individanpassad marknadsföring genom att skräddarsy sin kommunikation till 

individuella konsumenter baserat på deras preferenser (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Denna 

personifiering och individanpassning ökar typiskt sett marknadsföringens relevans och 

kundernas förtroende (Aguirre, Mahr, Grewal, Ruyter & Wetzels, 2015). 

 

Emellertid kan fenomenet också öka individers känsla av sårbarhet (Aguirre et al. 2015). 

Detta eftersom ökningen av insamlad personlig information och den teknologiska 

utvecklingen bidrar till nya utmaningar rörande konsumenters informationssekretess. Företag 

behöver samla in och använda sig av stora mängder personliga data för att kunna personifiera 

marknadsföringen, vilket kan bidra till att konsumenternas personliga integritet blir mer 

sårbar (Hong & Thong, 2013). Dessa omständigheter är dock svåra att förhålla sig till då 

integritet är ett svårdefinierat begrepp som är utmanande att konkretisera till en enda tydlig 

definition. I laglig kontext kan integritet liknas med rätten att bli lämnad ifred (Brandeis & 

Warren, 1890), medan andra definierar integritet som rätten till att förebygga avslöjandet av 

personlig information till andra (Paine, Reips, Stieger, & Buchanan, 2007). Det finns 

emellertid också ett abstrakt perspektiv av begreppet då individens upplevelser avgör 

uppfattningen av fenomenet genom hens värderingar och kognitiva perception (Hoel, Chen & 

Pawlowski, 2020). 
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Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt som företag använder för att samla in data är 

cookies, vars syfte är att lagra information relaterad till en användare genom till exempel 

historik på olika webbsidor (Korać, Damjanović & Simić, 2020). Cookies är en liten samling 

av känslig information bestående av enkla texter som gör dem möjliga att använda för 

sessionshantering, spårning och personifiering (Korać et al. 2020). Uppfattningen om cookies 

är delad, där vissa anser att det är acceptabelt medan andra upplever situationen som mer 

känslig. I många fall är det inte möjligt att besöka hemsidor utan att acceptera cookies, vilket 

bidrar till att individer upplever det som inskränkande (Gerber, Hilt, Kulyk & Volkamer, 

2018).  

I en undersökning av Insight Intelligence (2019) framgår det att 45 procent av de tillfrågade 

anser att de inte har något val att dela med sig av sina privata uppgifter. (Insight Intelligence, 

2019). Vidare har andelen med en negativ inställning till informationsinsamlingen fördubblats 

sedan 2015 och uppgår nu till 62 procent. Genom undersökningen blir det även tydligt att 

kunder värderar transparens och öppenhet vid företags datahantering, samt att många 

efterfrågar bättre information om hur deras data samlas in och används. Vidare visar studien 

praktiska exempel på att konsumenter är beredda att byta ut en aktör om de upplever oro kring 

hanteringen av data. Exempelvis hade var tredje svensk bytt ut en app under den månad som 

studien genomfördes till följd av oro för hur data hade samlats in.  

 

Oron för hur personuppgifter hanteras tycks kunna spåras till tidigare skandaler av bristande 

säkerhet, vilka har ökat medvetenheten för eventuella risker vid delning av personuppgifter 

(Ljungstorm, 2019). Data som säljs vidare utan tillstånd till andra företag eller politiska 

makter som använder information för manipulation är två typer av datamissbruk som kan 

påverka uppfattningen (Gustafsson, nd). En tidigare händelse som kan konkretisera detta är 

Facebookskandalen 2016, där personliga uppgifter samlades in av ett analysföretag och sedan, 

utan medgivande, såldes vidare i samband med presidentvalskampanjen för Donald Trump 

(Jansson, 2018).  

 

För att bemöta den oro och kritik som finns kring integritetsintrång och på så sätt skydda 

individers personliga information, infördes EU:s dataskyddsförordning GDPR år 2018 

(Danielsson, Nilsson & Lindström, 2019). Lagen behandlar företags insamling och 

användning av personuppgifter med syftet att skapa bättre integritetsskydd för medborgare 

genom att sätta krav på företag att informera om hanteringen av uppgifter (Danielsson, et al, 

https://ieeexplore-ieee-org.ludwig.lub.lu.se/author/37088369669
https://ieeexplore-ieee-org.ludwig.lub.lu.se/author/37088372620
https://ieeexplore-ieee-org.ludwig.lub.lu.se/author/37297041600
https://ieeexplore-ieee-org.ludwig.lub.lu.se/author/37088369669
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2019). GDPR har ökat den digitala tryggheten hos var sjätte svensk (Insight Intelligence, 

2019) och var sjätte medborgare har använt någon av GDPR:s rättigheter (Datainspektionen, 

2019). Med GDPR i beaktande blir det uppenbart att det finns en tydlig gränsdragning mellan 

vad som är lagligt och olagligt när det kommer till användningen av personliga data och 

integritetsintrång. Mer diffust blir det däremot när det kommer till individers personliga 

uppfattning och den egna synen på integritet samt vad som i det avseendet upplevs rätt eller 

fel, vilket gör frågan om individanpassad marknadsföring komplex.  

 

Allt fler människor väljer att använda sig av internets tjänster, trots visade tendenser till en 

medvetenhet och oro inför den datainsamling som medföljer av att vistas på internet 

(Internetstiftelsen, 2020). Eventuellt skulle det kunna visa på en form av acceptans för 

fenomenet om individanpassad marknadsföring och datainsamling. Om inte annat, har 

internetanvändarna åtminstone en gemensam uppfattning av att fördelarna med att använda 

sig av internet är större än riskerna. Trenden av en ökad konsumtion av internettjänster visar 

vidare på att individer antagligen inte kommer att sluta använda internet (Cisco, 2020), trots 

de effekter som kan medfölja och som många individer kan uppfatta som 

integritetskränkande. Emellertid kan det vara av relevans för företag att beakta de 

uppfattningar som kunderna kan tänkas ha. Detta eftersom utbudet av företag är stort, vilket 

gör det enkelt att byta ut aktörer som inte respekterar kundernas uppfattningar och åsikter. I 

detta avseende kan balansgången vara finkänslig mellan det som företagen ämnar bli 

försäljningsdrivande och det som istället upplevs påverka individernas uppfattning och 

köpintention negativt (Insight Intelligence, 2019). Det blir paradoxalt då de positiva 

aspekterna av att anpassa marknadsföringen utifrån individers preferenser, ställs emot 

uppfattningen om att reklamen är integritetskränkande när individers personliga uppgifter 

utnyttjas (Aguirre et al. 2015).  

 

Vad som kan påverka uppfattningen av paradoxen mellan acceptabel och integritetskränkande 

individanpassad marknadsföring är fortsättningsvis intressant att diskutera. Till exempel visar 

Bleier och Eisenbeiss (2015) att den upplevda gränsen för integritetskränkning varierar 

beroende på relationen till varumärket samt vem konsumenten är. Individanpassad 

marknadsföring kan vidare uppfattas som mer acceptabel om varumärket är välkänt och 

betrott, medan mindre betrodda varumärken i högre utsträckning medför orosmoment (Bleier 

& Eisenbeiss, 2015). Ett ytterligare påverkande element är inkomstnivå, där 
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höginkomsttagare tycks känna sig mer oroliga för datainsamling och intrång än 

låginkomsttagare (Internetstiftelsen, 2019).  

 

I detta avseendet blir det relevant att fortsatt undersöka vad som påverkar acceptansen samt 

gränsdragningen till när marknadsföringen istället upplevs integritetskränkande. Tidigare 

forskning inom ämnet föreslår att framtida studier bör undersöka hur generationen kan 

påverka (Cramphorn & Meyer, 2009), vilket gör generationsperspektivet lämpligt att studera 

närmare. Vidare kan omständigheter såsom att yngre är uppväxta med internet ha en inverkan 

på deras inställning, där yngre tenderar att vara mer källkritiska och skeptiska till internet 

medan äldre anser att internet är mer pålitligt (Internetstiftelsen, 2017). Samtidigt har yngre 

ett mindre utvecklat konsekvenstänk och äldre mer livserfarenhet (Carling, 2007), vilket 

skulle kunna påverka uppfattningen om gränsöverskridande marknadsföring. Sammantaget 

finns det flera element som influerar generationerna på olika sätt, vilket kan antyda att det 

finns potentiella generationsmässiga skillnader gällande acceptans för datainsamling och 

personligt riktad marknadsföring. Generation blir därför intressant att studera utifrån detta 

perspektiv.  

 

Av allt att döma är det viktigt för aktörer att ta hänsyn till paradoxen mellan acceptabel och 

integritetskränkande individanpassad marknadsföring. Genom att bemöta den oro och kritik 

som finns kring intrång i den privata sfären, kan aktörer utforma en lösning som är accepterad 

av såväl kund som aktör. Detta innebär att kunder upplever en trygghet och att aktörer kan 

använda sig av individanpassad marknadsföring utan att gå över gränsen. Genom att studera 

paradoxen utifrån ett generationsperspektiv kan denna studie minska det teoretiska gapet och 

bidra till en mer preciserad utformning av individanpassad marknadsföring.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring 

gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. Detta 

genom att belysa aspekter som kan påverka acceptansen av individanpassad marknadsföring 

och datainsamling hos olika generationer.   

 

Med detta syfte i beaktande kan följande frågeställning formuleras:  
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Vad påverkar olika generationers gränsdragning för när individanpassad marknadsföring 

anses vara acceptabel till att den istället blir integritetskränkande?   

1.3 Tidigare forskning 

Då denna studie syftar till att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring 

gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring, är det 

av relevans att presentera vad tidigare forskare har kommit fram till inom ämnet.  

 

Individanpassad marknadsföring är som tidigare nämnt ett komplext fenomen och individers 

inställning till det tycks skilja sig åt.1 Generellt tycks individanpassad marknadsföring vara 

mer effektiv än traditionell marknadsföring (Malthouse & Elfner, 2006) och konsumenter får 

en känsla av service när erbjudanden är individuellt anpassade (Aguirre et al. 2015). Van 

Doorn & Hoekstra (2013) förklarar vidare att individanpassad marknadsföring som skapar 

erbjudanden som fulländat passar individer ökar köpintentionen, medan opassande 

erbjudanden skapar irritation och till och med motreaktioner då dessa erbjudanden inte 

stämmer överens med individers köpmönster.   

 

Emellertid tenderar individanpassad marknadsföring också att öka sårbarheten hos ett flertal 

(Aguirre et al. 2015). Vad som påverkar konsumenter i sina beslut gällande 

informationsdelning är enligt Kokalaktis (2015) den kontext som individen befinner sig i. 

Detta skulle kunna vara sociala normer eller tillförlitlighet för den aktör som individen ska 

dela informationen med (Kokalaktis, 2015). Utöver detta menar Aguirre et al (2015) att 

transparens är avgörande för många konsumenter och att andelen som klickar på ett 

individanpassat erbjudande är högre om individen förstår hur och varför företaget samlar in 

informationen. Genom detta skapas en känsla av kontroll, vilket gör att ett medgivande till 

datadelning ligger närmare till hands. Om företaget istället försöker dölja hur de samlar in 

informationen blir uppfattningen av erbjudandet motsatt och en inträngande känsla uppstår 

(Aguirre et al. 2015). Metzger (2007) förklarar vidare att risken för integritetsintrång ökar  

vid tredjepartshantering på grund av att individen, vars data som samlas in, saknar en 

medvetenhet om att informationen kan spridas vidare.  

 

                                                
1 Examensarbete från Lunds Universitet. Slutsats: individanpassad marknadsföring är uppskattat. 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9004953&fileOId=9004960 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9004953&fileOId=9004960
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En annan studie visar att individers attityd och inställning verkar påverka integritetsbeteenden 

i en högre utsträckning än sociala faktorer (Millham & Atkin, 2016). Studien visar även att 

om en individ värdesätter sin privata information högt, blir hen mindre villig att avslöja 

informationen vid internetanvändning (Millham & Atkin, 2016). Detta stärks vidare av 

Aguirre et al (2015) som visar att individer blir mer sårbara om företag använder sig av 

alldeles för personlig information i sin reklamutformning. Fortsättningsvis menar 

Mothersbaugh, Foxx II, Beatty och Wang (2012) att konsumenters villighet att dela med sig 

av sina uppgifter grundar sig i deras egen uppfattning om nivån av kontroll de har över den 

delade informationen, tillsammans med de uppfattade fördelarna den anpassade 

marknadsföringen tillför.  

 

En intressant aspekt av fenomenet är att flera studier visar tendenser till att individers 

agerande på internet skiljer sig från deras uttrycka uppfattningar och åsikter. En studie finner 

att personer använder sociala medier oberoende av hur insatta de är i företagens hantering av 

personliga data (Orito, Fukutua & Murata, 2014). Studien visar även att respondenterna 

tenderar att föredra socialisering online framför att skydda sin privata information, trots att de 

känner oro för sin integritet när de använder sociala medier (Orito et al. 2014). Acquisti 

(2004) förklarar vidare att individer som genuint värderar att skydda sin integritet ändå inte 

gör detta vid internetanvändning.  

 

Fortsättningsvis finns en del forskning kring fenomenet utifrån ett generationsperspektiv. 

Jiang, Tsai, Cotten, Rifon, LaRose och Alhabash (2016) har till exempel studerat olika 

generationers oro kring säkerhetsfrågor på internet. Studien kommer fram till att äldre 

generationer tenderar att vara mer misstänksamma i frågan i jämförelse med yngre. De 

förklarar även att äldre generationer använder sig av färre säkerhetsåtgärder och uttrycker en 

osäkerhet kring effektiviteten hos olika typer av skyddsverktyg vid internetanvändning. 

Vidare visar en studie från Salesforce (2018) att yngre generationer är mer positiva till 

individanpassad marknadsföring och delandet av privat information. Det är även mer 

sannolikt att yngre generationer förstår hur företag använder personliga data, medan äldre 

generationer tenderar vara mindre familjära med användningen och därmed gör invändningar 

mot att dela med sig av sin personliga information i högre utsträckning (Salesforce, 2018). 

Vidare visar studien att de flesta generationer tenderar att värdesätta företags transparens högt 

då individer är mer benägna att lita på företag med sin personliga information om företagen 
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förklarar hur de ska använda den. Resultatet visar dock att det är yngre generationer som 

tenderar att värdesätta transparens högst (Salesforce, 2018).  

 

Utöver ett generationsperspektiv finns det flertalet studier som undersöker hur individer, till 

följd av sin ålder, kan komma att ha olika uppfattningar kring fenomenet. Blank, Bolsover 

och Dubois (2014) kommer i sin studie fram till att det finns ett negativt samband mellan 

ålder och integritet, där yngre personer är mer troliga att försöka skydda sin privata 

information än äldre. Vidare menar Sheehan (2002) att äldre personer antingen visar på en 

stark oro kring integritet, eller att de inte upplever någon oro alls. Studien visar också att 

yngre personer är mer pragmatiskt inställda till ämnet. En annan undersökning visar att yngre 

tenderar att uppskatta individanpassad marknadsföring mer jämfört med äldre2. Emellertid 

kontrasterar Taddicken (2014) tidigare teorier och menar att ålder inte är starkt kopplat till 

individens uppfattning om integritet. Goldfarb och Tucker (2013) menar istället att 

integritetsbekymmer ständigt ökar med tiden, men att det ökar mer kraftigt hos de äldre 

konsumenterna. 

 

Sammantaget syftar denna uppsats till att att bidra med en djupare förståelse för och ny 

kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad 

marknadsföring. Detta gör vi genom att försöka belysa aspekter som kan påverka acceptansen 

av individanpassad marknadsföring och datainsamling hos olika generationer. Vår studie 

kommer kunna bidra med djupare förståelse för gränsdragningen genom en sammanställning 

av våra slutsatser tillsammans med tidigare forskning, vilket öppnar upp för jämförelser av 

likheter och skillnader. På detta sätt blir det tydligt hur våra slutsatser antingen motsätter sig 

eller stärker tidigare forskning.  

 

Vidare kommer denna studie även att kunna bidra med ny kunskap. Detta då denna studie 

bygger på fenomenologisk kvalitativ metod där empirin har samlats in genom intervjuer för 

att sedan tolkas. Detta metodval skiljer sig många gånger från tidigare forskning som i stor 

utsträckning använder sig av enkäter vid insamling, bland andra Salesforce (2018) och 

Sheenan (2002). Genom att använda sig av intervjuer istället för enkäter, kan en djupare 

förståelse för individens verkliga uppfattning skapas, då man låter respondenten tala fritt utan 

                                                
2 Examensarbete från Lunds Universitet. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8771264&fileOId=8771266 

 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8771264&fileOId=8771266
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att påverka inställningen med eventuella antaganden eller tankar. Fortsatt skiljer sig 

metodvalet från tidigare forskning då flera av de tidigare forskarna utgår från kvantitativa 

data, bland annat Goldfarb och Tucker (2013), vilka speglar individens handlingar snarare än 

uppfattning. Då en individs uppfattningar i många fall skiljer sig från dess verkliga 

handlingar, vilket forskare såsom Orito et al (2014) och Acquisti (2004) redan har diskuterat, 

kan vår studie bidra med nya perspektiv.  

 

1.4 Uppsatsens upplägg  

I syfte att hjälpa läsaren att förstå uppsatsens struktur presenterar vi i detta avsnitt uppsatsens 

upplägg. Kapitel ett inleder arbetet med en övergripande bild av fenomenet genom en 

bakgrund och problematisering som sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställning. 

Kapitlet presenterar även tidigare forskning av ämnet, vilket är relevant för att vi ska kunna 

bevisa vårt bidrag till forskningen och uppnå syftet. I kapitel två presenteras arbetets 

teoretiska bas. Denna består av fyra teorier som kommer hjälpa oss att förstå generationerna, 

integritet och gränssättande, samt få en inblick i bakomliggande skäl till individers inställning. 

I kapitel tre presenteras arbetets metodik där fenomenologin utgör grunden för arbetet. Sedan 

presenteras ett gemensamt kapitel av empiri och analys, dels för att underlätta den tolkande 

fenomenologiska analysen och dels för att tydliggöra för läsaren hur materialet analyseras. 

Slutligen presenteras ett gemensamt kapitel av studiens slutsatser och diskussion. Här 

presenteras studiens resultat följt av en diskussion kring eventuella effekter för företag samt 

studiens begränsningar och förslag till vidare forskning. Genomgående i uppsatsen 

presenteras samtliga kapitel tillsammans med en kort förklaring om vad kapitlet behandlar.   
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2. Teori 

 

I följande kapitel presenteras de teorier som uppsatsen bygger på. Inledningsvis 

presenteras Nissenbaums teori om kontextuell integritet. Därefter presenteras teorin om 

kommunikationssekretesshantering av Petronio och komponenter av intregritetsbekymmer 

av Phelan, Lampe och Resnicks. Kapitlet avslutas med en närmare presentation av de 

generationer som analysen senare kommer att utgå ifrån. 

 
 

2.1 Kontextuell integritet    

Då denna studie syftar till att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring 

gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring, genom 

att belysa aspekter som kan påverka acceptansen av individanpassad marknadsföring och 

datainsamling hos olika generationer, är det av relevans att vidare definiera termen integritet.  

 

Nissenbaum (2010) definierar kontextuell integritet som rätten till personlig integritet i termer 

av personlig information och dess flöde. Lämplighet är en central byggsten i Nissenbaums 

teori då hon definierar personlig integritet som rätten till ett lämpligt flöde av information, 

istället för att diskutera kontroll eller begränsning. Vidare förklarar hon hur den personliga 

integriteten ses som en betydelsefull mänsklig och laglig rättighet, men att denna rätt 

sammanfattas som en rättighet till kontextuell integritet. Exakt vad denna kontextuella 

integritet sammanfattas till beror på kontext (Nissenbaum, 2010).  

 

I Nissenbaums (2010) teori om kontextuell integritet presenterar hon kontextrelativa 

informationsnormer som de huvudsakliga beståndsdelarna. Hon menar att 

informationsnormerna fastställer ett lämpligt flöde i en specifik social kontext. De 

kontextrelativa informationsnormerna karaktäriseras av följande fyra nyckelvariabler: kontext, 

aktörer, attribut och överföringsprinciper. En kränkning av personlig integritet, som 

kontextuell integritet, sker om information insamlas eller hanteras på ett sätt som kränker 

dessa kontextrelativa informationsnormer (Nissenbaum 2010).  

 

Kontext fungerar som en grund till de tre övriga informationsnormerna då dessa alltid är ett 

element i en särskild kontext. Nissenbaum (2010, s. 132) definierar kontext som 

“strukturerade sociala miljöer som karaktäriseras av erkända aktiviteter, roller, relationer, 
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maktstrukturer, normer och interna värderingar”. Kontext kan även ses som ett 

tillämpningsvillkor eller som de omständigheter under vilka ett agerande föreskrivs för ett 

subjekt (Nissenbaum, 2010).  

 

Aktörer kan enligt Nissenbaum (2010) ha tre positioner inom den givna informationsnormen: 

sändare av information, mottagare av information eller informationssubjekt. Sändaren och 

mottagaren av informationen utgörs av individer, grupper av individer eller kollektiv såsom 

organisationer och företag. Informationssubjekten utgörs istället av enskilda individer, även 

om subjektet och sändare av informationen i de flesta fall är samma person. Dessa tre aktörers 

roller behöver tydligt anges för varje informationsnorm. Detta då aktörers roller är en viktig 

faktor som påverkar individers komplexa uppfattning kring om integriteten kränks eller 

respekteras. Den typen av relation som individer har till andra involverar uppfattningen av hur 

de som lämpligast agerar mot dessa, vilket också innefattar graden av informationsdelning ur 

ett lämplighetsperspektiv. Vidare menar Nissenbaum (2010) att när individer uttrycker oro 

kring att deras information delas så berör oron inte endast det faktum att informationen delas 

utan även att den delas på fel sätt eller till fel person.  

 

Attribut definieras enligt Nissenbaum (2010) som den typ av information som berörs, med 

andra ord informationens karaktär. Informationsnormerna innebär att olika attribut kan vara 

mer eller mindre lämpliga i olika kontexter och är därmed inte endimensionella ur ett 

lämplighetsperspektiv. I vissa situationer och under vissa omständigheter är det lämpligt att 

dela med sig av en viss typ av information, medan samma information kan vara mindre 

lämplig att dela i andra sammanhang. Individer delar exempelvis inte samma information till 

sina vänner som de gör till sin chef eller läkare. Faktorerna som avgör vad som är lämpligt i 

olika sammanhang varierar och bygger på en intuitiv känsla, menar Nissenbaum (2010).  

 

Avslutningsvis förklarar överföringsprinciper sättet information överförs på mellan olika 

parter i en kontext (Nissenbaum, 2010). Överföringsprinciper beskriver de villkor och 

förutsättningar för hur informationen får överföras och utgör därmed en begränsning av 

informationsflödet i en kontext. Vidare lyfter Nissenbaum fram sex stycken villkor som är av 

speciell tyngd för den kontextuella analysen: (1) Konfidentialitet avser ett förhållande där 

mottagaren är bunden att inte dela informationen med tredje part, vilket exempelvis speglas i 

relationen mellan en läkare och en patient. (2) Reciprocitet beskriver en 

tvåvägskommunikation i informationsutbytet, vilket är vanligt förekommande i 
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vänskapsrelationer. (3) Dessert innebär att någon har förtjänat att ta del av viss information. 

(4) Berättigande påminner om dessert, men med den viktiga skillnaden att denna förklarar en 

relation där någon är berättigad till att ta del av viss information. (5) Tvång förklarar en 

situation där någon, i de flesta fall informationssubjektet, blir tvingad till att dela med sig av 

viss information. (6) Behov innebär att någon, i de flesta fall mottagaren, är i behov av en viss 

typ av information (Nissenbaum, 2010).  

 

2.2 Communication Privacy Management Theory  

Med studiens syfte i åtanke finns det en relevans i att definiera begreppet gräns. Teorin om 

kommunikationssekretesshantering (CPM; Eng: Communication Privacy Management 

Theory) av Sandra Petronio (2002) belyser detta. Ramverket möjliggör förståelse för hur 

individer hanterar gränssättande mellan det privata och offentliga. Teorin baseras vidare på 

antagandet att individer anser sig ha rätten att äga och reglera tillgången till sin privata 

information (Petronio, 2002).   

För att lättare förstå de mentala kalkyler som sätter individens integritetsgränser förser CPM-

teorin (Petronio, 2002) oss med fem grundläggande antaganden: (1) privat information, (2) 

gränser, (3) kontroll och ägandeskap, (4) regelbaserade hanteringssystem och (5) dialektiv 

(Petronio, 2002). 

  

Antagandet om privat information (1) förklarar varför en individ vill dela med sig av sin 

information. Petronio (2002) förklarar att i relationer kan en viktig del vara intimitet, vilket 

kan åstadkommas genom att dela med sig av det personliga. Samtidigt menar hon att intimitet 

inte är den enda anledningen till delandet av personlig information. Det kan också grunda sig i 

att individer vill ha kontroll, uttrycka sig själva eller lätta en börda.   

  

CPM-teorin använder gränser (2) som metaforer för att illustrera linjerna mellan att vara 

offentligt och privat (Petronio, 2002). Gränsen grundar sig i olika kriterier och villkor som 

individer uppfattar som betydande. Innanför gränsen bevarar vi människor privat information. 

I detta avseende innebär integritet att individen uppfattar sig ha rätt att äga sin privata 

information. Gränserna kan vidare vara personliga eller kollektiva. Privata gränser förklaras 

som en individs privata information men eftersom inte all information hänförs till enbart en 

individ finns även kollektiva gränser som påverkas av kontext. Människor värderar integritet 
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högt då det ger en känsla av berättigat ägande och kontroll, men till följd av att vi är sociala 

varelser så delar vi även våra privata uppgifter till andra. Människor värdesätter balansen 

mellan att vara privat och att dela med sig på så sätt att det påverkar hur vi hanterar våra 

relationer till andra (Petronio, 2002).  

 

Figur 1: Olika nivåer av kontroll gällande integritetsgränser. (Petronio, 2002, Boundaries of Privacy 

Dialectics of Disclosure s. 11) 

 

Ett vidare perspektiv på gränsdragning ger Petronio (2002) då hon beaktar olika livsstadier 

som betydande för hur en person uppfattar integritetsgränser. När barn utvecklar sitt 

medvetande och identitet får integritet större betydelse. Då barnet övergår till att bli ungdom 

fortsätter utvecklingsprocessen av integritetsgränser eftersom ungdomen får ett större 

integritetsbehov. När ungdomen sedan övergår till vuxen får individen ett större ansvar av att 

hantera och kontrollera information, vilket innebär att integritetsgränserna blir ännu tydligare. 

När individen sedan blir äldre kan integritetsgränsen åter suddas ut. Detta eftersom äldre 

personer kan behöva hjälp med diverse personliga saker, vilka kräver att individen sväljer en 

del av sin stolthet (Petronio, 2002).  
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Figur 2: Förändringar av integritetsgränser genom livsstadierna. (Petronio, 2002, Boundaries of 

Privacy Dialectics of Disclosure s. 8) 

 

  

Rörande kontroll och ägandeskap (3) ses privat information som ett ting med äganderätt, 

vilket individer utövar kontroll över genom att dela eller dölja informationen. Behovet av att 

ha kontroll grundar sig i de risker som hanteringen av personlig information kan innebära. Till 

exempel kan individen känna sig kränkt om omgivningen får reda på privat information utan 

dess tillåtelse. Individer vill alltså kunna bestämma vilken information som ska stanna inom 

den privata sfären, vilket skapar integritetsgränser. Petronio (2002) förklarar att individer vill 

kunna kontrollera både de privata och de kollektiva gränserna. Inom det kollektiva är 

individer delägare av informationen och när individer delar privat information till varandra 

skapas ett kontrakt om ansvar mellan dem (Petronio, 2002).  

  

Regelbaserade hanteringssystem (4) består av tre processer där den första processen förklaras 

som grunden i integritetsregler och representerar reglernas egenskaper och hur de utvecklas. 

Den andra är processen för samordnandet av gränser. Denna process återspeglar hur integritet 

regleras genom regler när människor är engagerade i hanteringen av kollektiva gränser. Den 

tredje processen förklarar gränsturbulens genom antagandet att samordning inte alltid 

fungerar på ett synkroniserat sätt. Följaktligen finns det tillfällen när människor av olika 
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anledningar inte kan arbeta tillsammans så att de får en smidig samordningsprocess. 

Gränsturbulens illustrerar när gränskoordinering försvinner och regler blir osynkroniserade 

(Petronio, 2002). 

  

CPM presenterar slutligen dialektiv (5) och dialektiska spänningar som krafter som drar 

mellan behoven att vara både privat genom att dölja information och offentlig genom att dela 

information. Dessa handlingar sker simultant. Privat information blir offentlig genom 

avslöjanden och graden av offentlighet beror på flera element, såsom hur många som vet om 

informationen, hur mycket av informationen som har berättats och vem som får 

informationen. När en person berättar om sin privata information blir den lite mindre privat 

och lite mer offentlig (Petronio, 2002). 

 

2.3 Komponenter av integritetsbekymmer  

För att få djupare förståelse för skälen bakom en individs inställning till datainsamling utifrån 

en integritetssynpunkt presenteras i detta avsnitt teorin om integritetsbekymmer av Phelan, 

Lampe och Resnicks (2016). 

 

Teorin om komponenter av integritetsbekymmer grundar sig i forskning av olika tankesätt 

(Phelan et al. 2016). Det finns två olika system för tankar, dels ett snabbt och automatiskt 

tankesätt, dels ett mer reflekterande tankesätt (Kahneman, 2003). Dessa två system kan 

förklara uppenbara motsägelser som kan uppstå under oroliga omständigheter. Således kan 

dessa system också förklara och lägga grunden för de två olika komponenterna av 

integritetsbekymmer (Phelan et al. 2016). Den första komponenten är intuitiv oro, men brukar 

i folkmun kallas för magkänsla. Den andra komponenten är reflekterande oro och är mer 

genomtänkt. Vid denna typ av oro övervägs fördelar gentemot risker innan ett 

ställningstagande kan tas (Phelan et al. 2016).  

 

I samband med datainsamling menar Phelan et al (2016) att många agerar mer intuitivt utan 

att vidare utvärdera den reflekterande oron. Detta kan bero på att de är omedvetna om 

integritetsparadoxen och de möjliga riskerna. Människor kan också vara medvetna om 

paradoxen, men upplever den som irrelevant för just deras beslut. Vidare drar forskarna 

slutsatser om att individer tenderar att uttrycka en rädsla men i praktiken agerar mer på en låg 
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intuitiv oro. Människor tenderar alltså att acceptera en viss grad av integritetsrisk i praktiken, 

men uttrycker bekymmer när de utfrågas om samma ärende (Phelan et al. 2016).  

 

2.4 Generationer  

Med studiens syfte i åtanke är det av relevans att grundläggande presentera de olika 

generationerna.  

2.4.1 Baby Boomers  

Baby Boomers är namnet på generationen född mellan 1946 och 1964 och representerar de 

nya pensionärerna. Överlag har personer tillhörande denna generation arbetat under hela sitt 

liv och besitter nu en inställning av att gärna kosta på sig och unna sig (Rämme, Gustafsson, 

Vestin, Lindblom & Kilander, 2010). De är inte fullt lika benägna till att spara sina pengar för 

arv som tidigare generationer varit. Istället är detta en konsumerande generation med en hög 

total köpkraft, vilket gör den attraktiv ur ett kommersiellt perspektiv. De är mottagliga för 

reklam och då de har de vuxit upp med traditionell marknadsföring och kupongerbjudanden, 

värderar de att göra bra affärer och att få värde för pengarna (Rämme et al. 2010). 

Traditionella varumärken har generellt en bättre utgångspunkt då denna generation gärna 

håller fast vid sådant de känner igen. Detta har också resulterat i att det först på senare år har 

upptäckt sociala medier som kommunikationsform (Rämme et al. 2010).  

Fortsättningsvis ses Baby Boomers som uppgiftsfokuserade och beslutsamma idealister. 

Rämme et al (2010) förklarar att detta kan hänvisas till att Baby Boomers tenderar att 

identifiera sig genom sitt yrke och att de i framtiden, som pensionärer, vill bibehålla eller 

omvandla denna identitet (Rämme et al. 2010).  

2.4.2 Generation X  

Generation X representerar personer födda mellan 1965 och 1984. Denna generation har 

under sin uppväxt bemötts av en god materiell standard med många valmöjligheter, vilket har 

resulterat i att de idag tar detta för givet. Dessa personer besitter andra konsumtionskriterier 

än andra generationer, där generation X starkt förlitar sig på personliga rekommendationer 

och referenser i sin konsumtion (Rämme et al. 2010). Från ett kundperspektiv vill denna 

generation ha en stor inverkan på den vara eller tjänst de konsumerar. De kräver också att få 
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delta i öppna dialoger och ställer sig kritiska till alla former av hierarkier. Till följd av detta 

uppskattar individer från denna generation internet och sociala medier som ett sätt att påverka 

och fortsatt hålla sig uppdaterade (Rämme et al. 2010).  

Generation X är uppvuxna med symbolisk marknadsföring och har sedan en ung ålder blivit 

överöst med reklam, vilket har resulterat i en medvetenhet om reklamens effekter (Rämme et 

al. 2010). Trots detta, eller möjligtvis som en följd av detta, har de inte nödvändigtvis en 

positiv inställning till fenomenet. För att nå generation X krävs det mer än att endast försöka 

sälja sin vara eller tjänst genom att trycka ut den på marknaden (Rämme et al. 2010). De har 

en förväntan på att företag och varumärken ger någonting tillbaka, annars finns inget intresse. 

För att som varumärke bli omtyckt av generation X är det därmed relevant att engagera dem 

och öppna upp för en gemenskap. Från ett företagsperspektiv blir därför nyckeln till framgång 

att förstå konsumenterna, bidra med ett upplevt värde samt placera produkten i ett större 

sammanhang. Generation X är inte mottagliga för alltför säljande marknadsföring (Rämme et 

al. 2010).  

Som en individuellt inriktad generation har de lågt förtroende för institutioner samt är mer 

pragmatiska och cyniska än tidigare generationer. Detta beror på att de har växt upp och lever 

i ett mer sekulariserat samhälle. De eftersträvar och arbetar för en förbättrad värld samtidigt 

som det finns ett stort fokus på pengar och konsumtion, vilket är paradoxalt (Rämme et al. 

2010).  

2.4.3 Generation Y  

Generation Y omfattar personer födda mellan 1985 och 2009. Dessa personer är uppväxta i ett 

samhälle som till följd av internets utveckling kännetecknas av ständig kommunikation, 

varumärken, kunskap och nya möjligheter. De tar internet och delad information på stort 

allvar i jämförelse med tidigare generationer samt att deras respekt och tillförlitlighet för äldre 

institutioners syn på ägande och kontroll är låg (Rämme et al. 2010). Utöver detta har de en 

positiv inställning till framtiden och beskrivs som realistiska och optimistiska, där deras 

beteende och uttryck skapar den egna identiteten (Rämme et al. 2010). Generation Y kallas 

historielösa i jämförelse med tidigare generationer då kalla kriget och liknande historiska 

händelser inte har en innebörd för dem. Samhället som 1960- och 1970-talisterna växte upp i 

är inte heller familjärt för generationen. Med detta menar Rämme et al (2010) att de inte 

upplevt hot mot sin trygghet från omvärlden under sin uppväxt.  
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Generation Y uppskattar inte stress eller hård ansträngning. Istället letar de efter sammanhang 

och situationer där deras individuella drömmar kan uppfyllas. För företag är detta viktigt att 

beakta då denna generation förväntar sig en delaktighet och har en förväntan på ett kreativt 

delägarskap i relationen till varumärken, där de vill tycka och agera själva (Rämme et al. 

2010). De vill gärna se sig själva som individuella personer, men de är likt andra generationer 

homogena som grupp, tack vare deras gemensamma uttryckssätt och värderingar. Vidare är 

sociala medier en optimal kommunikationskanal för att tilltala generation Y (Rämme et al. 

2010). 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras den forskningsmetod som uppsatsen bygger på. Först 

presenteras den kvalitativa forskningsmetoden övergripande, följt av en genomgående 

beskrivning av genomförandet av datainsamlingen. Kapitlet avslutas med vidare 

reflektioner kring studiens trovärdighet. 

 

3.1 Övergripande metodval 

Denna kvalitativa forskningsansats tar utgångspunkt i en tolkande fenomenologisk analys då 

frågeställningen fokuserar på individers acceptans för ett fenomen. Studien fokuserar på 

respondenternas individuella uppfattningar och erfarenheter av fenomenet och tar 

individernas reflektioner och tankar kring problemet i åtanke.  

 

Tolkande fenomenologisk analys (IPA; Eng: Interpretative Phenomenological Analysis) är en 

metod som är menad att utforska hur människor uppfattar situationer i livet utifrån personliga 

tankar och känslor (Smith, Flowers & Larkin, 2009). I detta avseende baseras andra personers 

uppfattning av en individs upplevelse på det som individen själv tolkar och väljer att dela. 

Detaljerade aspekter av upplevelsen, såsom anledningen bakom händelsen samt 

händelseförloppen kan hjälpa andra att förstå och dra slutsatser kring en individs upplevelse 

och uppfattning. På sikt kan enskilda upplevelser bli till betydelsefulla helhetsupplevelser, då 

personen reflekterar över det signifikanta i vad som hänt. Därmed formas tankemönster som 

resulterar i en övergripande förståelse och samlade uppfattningar (Smith et al. 2009).  

Studier med IPA som metod genomförs med ett relativt litet urval av personer. Detta då den 

analytiska processen börjar med en detaljerad granskning av varje intervju, för att sedan 

undersöka likheter och skillnader i intervjusvaren. Detta skapar möjligheten att kunna se 

mönster i deltagarnas reflektioner av en gemensam upplevelse. En välstrukturerad IPA-studie 

ger möjlighet till en analys dels av gemensamma teman, och dels de distinkta meningarna och 

variationerna inom dessa (Smith et al. 2009).  

IPA utgår från fenomenologi, hermeneutik och ideografi. Fenomenologin är ett filosofiskt 

synsätt inom upplevelseforskning. Sammantaget ligger ett stort intresse i hur människor 

upplever situationer utifrån olika aspekter. Dock analyseras uppfattningar främst i termer av 



 

 19 

olika faktorer som betyder något för oss och som utgör en grund för vår upplevda värld. Det 

finns en skillnad mellan en individs livsvärld och omvärld där dessa samexisterar i ett 

ömsesidigt förhållande. Det faktiska tillståndet en individ lever i är inte ekvivalent med en 

individs upplevelse av fenomen (Merleau-Ponty, 2013). Hermeneutiken är en teori som 

behandlar uppfattningar. Den fokuserar på tolkning av text och mening och förklarar att 

förståelse kan uppnås genom att helheten hjälper till att tolka delarna, samtidigt som delarna 

hjälper till att tolka helheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Hermeneutiken är användbar i 

kvalitativ forskning för att kunna analysera intervjuer som text (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det är en dynamisk process där olika infallsvinklar ger inblick i olika teman och fenomen, 

vilket bidrar till en helhetsförståelse. Exempelvis kan en intervju förstås utifrån att se på 

studien i sin helhet, samtidigt som studien kan förstås genom tolkandet av en intervju (Smith 

et al. 2009). Hermeneutik och fenomenologi kopplas samman då tolkning är essentiellt för att 

kunna förstå och undersöka ett fenomen (Smith et al. 2009). Slutligen handlar ideografi om 

det särskilda i termer av detaljer och djup. Det handlar också om hur människor uppfattar 

specifika situationer i specifika sammanhang. Detta gör IPA till en väldigt effektiv metod, 

även i analys av enskilda fall (Smith et al. 2009).  

Följaktligen kan modellen för tolkande fenomenologisk analys bidra till ändamålet att förstå 

och tolka konsumenternas tankar och inte våra egna tankar eller förutfattade meningar. Som 

nämnt i problematisering i kapitel ett, är integritet ett diffust fenomen där gränsen mellan det 

privata och offentliga är otydlig och snarare syftar på en individs uppfattning (Hoel et al. 

2020). Därmed kan en analys med IPA bidra till möjligheten att förstå vad som påverkar olika 

generationer i gränsdragningen för när individanpassad marknadsföring anses vara acceptabel 

till att den istället blir integritetskränkande.  

 

3.2 Tillvägagångssätt  

3.2.1 Intervjuer  

För att få en förståelse för individers uppfattning av individanpassad marknadsföring har 

intervjuer valts som metod för insamlingen av primärdata. Detta metodval har gjorts eftersom 

det är ett relevant tillvägagångssätt för att kunna tolka uppfattningar om integritet. I enlighet 

med IPA har vi försökt utveckla öppna frågor i syfte att öppna upp för diskussion (Smith et. 
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al, 2009). Det har gett respondenterna möjligheten att ge utvecklade svar och förklarande 

tankar. Samtidigt har det skapat förutsättningar för att uppnå ett rikt material, vilket har 

förenklat framtagandet av relevanta och övergripande teman. Frågorna i intervjuerna har 

fokuserat på individens förståelse av sina upplevelser, anledningar bakom och konsekvenser 

av situationer. För att underlätta en sådan intervju har vi vidare tagit fram en intervjuguide, 

vilken har en central del i den semistrukturerade intervjun samt är en metod att föredra inom 

IPA (Smith et. al, 2009). Intervjuguiden har baserats på relevanta ämnen för studien och 

frågor som berör dessa. Detta har gett respondenterna möjligheten att svara öppet, samtidigt 

som intervjuaren har haft möjligheten att ställa följdfrågor för att föra samtalet framåt 

(Bryman & Bell, 2017). I vissa fall har det varit problematiskt att endast ha öppna frågor och 

därför har vi ibland ställt följdfrågor av mer fokuserad karaktär för att säkerställa godtagbar 

empiri (Smith et. al, 2009). Vi har i dessa fall beaktat riskerna med riktade frågor och då vi 

inte har velat styra våra respondenter har vi försökt ställa eventuella följdfrågor på ett så 

neutralt sätt som möjligt.  

3.2.2 Urval 

Urvalet har baserats på en kombination av ändamålsstyrt urval och bekvämlighetsurval. 

Målstyrt urval görs icke-sannolikhetsbaserat då syftet är att intervjua strategiskt valda 

deltagare som är relevanta för studien (Bryman & Bell, 2017). I och med att denna studie har 

utgångspunkt i ett generationsperspektiv har det varit nödvändigt att få inblick i olika 

generationers uppfattning. Med detta i beaktande har det målstyrda urvalet gjorts i form av 

kriteriestyrt urval, då individerna som valts uppfyller kriteriet att tillhöra en av de utvalda 

generationerna (Bryman & Bell, 2017). För att komma i kontakt med respondenter till 

intervjuerna har våra sociala nätverk utnyttjats, vilket kan jämföras med ett 

bekvämlighetsurval då urvalet sker på basis av tillgänglighet (Bryman & Bell, 2017). Detta 

har gjorts med hänsyn till den knappa tidsramen. Riskerna med ett bekvämlighetsurval är att 

andra aspekter kan komma att påverka resultatet. Till exempel kan personer från samma stad 

eller med samma utbildning och profession ha liknande uppfattningar. Detta kan skapa 

mönster i resultatet som inte härstammar från generationen, utan som är en konsekvens av 

andra omständigheter. För att undvika detta problem har vi tagit faktorer såsom hemstad, 

utbildning och yrke i beaktande vid val av respondenter. I den mån det har gått har vi också 

avstått från familjemedlemmar. Detta har gjorts för att undvika att svaren blir färgade av 

eventuella insikter i arbetet eller våra egna åsikter.  
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Vidare har valet av kvalitativ forskningsmetod resulterat i en urvalsstorlek som har ansetts 

vara tillräckligt stort för att kunna uppnå en djupgående analys (Bryman & Bell, 2017). För 

att uppnå detta har totalt 18 intervjuer genomförts, vilket har varit rimligt utifrån arbetets 

tidsram (Bryman & Bell, 2017). Med respondenternas anonymitet i beaktande har vi valt att 

inte presentera namn eller könstillhörighet. Övrig relevant information går dock att läsa om i 

bilaga 2.  

 

I urvalet har samtliga respondenter varit minst 18 år. Detta eftersom ett sådant urval har gjort 

det enklare för oss att följa de etiska riktlinjerna för god forskningssed. Vetenskapsrådet 

(2017) menar att inspelade intervjuer inte ska göras med personer under 15 år utan samtycke 

från både barnet och vårdnadshavare. Då denna studie har lämnat utrymme för respondenten 

att lämna uppgifter och information som kan anses vara känslig för individen, har det också 

varit diskuterbart huruvida lagen om etikprövning av forskning som avser människor bör 

tillämpas i denna studie, eller inte. Denna lag påvisar en komplexitet i att intervjua personer 

som är äldre än 15 år men yngre än 18 år. Till exempel behandlar 18§ vikten av att personer 

som är underåriga förstår vad forskningen betyder för hans eller hennes del innan samtycke 

ges (Riksdagen, n.d). I detta avseende har vi ansett att studien behandlar ett komplext ämne 

som kan vara svårt för en yngre person att förstå sig på eller ha några vidare tankar om. Trots 

att det är diskuterbart om lagen är direkt applicerbar på denna studie, har gränsdragningen vid 

18 år gjorts för att undvika etiska övertramp.  

3.2.3 Genomförande av intervjuer  

Sammantaget har 18 intervjuer genomförts med sex stycken representanter från respektive 

generation. Varje intervju har utförts av två personer, där den ena har hållit i intervjun och den 

andra har lyssnat samt noterat. Intervjuerna har spelats in med godkännande från respektive 

respondent och efteråt har den tredje personen transkriberat intervjun med hjälp av 

ljudinspelningen. Genom att inkludera alla tre i respektive intervju har en bättre insyn i 

materialet möjliggjorts.  

 

Inför intervjuerna har tre pilotintervjuer genomförts. Detta för att testa frågorna samt 

undersöka vilka svar som kan förväntas av respektive fråga. Efter varje pilotintervju har 

respektive fråga utvärderats och de frågor som har uppfattats som otydliga eller felaktiga har 
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skrivits om. I enlighet med metodvalet har öppna frågor ställts, vilka har öppnat upp för 

konversation (Smith et al. 2009). En intervjuguide har skapats inför intervjuerna, innehållande 

frågor i relevant ordning, men stor flexibilitet har anammats för att inte styra samtalet för 

mycket (Smith et al. 2009). Respondenterna har fått möjligheten att berätta deras egna tankar 

med deras egna ord och i de fall där vissa svar har saknats har följdfrågor ställts som 

komplement. Utöver detta har tre exempelfrågor ställts till respektive respondent. Detta har 

gjorts för att säkerställa att tillräckligt med material samlas in. Exempelfrågorna har skapats 

med inspiration från vignetter, vilket innebär att intervjuaren skapar ett scenario där 

respondenten får möjlighet att själv reflektera och utvärdera situationen, vilket bidrar med 

mer detaljerade data (Barbour, 2014). Utifrån detta har dessa frågor behandlat tre olika 

situationer där respondenten blir exponerad för marknadsföring (se bilaga 1). Situationerna 

har komponerats med inspiration från verkliga situationer och med beaktning till att de ska 

skilja sig från varandra så mycket som möjligt. Detta för att få tillgång till fler aspekter av 

respondenternas ståndpunkter. Efter att situationen har beskrivits har respondenten fått berätta 

hur hen uppfattar situationen och vilka känslor hen upplever.  

 

Till följd av de restriktioner som Coronapandemin har medfört har samtliga intervjuer gjorts 

via telefon. Då inte alla respondenter har haft möjlighet att medverka i digitala samtal med 

kamera har vi, för att kunna skapa lika förutsättningar, valt att utesluta kamera från samtliga 

intervjuer. Genom att inte använda kamera har inget kroppsspråk kunnat noterats, vilket kan 

ha varit begränsande. Vi har istället fokuserat på observationer såsom skratt, muttrande och 

röstläge, vilka har bidragit till en helhetskänsla av samtalet. Fördelen med distansintervjuer 

via telefon är att detta har möjliggjort en större mängd intervjuer, jämfört med om vi hade 

använt oss utav fysiska intervjuer. Detta då flera kan tänkas vara villiga att ställa upp eftersom 

distansintervjuer ofta är mer tidseffektiva. Telefonintervjuer har även gjort det möjligt för oss 

att intervjua individer från flera geografiska zoner, vilket har varit positivt då vi i större 

utsträckning har kunnat utesluta geografisk påverkan. Nackdelen med telefonintervjuer är 

dock bristen på uppfattade kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vidare har våra tre exempel på 

marknadsföringssituationer bidragit med förståelse för respondenternas inställning. Dessa har 

gett oss en tydligare inblick i vilka aspekter av marknadsföringen och datainsamlingen som 

kan upplevas acceptabla respektive integritetskränkande hos respondenterna.  
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3.2.4 Analys av materialet   

Efter att intervjuerna har genomförts har ljudinspelningarna transkriberats för att sedan 

analyseras. Vid analys av det transkriberade materialet har fokus lagts på att förstå 

respondenternas uppfattningar (Smith et al. 2009). För att lyckas med detta har analysguiden 

för IPA av Smith et al (2009) följts. Inledningsvis har vi läst igenom transkripten för att 

påminnas om helhetsintrycket av intervjun. Denna del av arbetet har handlat om att sakta ner 

processen och försöka få en övergripande bild av respondenternas upplevelser. Nästa steg har 

varit att skriva ner noteringar med relevanta ståndpunkter som respondenterna tar. Detta har 

också gjorts i syfte att öka förståelsen för bakomliggande skäl till dessa ståndpunkter (Smith 

et al. 2009). I denna del av processen har olika typer av kommentarer gjorts. Dels beskrivande 

kommentarer som har syftat till att beskriva innehållet, dels konceptuella kommentarer som 

har fångat en helhetskänsla av intervjun (Smith et al. 2009).  

 

När alla enskilda intervjuer har analyserats har en kartläggning över alla intervjuer gjorts, i 

syfte att hitta gemensamma teman. Eftersom antalet respondenter i denna studie har varit 

stort, har en övergripande utredning av olika ståndpunkter i de gemensamma temana gjorts. 

De framtagna temana presenteras och analyseras i kapitel fyra. 

 

3.3 Trovärdighet  

Då rapporten tar avstamp i kvalitativ forskning och fenomenologisk analys, samt för att uppnå 

en högkvalitativ studie, har trovärdighet beaktats utifrån de fyra dimensionerna: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 

& Bell, 2017). Eftersom fenomenologisk forskning menar att förstå fenomen som subjektiva 

upplevelser (Smith et al. 2009), kan den viktigaste delen av trovärdighet för denna rapport 

anses vara tillförlitlighet. Denna innebär:  

 

Innebörden av denna tonvikt på flera olika och tänkbara beskrivningar av den sociala 

verkligheten framgår med all önskvärd tydlighet när det gäller den aspekt av 

trovärdighetskriteriet som rör tillförlitlighet. Om det kan finnas många olika beskrivningar av en 

social verklighet, är det när allt kommer omkring trovärdigheten i den beskrivning som en 

forskare kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andra personers ögon. Att 
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skapa en tillförlitlighet i resultaten inbegriper både att man säkerställt att forskningen utförts i 

enlighet med de regler som finns (Bryman & Bell, 2017, s. 381).  

 

För att skapa tillförlitlighet i denna studie har de etiska regler som nämnts i avsnitt 3.2.2 

om ålder tagits i beaktande. De återstående delkriterierna är alltjämt relevanta. 

Överförbarhet innebär att de mönster som en studie hittar kan överföras till alla (Bryman 

& Bell, 2017). Intervjumaterialet består av 18 intervjuer med sex respondenter från varje 

generation. Med detta i beaktande har inte några större eller generella slutsatser kunnat 

dras, då 18 individer inte kan representera en hel befolkning. Detta har tagits hänsyn till 

och det som istället har kunnat utläsas är tendenser till olika skillnader och likheter mellan 

generationerna i studiens urval.  

Vidare motsvarar pålitlighet redogörelse för alla delar av forskningsprocessen i syfte att visa 

på ett granskande synsätt (Bryman & Bell, 2017). Vi har med en stor noggrannhet granskat 

forskningsprocessens alla delar genom att löpande arbeta med och förbättra arbetet. I och med 

att studien grundar sig i individers egna uppfattningar och tankar där olika faktorer kan tänkas 

påverka deras inställning, har det också varit av vikt att beakta de utvalda respondenternas 

påverkan på studiens resultat. Om intervjuerna istället hade gjorts med 18 helt andra 

respondenter hade kanske likartade, men inte identiska, slutsatser kunnat dras. För att trots 

detta uppnå en pålitlighet har vi i urvalet försökt välja individer med olika bakgrund i form av 

bland annat utbildning, profession och hemstad. Därmed har riskerna i samband med ett 

bekvämlighetsurval tagits i beaktning.  

Slutligen innebär konfirmering och bekräftelse att forskaren kan påvisa agerande i god tro 

samt att personliga värderingar inte låtits påverka rapporten (Bryman & Bell, 2017). För att 

uppnå en objektivitet har vi försökt undvika att våra egna värderingar och åsikter ska ha 

påverkat intervjusvaren eller arbetets övriga delar på ett skevt eller avgörande sätt. Med detta 

i åtanke har intervjuerna formulerats på ett sätt som undviker ledande frågor. Samtidigt har 

diskussion av respondentens egna tankar uppmuntrats genom öppna frågor. Vidare har vi inte 

heller presenterat paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och integritet inför 

intervjuerna. Detta för att undvika att paradoxen färgar respondenternas svar eller leder dem 

in på resonemang som annars inte hade uppstått. Termen integritet har inte heller presenterats, 

utan har endast diskuterats om respondenten själv har tagit upp det.  
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4. Empiri och analys 

 

I följande kapitel presenteras relevant empiri. Empirin kommer vidare att analyseras med 

utgångspunkt i de valda teorierna. Kapitlet är strukturerat utifrån de sju framtagna 

temana och vidare uppdelat efter varje generation.

 
 

4.1 Presentation av teman 

För att följa metoden för tolkande fenomenologisk analys, har vi försökt tolka materialet efter 

hur varje individ uppfattar individanpassad marknadsföring. Med utgångspunkt i det 

empiriska materialet har vi kunnat urskilja nedanstående gemensamma teman. Dessa teman 

kommer ligga till grund för analysen i syfte att finna gemensamma uppfattningar inom 

respektive generation, vilka kommer kunna härleda fram till ett svar på studiens 

frågeställning. De gemensamma temana presenteras tillsammans med en kort beskrivning i 

tabell 1.  

 

En grundläggande acceptans Respondenterna tenderar 

att ha en grundläggande acceptans för 

individanpassad marknadsföring och 

datainsamling. Detta tema ses som ett 

utgångsläge för resterande teman.  

Ett eget initiativ Respondenter tenderar att ha en större 

acceptans för individanpassad  

marknadsföring och datainsamling  

om de på eget initiativ har inlett kontakt 

med ett företag. 

Relation och tillförlitlighet till aktören Respondenter tenderar att ha större  

acceptans för individanpassad  

marknadsföring och datainsamling  

om de har en relation till aktören. 
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Transparens och tydlighet Respondenter tenderar att värdera företags 

transparens och tydlighet kring  

datainsamling och individanpassad 

marknadsföring. 

Nytta eller eget intresse Respondenter tenderar att ha en större 

acceptans för individanpassad  

marknadsföring och datainsamling om de 

upplever att de har nytta eller 

eget intresse av en produkt eller tjänst, 

alternativt om företaget kan erbjuda någon 

annan form av mervärde. 

Informationens karaktär Respondenterna tenderar att känna sig mer 

eller mindre villiga att dela med sig av sin 

personliga information beroende på 

informationens karaktär. 

Marknadsföringens struktur Respondenter tenderar att acceptera 

individanpassad marknadsföring och 

datainsamling i högre eller lägre 

grad beroende på hur marknadsföringen är 

strukturerad.  

 

Tabell 1. Sammanställning av teman 

4.2 En grundläggande acceptans   

Utifrån vårt intervjumaterial ser vi att det hos samtliga respondenter finns en grundläggande 

medvetenhet och acceptans för att företag använder data vid framtagning av individanpassad 

marknadsföring. Detta kan bland annat utläsas då individerna, trots deras uttryckta åsikter om 

marknadsföringen, fortsätter att använda internet med vetskapen om att de exponeras för 

individanpassad marknadsföring och datainsamling. Onekligen kan denna insikt också grunda 

sig i andra anledningar, då en handling inte är entydig och kan innehålla många syften och 

bevekelsegrunder. Möjligtvis kan individer vara tvungna att använda internet på grund av 
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exempelvis arbete, eller om individer är tvungen att handla på internet på grund av 

omständigheter som försvårar besök i fysisk butik. Dock stämmer indikationen att studiens 

respondenter använder internet trots vetskap om datainsamling och att detta kan ses som en 

grundläggande acceptans överens med Phelan et al:s (2016) argument. Dessa forskare menar 

nämligen att människor tenderar att uttrycka en rädsla i teorin, men i verkligheten klarar de av 

en viss grad av integritetskränkning och istället agerar med låg oro. Den grundläggande 

acceptansen kan även förklaras utifrån dialektiska spänningar, som innebär att människor 

både kan ha ett behov av att vara privat och offentlig. Detta gör att det skapas spänningar 

mellan individens ageranden och behov (Petronio, 2002). I detta avseende finns det fördelar 

med att vara både privat och offentlig, men där fördelarna med att vara offentlig, det vill säga 

möjlighet till användningen av internettjänster, tenderar att vara starkare för respondenterna.  

 

Emellertid finns det en del respondenter som har en önskan om ett fritt val, det vill säga en 

möjlighet att själv bestämma om och till vem de vill dela med sig av information till, samt om 

och när man vill exponeras för marknadsföring. Denna önskan kan grunda sig i en känsla av 

tvång när de befinner sig på internet (Nissenbaum, 2010). Respondenterna menar att de ska 

kunna besöka hemsidor och göra köp på internet utan att behöva dela information och få 

reklam om det i sina plattformar, om detta inte önskas. Ur detta perspektiv är meningarna 

delade kring huruvida acceptansen grundar sig i en äkta acceptans för situationen, eller om det 

snarare handlar om att individerna upplever att de inte har ett val.  

 

Temat om en grundläggande acceptans skiljer sig från de resterande sex teman som kommer 

presenteras senare i kapitlet. Vi finner att temat är en central del av vår forskningsfråga, 

snarare än en aspekt som besvarar frågeställningen. Istället hjälper temat oss att analysera 

andra framtagna temana, då den grundläggande acceptansen ses som ett utgångsläge som 

andra teman kan komma att påverka.   

 

4.2.1 Baby Boomers 

Materialet visar att uppfattningen hos Baby Boomers är delad kring motivet bakom den 

grundläggande acceptansen. Å ena sidan anser respondenter att individanpassad 

marknadsföring är en effekt man får räkna med på internet.  
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 Är man inne och handlar på nätet måste man inse att de ser vad man gör. Det ligger ju i sakens 

natur. 

 

Vi ser i citatet ovan att individen har en grundläggande acceptans för individanpassad 

marknadsföring och datainsamling när de vistas på internet. Citatet visar på en förståelse för 

villkoren kring datainsamling och en acceptans för att data kommer att samlas in oavsett 

individens eventuella åsikter kring det.   

 

Å andra sidan menar respondenter i generationen att de har viss acceptans för situationen då 

de väljer att vistas på internet, trots en medvetenhet om konsekvenserna, men att det är 

problematiskt att de inte kan tacka nej till individanpassad marknadsföring om de vill använda 

sig av internets funktioner.  

 

Om jag får välja det själv, om jag får frågan om jag vill eller inte och jag kan tacka nej. Det är 

ganska fascinerande att man inte har den möjligheten, utan att det är fritt fram. Det är väl 

liksom det som känns lite jobbigt.  

Detta citat visar på att respondenten upplever en problematik i att inte kunna välja själv 

huruvida den ska exponeras för individanpassad marknadsföring och datainsamling, eller inte. 

I detta avseende handlar det om att respondentens personliga data hanteras på villkor som 

respondenten själv inte kan påverka.  

 

Flera av respondenterna tar upp cookies som exempel på en situation då de inte har ett fritt 

val. 

 

De är ju inte tillräckligt formulerade så att vi snabbt och enkelt kan välja bort. Men oftast så 

trycker vi bara okej och så inser vi inte effekten av… och sen har vi spårhundar på oss hela 

tiden. 

 

De som ställer sig kritiska till att det finns ett fritt val menar i detta avseende att de antingen 

inte har ett val att neka cookies eller att villkoren är alldeles för långa för att individer ska 

orka läsa igenom, vilket gör att de accepterar villkor som de egentligen inte är särskilt insatta 

i. Det faktum att respondenterna själva reflekterar på detta sätt, visar vidare att de finner en 

problematik kring att de inte är tillräckligt insatta i ämnet.  
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Emellertid tenderar Baby Boomers att visa en förståelse för företagens del av ekvationen.  

 

På något vis så accepterar jag att internet fungerar så här och jag vet ju att det är ett sätt för 

företag att överleva också.  

 

Ur detta perspektiv menar de att konkurrensen på marknaden är hög och att det förstår att 

företag måste ta till dessa knep för att kunna slå igenom bruset. Detta mönster kan bidra till en 

vidare nivå av acceptans, då respondenterna väljer att skifta fokus från sin egen integritet och 

sina eventuella integritetsbekymmer genom att ta någon annans perspektiv i beaktande. Det 

faktum att Baby Boomers tenderar att identifiera sig med sitt yrke i hög grad (Rämme et al. 

2010), kan vara en förklaring till att respondenterna från denna generation tar upp företagets 

synvinkel.  

4.2.2 Generation X 

Respondenterna från generation X tenderar att ha en grundläggande acceptans för 

individanpassad marknadsföring och datainsamling. Denna tolkning grundar vi i en känsla av 

obryddhet som respondenterna förmedlar.  

  

Men det är skit samma tycker jag… jag är inte så brydd. 

 

Respondentens lättsamma inställning kan ur detta perspektiv tolkas som en form av acceptans 

för att individanpassad marknadsföring och datainsamling är effekter man får räkna med på 

internet. Emellertid kan vi uppfatta en saknad och en önskan om ett fritt val hos 

respondenterna.   

 

När man inte eftersöker något själv så kan jag tycka att det blir lite påtvingade sådär. Jag är en 

som person som ofta vill välja själv när jag vill ha. 

  

Vi tolkar utifrån detta citat att ett fritt val hade kunnat bidra med en positiv känsla hos 

respondenten. Detta går också i linje med Rämme et al:s (2010) argument för att denna 

generationen har växt upp med hög levnadsstandard och många valmöjligheter, vilket kan ha 

påverkat generationens uppfattning. Vi upplever dock inte att önskan om ett fritt val grundar 

sig i en integritetsoro. Ovan respondent resonerar vidare:  
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Ja, alltså jag är ganska så okej med det. Det är ju så att vad man än gör att man är medveten 

om det att det är insamling av någon typ av information. Så jag tycker att… jag gör inga såna 

konstiga grejer att jag kan tycka att det är konstigt, eller att jag tycker att det känns konstigt 

eller olustigt att företag samlar in information om just det… 

 

Ovanstående citat visar att respondenten ser datainsamlingen och effekterna av det som en 

naturlig konsekvens av att vistas på internet och att det inte känns konstigt eller olustigt att 

hen exponeras för det. Detta styrker ytterligare respondenternas obrydda inställning till 

individanpassad marknadsföring och datainsamling, trots avsaknaden av ett fritt val.  

  

En naturlig förklaring till varför generation X tenderar att uppfattas som något obrydd är att 

respondenterna från generationen inte verkar vara insatta i effekterna av individanpassad 

marknadsföring.  

 

Jag tycker bara det är en besvärlig fråga som dyker upp, så då blir jag såhär men jag 

accepterar cookies bara för att man liksom ska få gå vidare i det hela. Jag har aldrig riktigt satt 

mig in i vad det är för någonting eller ja vad de har för betydelse i det hela. 

 

Detta citat visar på att respondenten inte är särskilt påläst om vad individanpassad 

marknadsföring och datainsamling innebär och väljer att acceptera delningsförfrågningar mest 

för att det är ett störande moment. Resonemanget öppnar ur detta perspektiv upp för en 

ovisshet kring huruvida acceptansen grundar sig att respondenten verkligen är obrydd eller 

om inställningen snarare grundar sig i okunskap.  

4.2.3 Generation Y 

Ur materialet kan det utläsas att respondenterna från generation Y har en relativt hög 

acceptans för individanpassad marknadsföring. Acceptansen tenderar grunda sig i att 

respondenterna ser fenomenet som en naturlig konsekvens av att vistas på internet.  

 

Det hade varit i linje med förväntningar och hade inte påverkat mig någonting. 

 

Detta citatet visar att respondenten har en acceptans för individanpassad marknadsföring och 

datainsamling och att det inte påverkar hen särskilt mycket.  
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Det är nog mer något jag har accepterat att det är något som tillkommer när man är ute på 

nätet och när man skriver upp sig på olika hemsidor och så vidare, att man blir liksom spårad 

på ett sätt.  

 

Även detta citat visar på en grundläggande acceptans, men uttrycker inte samma lättsamma 

inställning till fenomenet. Respondenten uttrycker istället att detta är någonting hen kommit 

att acceptera som en konsekvens av att hen inte har något annat val om hen vill vistas på 

internet. Samma respondent fortsätter sedan: 

 

Alltså det här är ju en väldigt svår fråga i sig, men jag tror att jag är väldigt neutral till det 

eftersom jag vet att de gör de och det är lite så här ”är man med på leken får man leken tåla” i 

det här fallet. Det blir lite som att jag vet ju att folk kommer göra det på internet och jag väljer 

ju att använda det ändå för jag ser ju mer upside till det. 

 

Med detta svar kan vi emellertid tolka att respondenten inte har några större bekymmer med 

att internet fungerar på detta sätt och att individen själv inte har ett inflytande över processen.  

 

En förklaring till att respondenterna resonerar på detta sätt kan eventuellt vara att generation 

Y är uppväxta i ett samhälle, som till följd av internets utveckling, är karaktäriserat av ständig 

kommunikation (Rämme et al. 2010). Denna generation är därmed van vid att ständigt bli 

exponerade för sådan typ av marknadsföring, vilket kan innebära att respondenterna inte 

uppfattar det som särskilt allvarligt. En annan möjlig förklaring kan vara att yngre tenderar att 

ha mer otydliga integritetsgränser än äldre. Detta kan bero på att de inte har hunnit samla på 

sig lika mycket personlig information och därmed inte har ett lika stort ansvar att hantera och 

kontrollera informationen (Petronio, 2002), vilket skulle kunna påverka acceptansen hos 

respondenterna.  

4.3 Ett eget initiativ  

Det egna initiativet grundar sig i att många av konsumenterna upplever att riktad 

marknadsföring är mer acceptabel om de själva har initierat till den. Det kan till exempel 

handla om att de har besökt en hemsida, köpt en vara eller lagt en produkt i varukorgen. 

Genom att göra detta menar respondenterna att de själva har visat ett intresse och att det 

därför ligger i sakens natur att de får reklam. Detta går i linje med Nissenbaums (2010) 

överföringsprinciper där berättigande speglar en relation där någon är berättigad att ta del av 
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viss information. Om individen inte har initierat till kontakt genom en aktiv handling men 

ändå upplever riktad marknadsföring, förklarar vissa att de istället tenderar att känna sig 

övervakade.   

4.3.1 Baby Boomers 

Inom generationen Baby Boomers förklarar respondenterna att de känner sig övervakade i de 

situationer då de själva inte har gett sin tillåtelse genom en aktiv handling. Respondenterna 

har en mer accepterande inställning om initiativet varit deras egna, då de haft en aktiv del i 

processen. Detta kan tolkas med utgångspunkt i att respondenterna upplever 

marknadsföringen som mer godtagbar om de har visat engagemang på en hemsida genom att 

exempelvis handla där. Samtidigt finns en uppfattning att även om det är mer godtagbart att 

företag skickar erbjudanden då individen själv har initierat till kontakten, så fungerar det inte 

så i praktiken.  

 

Har du en gång gjort någonting på det så sparas allt, det är ju det som är grunden i det här. Så 

du behöver ju inte ha själv gjort en aktiv handling för att du ska bli uppmärksammad eller vill 

bli påverkad eller av de här marknadsföringsinsatserna. 

I detta citat uppfattar vi att respondenten upplever att hen blir uppmärksammad och påverkad, 

oavsett om hen gjort en aktiv handling eller inte. Vidare presenteras uppfattningen att 

ingenting längre är privat, samt en påminnelse om att någon ser dig hela tiden. 

 

Äh personligen är ju inte jag för det, för jag vill välja. Om jag är intresserad eller inte. Inte bli 

påmind hela tiden… Men det är väl att man inte har något privat längre. Man är ju inte privat 

normalt sett. Man får inte, du blir påmind om att någon annan ser dig hela tiden kring de här 

delarna och det känns ju sådär kan man tycka. Alltså lite grann storebror ser dig. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi tolka att hen verkar värdesätta ett eget initiativ och 

upplever en känsla av övervakning i de fall som hen inte har initierat kontakten själv. 

Respondenten uppfattar det därför som problematiskt att det i praktiken inte görs skillnad på 

om hen har tagit ett eget initiativ eller inte.   

Vidare beskrivs en känsla av irritation, obehag och övervakning när respondenterna utsätts för 

reklam trots att de inte har varit aktiva på telefonen. De uttrycker en oro för att företag har 
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koll på bland annat platstjänster eller lyssnar av privata samtal då individen inte har bjudit in 

eller på något sätt gett sin tillåtelse. Det görs referenser till ett storebrorssamhälle, vilket kan 

tyda på att denna generation har påverkats av och bär med sig konsekvenserna från de 

övervakningsregimer som har präglat världen under deras levnadstid. Detta går i linje med 

Rämme et al:s (2010) resonemang om att Baby Boomers har påverkats av historiska 

händelser.  

4.3.2 Generation X 

Inom generation X förklarar respondenterna att det gör skillnad om de genom en aktiv 

handling har gett tillåtelse till företag att skicka reklam. Dessa individer förklarar att det 

upplevs jobbigt och obehagligt att ta emot reklam om de själva inte har initierat till kontakt 

genom en aktiv handling, såsom att besöka en hemsida eller handla en produkt. Till exempel 

används ord som övervakning för att beskriva dessa situationer. Respondenterna förklarar 

vidare att de hade uppskattat och tyckt om att få reklam om de själva hade handlat på 

hemsidan eller signat upp sig på ett nyhetsbrev, vilket tyder på en större acceptans för 

marknadsföring i dessa situationer.  

 

I det andra hade man ju faktiskt aktivt sökt på en hemsida och sedan fått ett erbjudande från 

den, det känns inte så konstigt utan är mer en positiv upplevelse.  

 

Detta citat indikerar att respondenten upplever det egna initiativet som avgörande för 

huruvida marknadsföringen upplevs som någonting positivt, eller inte. Att upplevelsen av den 

individanpassade marknadsföringen är positiv i just detta fall beror på att det är individen 

själv som har initierat kontakten. Detta belyser vikten av det egna initiativet när det kommer 

till acceptans för individanpassad marknadsföring och datainsamling.  

 

Ytterligare en respondent kan ses beskriva det egna initiativet som betydelsefullt i 

upplevelsen av individanpassad marknadsföring och datainsamling.  

 

Den hade jag faktiskt tyckt om. För det är liksom… Då har jag varit där och handlat.  

Vi ser att ovan respondent tycks ha en förståelse för att datainsamling görs om hen har besökt 

en hemsida eller handlat. Respondenten fortsätter sitt resonemang och beskriver att hen 

emellertid känner sig övervakad när hen inte initierat till kontakten och på sätt gett sin 
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tillåtelse. Upplevelsen av att känna sig övervakad grundar hen i de händelser som 

generationen har upplevt. 

Jo, jag tror att det har med min ålder att göra. För vi har lite granna, du vet vi är uppväxta med 

Ryssland och övervakning och andra grejer där och nu är man ju extremt övervakad, så jag 

upplever det obehagligt att vara så övervakad. 

I dessa exempel blir det vidare tydligt att det egna initiativet är av betydelse för respondentens 

uppfattning av individanpassad marknadsföring. Då respondenten själv inte har initierat till 

kontakt, men ändå får riktad marknadsföring, uppfattar respondenten det som obehagligt och 

övervakande vilket kan ses som inskränkande i den privata sfären. Det är vidare intressant att 

respondenten själv tar upp generationen och de händelser som generationen har upplevt som 

påverkande på hens inställning till fenomenet. Det går nämligen i linje Rämme et al:s (2010) 

teori som beskriver att generation X har påverkats av de historiska händelser som de har 

upplevt. Detta kan vidare ha påverkat den reflekterande oron hos respondenterna, då de är 

medvetna om de konsekvenser som följer av till exempel övervakning (Phelan et al. 2016).  

 

Vidare förklarar Rämme et al (2010) att generation X från ett kundperspektiv vill ha en stor 

inverkan på den vara eller tjänst de konsumerar, vilket också kan förklara varför 

respondenterna inte tycks uppskatta när företag tar sig friheter som de själva inte har godkänt.  

4.3.3 Generation Y 

Inom generation Y visar intervjumaterialet att respondenterna tenderar att tycka att det egna 

initiativet spelar roll i frågor om individanpassad marknadsföring. Ett besök eller köp på en 

hemsida kan därmed göra marknadsföringen mer berättigad.  

 

När man har varit inne på en helt annan plattform, och kanske stannat lite extra länge på en 

bild… som en Instagrambild från Los Angeles, kanske likeat den eller taggat någon i den… och 

sen några minuter senare får du något spammejl som handlar om att boka en resa till Los 

Angeles. Då kan man ju verkligen känna ett obehag, en känsla av att man blir övervakad 

liksom. 

 

Vi förstår i detta exempel att respondenten känner sig övervakad när hen besöker en hemsida 

och det sedan reflekteras på andra internetplattformar. I citatet kan det tolkas att respondenten 

har tagit ett eget initiativ till kontakt på Instagram och därmed gett en tillåtelse för Instagram 
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att använda hens information. Emellertid väcks olustiga känslor då det visar sig att 

informationen har hamnat hos en annan aktör som hen inte har initierat en kontakt med eller 

gett sitt medgivande till. Med det sagt kan vi tolka att personen värderar det egna initiativet 

gällande datainsamling och individanpassad marknadsföring.  

 

En annan av respondenterna förklarar situationen som att hen blivit upptäckt trots ett försök 

att vara diskret. 

 

Nej men det skulle jag säga det är väldigt negativt för här har man ju försökt vara undanflykt 

från verkligheten men de spårar ju en ändå, det blir ändå någon form av spårning via som ni 

säger nätet liksom att var man befinner sig och så nej jag skulle väl säga att det här är inte 

positivt. 

I detta avseende menar vi att respondenten förstår att individanpassad marknadsföring och 

datainsamling är naturliga konsekvenser om hen själv ha tagit initiativ att besöka hemsidan. 

Dock menar respondenten att det är problematiskt att företagen samlar in data, trots att hen 

aktivt har undvikit cookies och liknande. Vi tolkar detta resonemang som att ett eget initiativ 

gör att datainsamlingen känns mer berättigad, medan situationer där individen inte har 

initierat en kontakt, men ändå får individanpassad marknadsföring, upplevs mer negativt.  

 

Ytterligare en av respondenterna förklarar att hen “känner sig frustrerad och spionerad på, 

som ett djur i en bur”. Hen fortsätter sedan med följande resonemang:  

 

Ja, men just det här att man inte aktivt har använt sin mobil eller internet och trots det kommer 

man inte undan att de avlyssnar, att de kollar, håller koll på allt man gör och var man är på 

jorden… typ lite det går ut över ens integritet typ. 

 

Ovanstående citat tyder på att det finns tendenser som visar på en generell oro för att bli 

övervakad, men att dessa känslor framförallt är närvarande i de situationer då individen 

upplever att hen själv inte har tagit ett eget initiativ eller aktivt använt sig av internet.   

  

Utifrån intervjumaterialet från generation Y kan vi se att det egna initiativet är viktigt. Detta 

då respondenterna kan tolkas ha en ökad förståelse för individanpassad marknadsföring och 

datainsamling om kontakten med aktören först har initierats av respondenten. Vidare skulle 

det kunna förklaras med utgångspunkt i generationens önskan om delaktighet i relationen till 
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företag och en vilja att i detta avseende formulera sina egna tankar (Rämme et al. 2010). När 

de tar emot marknadsföring som de inte själva har initierat till tenderar de istället att känna sig 

övervakade.  

4.4 Relation och tillförlitlighet till aktören  

Materialet visar att individens relation till den aktör som samlar in data och sänder ut 

marknadsföring tycks spela en väsentlig roll för respondenterna. Om aktören är ett företag 

som konsumenten vanligtvis handlar av eller har ett förtroende för, kan acceptansen för 

marknadsföringen vara större och i vissa fall även uppskattas. Utifrån Nissenbaums teori 

(2010) kan aktörer vara relevant eftersom aktörens roll och relationen till denne påverkar 

individers känslor kring integritet och huruvida informationsdelning resulterar i att individen 

känner sig respekterad eller kränkt. Typen av relation kan också påverka uppfattningen om 

hur individerna ska agera mot varandra, vilket vidare inkluderar graden av 

informationsdelning (Nissenbaum, 2010). Detta kan motivera varför relation kan vara ett 

element som påverkar. Vidare kan relevansen av temat förstås utifrån Phelan et al:s teori 

(2010) om intuitiv oro, där magkänslan troligtvis är positiv till följd av erfarenhet av och tillit 

till företaget. Detta medför att det blir mindre relevant att vidare reflektera över eventuella 

risker och den reflekterande oron kan därmed negligeras.  

4.4.1 Baby Boomers 

Utifrån materialet går det att tolka att Baby Boomers inställning är delad kring huruvida 

relationen till aktören påverkar acceptansen för individanpassad marknadsföring, eller inte. 

Respondenter tenderar dock att värdesätta relationen till varumärke och upplever den 

individanpassad marknadsföringen mer godtagbar när den kommer från ett företag som de har 

en positiv relation till.  

  

Jag har några få märken som jag får ständigt och de får vara där få då vet jag att jag är 

intresserad av att titta. 

  

Detta citat tydliggör att relationen till varumärket är viktigt då respondenten berättar att det 

finns vissa fall då hen uppskattar individanpassad marknadsföring och att det framför allt 

beror på hens intresse för aktören samt vad denna har att erbjuda. 
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En annan respondent berättar att hen kan se individanpassad marknadsföring som en typ av 

merförsäljning.   

 

Ja men det kan väl vara bra. Det är ju merförsäljning. Det är ju på den sajten som vill sälja mer 

precis som i en butik. Om man kommer in i Tiger-butiken i Täby Centrum, ‘nä men tjena, du 

köpte ju det här förra veckan, vad tror du om det här idag’.  

 

Utifrån ovanstående citat kan vi tolka att respondenten är positivt inställd till individanpassad 

marknadsföring och datainsamling om det kommer från ett företag som hen tycker om, 

oavsett om det är i en fysisk butik eller på nätet. Respondenten tar i detta fall upp ett specifikt 

varumärke som hen har en relation till och ett förtroende för. Vi kan därmed tyda att 

relationen till varumärket påverkar respondentens acceptans för den individanpassade 

marknadsföringen.  

 

Baby Boomers tenderar att föredra företag som de känner till (Rämme et al. 2010), vilket kan 

förklara varför respondenterna tenderar att ta upp relationen till varumärket. Samtidigt visar 

materialet att några inte nämner relation, vilket kan härledas till att generationen kanske 

snarare värderar värde för pengarna (Rämme et al. 2010) och att varumärket därmed väger 

mindre än själva erbjudandet för dessa respondenter.  

4.4.2 Generation X 

Inom generation X är uppfattningen delad kring huruvida relationen till varumärket spelar roll 

för acceptansen av individanpassad marknadsföring och datainsamling. En respondent menar 

att om hen får ett individanpassat erbjudande från ett varumärke hen tycker om upplever hen 

en positiv känsla och ser marknadsföringen som bra service, vilket kan tyda på att individen 

värderar relationen till varumärket. Vidare menar en annan respondent att den endast besöker 

seriösa hemsidor och att hen därför känner sig säker när hen till exempel accepterar villkor av 

cookies.  

  

Nej men jag känner att de företag och hemsidor som jag tittar på det är för mig seriösa företag 

och, så att jag tror att om man är inne och kollar på hemsidor på ”jag vet inte vad” som kanske 

inte är så seriösa, spelsidor och sånt där, då känner jag att man kanske inte ska acceptera. 
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I detta avseende tolkar vi att relationen till aktören har en påverkan på respondentens 

uppfattning. Detta då hen inte hade känt samma trygghet vid ett besök på en annan hemsida 

som hen inte har samma uppfattning om eller seriösa intryck av. Det faktum att generation X 

värderar företag som lyckas bygga gemenskap och sammanhang (Rämme et al. 2010), kan 

vara en möjlig förklaring till att en del av respondenterna tar aktören i beaktande.  

4.4.3 Generation Y  

I intervjumaterialet kan det uppfattas att generation Y tenderar att värdesätta relationen till 

aktören vid individanpassad marknadsföring.  

  

Ibland på Youtube kan jag tycka att det makes sense. Från början har ju jag valt till viss del vad 

jag har kollat på. Så där kan det till och med vara skönt att man scrollar bort allt som man inte 

kollar på till viss del. 

  

Vi tolkar detta som att respondenten värderar relationen till varumärket då personen tidigare 

under intervjun nämnt att just Youtube är en plattform hen använder frekvent och har ett 

förtroende för. Respondenten verkar uppskatta individanpassat material från just denna aktör 

eftersom det underlättar hens användning av plattformen.  

  

Ytterligare en respondent förklarar att hens upplevelse är mer positiv när hen får reklam eller 

erbjudanden från aktörer som hen tidigare har haft en bra upplevelse hos.  

 

Den största skillnaden är nog att jag litar mer på varumärken som jag har varit nöjd med och 

där jag handlar ifrån ofta. Att om det är liksom erbjudanden från ja men företag som jag vet att 

jag gillar eller litar på så blir jag nog mer påverkad till att ja men ”gå på” eller acceptera 

erbjudanden och då har jag inte lika emot av att få reklam från de och ja men precis när det är 

saker som jag känner att som passar mig typ. 

  

I ovanstående citat uppfattar vi att respondenten resonerar kring betydelsen av relationen och 

förtroendet för företaget i samband med individanpassad marknadsföring och datainsamling. 

Då respondenten säger “då har jag inte lika emot av att få reklam”, kan vi förstå att hen 

generellt är emot reklam, men att hen är mer positiv då det finns ett förtroende för eller 

relation till aktören. Generation Y tenderar att värdera en relation och utbyte med varumärket 

(Rämme et al. 2010), vilket kan förklara varför respondenterna nämner aktören i intervjuerna.  
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4.5 Transparens och hantering av data 

Av de insamlade materialet kan de konstateras att en insyn i hanteringen av data tenderar att 

värderas högt av respondenterna. Det handlar i detta avseende om större transparens från 

företagen avseende syftet bakom insamlingen. Detta för att undvika orosmoment kring vad 

institutioner använder insamlade data till.  

 

Tendenserna till att transparens värderas kan kopplas till Petronios teori (2002) om kollektiva 

gränser. Dessa innefattar ett delägarskap mellan två parter, där ett kontrakt om ansvar bildas 

när en individ delar med sig av sin privata information. Delägarskapet kräver en fungerande 

tillit mellan parterna och om kontraktet inte uppehålls kan det innebära att den 

informationsdelande individen upplever att hens integritet kränks (Petronio, 2002). Med detta 

sagt kan det uppfattas som förståeligt att respondenterna värderar företags öppenhet, då detta 

är ett sätt att kontrollera att företagen håller sin del av avtalet.  

4.5.1 Baby Boomers 

Materialet visar att Baby Boomers tenderar att värdera öppenhet av hantering av data. Vi ser 

ett mönster som visar på en rädsla för institutioners hantering av data samt en avsaknad av 

möjligheter till att påverka hanteringen. Tendenserna av oro och ovisshet, kan innebära att en 

önskan om ökad transparens är en känsla som flera delar.  

 

Så skulle jag veta att man kan lämna information och jag vet att det försvinner… att det till 

exempel fanns en lag på att allt försvann sen… då skulle jag känna mig lite bättre. 

 

Ovanstående citat indikerar att individen upplever en oro kring att dela med sig av sin 

personliga data samt att det finns en osäkerhet kring hur aktörerna hanterar den. Det verkar 

även som att hen vill ha möjlighet att kontrollera hur informationen används. Vi tolkar detta 

resonemang som att en ökad transparens kring hur data används skulle kunna påverka 

respondentens upplevelse positivt.  

 

En annan respondent svarade följande på frågan: “har du några vidare tankar om vad företag 

hade kunnat vid datainsamling som hade kunnat få dig att tänka annorlunda kring hur mycket 

du vill dela med dig?” 
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Det är ju en tydlighet i vad dem, vad är syftet och vad vill de göra framöver med det här och 

vad kommer de att nyttjas till. En mer tydlighet kring det. Jag menar när många klickar på att 

ja cookies och så vidare så vet nog väldigt många idag inte vad det innebär. 

 

Denna respondent upplever att det saknas en tydlighet kring hanteringen av data och att det är 

problematiskt att de flesta inte förstår vad det accepterar på internet. Utifrån detta resonemang 

kan vi tolka att respondenten värderar företags transparens och att det hade kunnat göra 

individen mer bekväm samt ökat dess acceptans för fenomenet.  

 

Rämme et al (2010) förklarar att Baby Boomers är uppgiftsorienterade och lägger mycket 

prestige i att göra ett bra jobb, vilket kan vara en anledning till att dessa respondenter 

värdesätter tydlig information och transparens i syfte att kunna skapa sig en korrekt 

uppfattning. Utifrån Petronios teori (2002) är Baby Boomers i vuxenfasen i livet, vilket 

innebär att de har tydligare integritetsgränser jämfört med andra livsfaser. Detta kan också 

förklara varför respondenterna i generationen är måna om hanteringen av information och 

transparensen kring denna.  

4.5.2 Generation X 

Generation X tenderar utifrån vårt intervjumaterial att vara mindre oroliga för hur hanteringen 

av deras data ser ut. Vi tolkar att om respondenter inte nämnt transparens eller oro kring 

datahantering i intervjumaterialet, kan det tyda på att de inte har reflekterat över detta. I sin 

tur kan det innebära transparens inte är av särskilt stor betydelse. En respondent uttrycker 

dock en rädsla för att hens information ska säljas vidare eller hamna i fel persons händer.  

 

Alltså mer villig hade jag kanske varit om jag kände att det inte utnyttjats av så många, alltså 

att det inte hade sålts liksom så mycket fram och tillbaka, utav mer att jag ger mitt medgivande 

till MQ och de skickar information till mig, och då vet jag att det bara är där ifrån. Nu är det ju 

liksom snarare att om jag ger mitt medgivande till MQ så säljer de vidare den informationen till 

ahh kanske inte H&M men något annat och så blir det information därifrån. 

 

Ovanstående resonemang visar att respondenten har en önskan om att företag inte ska utnyttja 

informationen genom att sälja den vidare till andra aktörer. Detta kan tolkas som att hen är 

negativt inställd till hur företag hanterar data i dagsläget. Hade respondenten upplevt att 
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företag var mer transparenta och tagit ett större ansvar, hade hen möjligtvis upplevt en större 

acceptans för individanpassad marknadsföring och datainsamling.  

 

Tendenserna som syns i materialet går emot de generella karaktärsdrag som generation X 

vanligtvis brukar besitta. Rämme et al (2010) beskriver generationen som en cynisk grupp 

med lågt förtroende för institutioner. De motsätter sig vidare all form av hierarki och vill ha 

öppna dialoger med alla individer, oavsett ställning (Rämme et al. 2010). Anledningen till att 

resultatet kontrasterar denna definition av generationen kan vara att de utvalda 

representanterna verkar ha begränsade kunskaper om konsekvenser av datainsamling, vilket 

kan reducera den reflekterande oron (Phelan et al. 2016). Vidare är generationen uppväxt med 

reklam vilket gör respondenterna medvetna om reklamens effekter (Rämme et al. 2010). 

Sociala medier och dagens användning av individanpassad marknadsföring kan emellertid ses 

som ett relativt nytt fenomen för generationen (Rämme et al. 2010).  

4.5.3 Generation Y  

Generation Y tenderar utifrån materialet, att inte uttrycka en oro kring hanteringen av 

personliga data. De respondenter som uttryckligen är oroliga är samma respondenter som 

tidigare har diskuterat eventuella konsekvenser av datainsamling och individanpassad 

marknadsföring. Dessa respondenter upplever även en problematiskt låg transparens hos 

företag. Gemensamt för dessa individer är att de inom sin utbildning studerar ämnen som kan 

ge dem en annan insikt i datahantering än vad resterande respondenter kan tänkas ha. Detta 

kan möjligtvis ha bidragit med ett mer kritiskt perspektiv på frågan och är nödvändigtvis inte 

representativt för resterande respondenter.  

 

Men att upplysningen om det här är alldeles för lite. Jag tycker att konsumenter förtjänar att 

veta hur vårt användande används emot oss. Så det tycker jag saknas lite.  

 

I detta citat kan vi tolka att individen är negativt inställd till hur företag hanterar privat data, 

då hen uttrycker att transparensen från företagens sida är bristfällig. Vi kan även tyda att 

respondenten upplever en hotfull känsla när företag använder hens data emot hen, exempelvis 

genom att försöka manipulera hens köpbeteende. Detta kan bidra till den negativa 

inställningen. Respondenten verkar vidare ha en önskan att företag är mer tydliga och 

transparenta kring datainsamling. Detta kan möjligtvis innebära att individen hade haft en 

större acceptans för fenomenet om så hade varit fallet.  
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De respondenter som ställer sig kritiska till hanteringen tar också upp vidareförsäljning av 

data som ett bekymmer. 

 

För det är just det där om man säljer det vidare kanske till fel aktör är väl inte de mest positiva. 

Även i detta citat kan vi förstå att respondenten finner dagens hantering av data problematisk 

vilket tycks påverka acceptansen för individanpassad marknadsföring och datainsamling. Det 

kan i detta avseende uppfattas handla om en avsaknad av ansvar för den data som aktörerna 

får tillgång till.  

 

Det faktum att vissa är mer pålästa kan vara en förklaring till varför individerna känner och 

resonerar olika inför hanteringen av data. Eftersom vissa är insatta i eventuella konsekvenser 

av datahantering har dessa större möjlighet att värdera fördelar mot nackdelar genom en 

reflekterande oro (Phelan et al. 2016). Eftersom de har större inblick i riskerna med 

datahantering är det också naturligt att dessa har ett större behov av att kontrollera 

hanteringen (Petronio, 2002). Vidare kan det även jämföras med Rämme et al:s (2010) 

argument att generation Y är digitala infödingar som tar delad information på stort allvar och 

har låg respekt för institutioners syn på ägande.  

 

Personer med mindre insyn kan istället tänkas förlita sig på sin magkänsla (Phelan et al. 

2016). Generation Y är en generation utan större historisk insyn och tenderar att missa 

eventuella hot från omvärlden (Rämme et al. 2010), vilket kan vara en förklaring till varför 

många av respondenterna i generation Y försummar eventuella hot i samband med 

datahantering. Detta går även i linje med Petronio (2002) som förklarar att yngre personer har 

mer otydliga integritetsgränser, vilket gör dem mindre känsliga för informationsdelning.  

4.6 Nytta eller eget intresse   

I materialet blir det tydligt att respondenterna tenderar att värdera nyttan och det egna 

intresset i frågor kring datainsamling och individanpassad marknadsföring. Därmed kan detta 

ses påverka individers acceptans. I materialet finns tendenser som visar att om individen själv 

får ut något av marknadsföringen, som till exempel rabatter eller att produkten eller tjänsten 

uppfyller ett visst behov eller nytta, är viljan att dela med sig av uppgifter, alternativt 

acceptansen för att exponeras för marknadsföring, större. Utifrån Nissenbaums teori (2010) 
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kan egenintresse och önskan att få nytta av den individanpassade marknadsföringen ses som 

att aktören lyckas tillfredsställa ett behov hos individen, vilket i sin tur kan öka acceptansen 

för datainsamling.  

4.6.1 Baby Boomers 

Hos Baby Boomers finns det vissa tendenser till att respondenterna värderar egenintresse när 

det kommer till att dela med sig av sin personliga data (Rämme et al. 2010). Vi ser att 

materialet visar tendenser till att respondenter känner sig mer villiga att ta emot 

individanpassad marknadsföring och dela med sig av sin personliga information om de 

upplever att de kan få något i gengäld av aktören.  

 

Ah det beror sig nog på helt. För det här, om det är något som jag har ett riktigt intresse av, 

och som jag känner att jag har nytta av, då kan jag vara villig att dela med mig lite grann mer 

då, annars är jag inte det. 

Detta citat tyder på att om respondenten själv upplever att hen får ett bra erbjudande på en 

produkt som hen faktiskt har nytta av, kan respondenten känna sig mer accepterande till den 

individanpassade marknadsföringen. Vidare uppfattar vi att en känsla av utnyttjande kan 

infinna sig bland vissa respondenter i de fall de väljer att dela med sig av sin data, men inte 

får något tillbaka för det.  

 

Fortsättningsvis diskuterar en respondent att om hen får stor rabatt på en produkt är hen villig 

att dela med sig av sin information. 

 

Ja jo, det hade väl varit om det var att jag fick 50% på nästa pryl, men man får ju alltid bara 

5%, det tycker jag inte är värt. Det ska ju verkligen va att jag känner ja men detta kan jag 

möjligtvis tjäna pengar... men då ska det vara en rejäl rabatt, inte bara lite grann. 

 

I ovan citat tolkar vi att för denna respondent kan ett eget intresse leda till större acceptans för 

företags datainsamling. Individen verkar se delandet av sin privata information som en 

uppoffring och vill känna att företaget kompenserar tillräckligt mycket för att det ska 

upplevas vara ett rättfärdigt utbyte. Denna inställning till datainsamling kan grunda sig i att 

Baby Boomers har vuxit upp med traditionell marknadsföring och kupongerbjudanden och 

därför värderar att göra bra affärer eller få värde för pengarna (Rämme et al. 2010).  
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4.6.2 Generation X 

I vårt intervjumaterial kan vi se att respondenterna inom generation X antyder att egenintresse 

är viktigt om och när de ska ta emot individanpassad marknadsföring. De verkar vidare anse 

att bra service eller bra rabatter kan vara betydande för hur villiga de är att dela med sig av sin 

privata information.  

  

Det är väl om det om jag känner någonting på det själv, om jag ser att jag har någonting ut av 

det. Om det är viktigt för mig, så det är, då är jag ju villig… Om jag får bra rabatt eller får 

hjälp med prisjämförelser, snabbare leverans och så. Att jag tjänar något på det själv helt 

enkelt, helt krasst. 

 

I citatet ovan förklarar respondenten att hen är villig att dela med sig av information om hen 

själv får ut något av det. Vi kan förstå att det verkar handla om ett ömsesidigt utbyte mellan 

privatpersonen och företaget, vilket kan bidra till en mer accepterande inställning.  

 

 En annan respondent verkar se individanpassad marknadsföring som bra service. 

 

Åh vad bra skulle jag nog tänka då. Ja men då skulle jag nog faktiskt ändå känna som om jag 

vore i en butik med en bra säljare faktiskt. Nu köper jag det här och så sen “ja, men vet du vad 

vi har ett jättesnyggt skärp till de här byxorna också, vi kommer få hem det. Om jag visar det 

här, vi har det i svart nu men du skulle behöva ett brunt till de där och det kommer ju vi få hem 

nästa vecka. Vill du prova det här och så påminner jag dig nästa vecka att vi har fått hem det 

här om du är intresserad av att köpa det.” Jag skulle nog mer se det som en bra service från 

den butiken eller kedjan eller vad det nu är för nånting.  

  

Vi förstår i ovanstående citat att om respondenten finner produkten relevant kan hen 

uppskatta individanpassad marknadsföring. Respondentens generella inställning till 

individanpassad marknadsföring tenderar att vara negativ, men i de fall som produkten känns 

relevant tycker hen att marknadsföringen kan liknas vid bra service. Detta då den är riktad 

mot individen i fråga, vilket resulterar i att respondenten upplever att ett egenintresse 

uppfylls.  

 

De presenterade citaten visar tendenser till att respondenterna i generation X uppskattar att 

företag ger något i gentjänst för att de samlar in data samt att upplevelsen är av stor vikt. 
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Detta kan kopplas till att generation inte är särskilt mottagliga för säljande marknadsföring 

utan förväntar sig ett värde av produkten och från företaget. Rämme et al (2010) förklarar 

även generationen som konsumtions- och upplevelsefokuserad, vilket kan bidra med 

förståelse för att den egna nyttan och egenintresset påverkar acceptansen för denna 

generation. 

4.6.3 Generation Y  

I vårt intervjumaterial kan vi se att för generation Y har den egna nyttan en omfattande 

påverkan på acceptansen kring företags datainsamling.  

  

Det beror lite på hur det… hur det riktas det skulle jag säga. Ibland på Youtube kan jag tycka 

att det makes sense. Från början har ju jag valt till viss del vad jag har kollat på. Så där kan det 

till och med vara skönt att man scrollar bort allt som man inte kollar på till viss del. 

 

För denna respondent verkar individanpassad marknadsföring underlätta, vilket påverkar hens 

acceptans för fenomenet. I detta avseende har individen nytta av att aktören har tillgång viss 

privat information och därmed kan anpassa materialet utefter respondentens intressen och 

önskemål.  

 

Ytterligare en respondent är positiv till den nytta och uppfyllande av egenintresse som den 

individanpassade marknadsföringen ger upphov till.  

  

…när det kommer till upplevelser då vet jag inte riktigt, då hade det varit, ibland är det ju 

trevligt att dom annonserar sig på ett speciellt ställe, när man liksom är ute och reser att man 

får erbjudanden för närliggande turistattraktioner och sånt, det har jag heller inte något större 

emot faktiskt. Utan det skulle ju kunna vara en tillgång om man ser vart man befinner sig och 

får upp förslag på restauranger eller upplevelser i närheten. 

 

Utifrån detta citat kan vi tolka att om individen befinner sig i en situation där det finns ett 

behov kan den individanpassade marknadsföringen upplevas underlätta och bidra till en 

positiv inställning. Dels upplever respondenten en form av nytta då hen får hjälpsam 

information, dels upplever respondenten att ett egenintresse uppfylls då den anpassade 

marknadsföringen resulterar i användbara erbjudanden.  
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Utifrån en kombination av Rämme et al:s (2010) teori och ovanstående citat kan vi förstå att 

respondenterna i generation Y tenderar att ha ett egenintresse som grundar sig i att de inte 

uppskattar stress eller ansträngning. När företag anpassar sin marknadsföring efter individers 

intresse ser respondenterna från denna generation det som en möjlighet att hitta vad de letar 

efter på ett effektivare sätt. Vidare menar Rämme et al (2010) att företag måste bidra med ett 

upplevt värde för att nå ut till konsumenten, vilket ytterligare kan förklara respondenternas 

resonemang.  

 

Samtidigt har generation Y en förväntan på kreativt delägarskap i sin relation till företag 

(Rämme et al. 2010), vilket fortsatt kan förklara varför respondenterna ser egenintresse som 

en viktig komponent av acceptansen. När företag ger tillbaka till sina kunder upplevs en större 

acceptans för datainsamlingen, då respondenterna i generationen upplever att de får ta plats i 

delägarskapet istället för att bli utnyttjade.  

 

Vidare finns det också ett egenintresse i att respondenter i generationen ser datainsamling som 

en möjlighet att vara hjälpsam. 

 

Det skulle ju vara, om man visste att till var till någon hjälp. 

  

Detta citat exemplifierar detta och kan härledas till att de återigen vill vara delaktiga i 

varumärkesrelationer. Vi tolkar citatet som att respondenten är mer villig att dela med sig av 

sin information om hen vet att det kan bidra med något gott.  

4.7 Informationens karaktär  

Från det insamlade materialet kan vi se att typen av information som samlas in och används 

kan påverka respondenternas acceptans. I detta avseende verkar det finnas information som är 

mer privat än annan och som respondenterna därför uppfattar som mer känsliga att dela. Detta 

går i linje med Nissenbaums (2010) teori, där attribut förklaras som informationens karaktär 

eller typen av information. Vidare förklarar Nissenbaum (2010) hur informationsnormer 

påverkar vilka attribut som mer eller mindre lämpliga i olika sammanhang. Detta gör att viss 

information känns acceptabel att dela till vissa, men inte till andra. Lämplighetsfrågan är inte 

endimensionell utan kan skilja sig mellan olika individer och i olika sammanhang.  
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Vidare förklarar Petronios (2002) teori om kontroll och ägandeskap varför människor kan 

uppleva tydligare integritetsgränser vid hantering av information som individerna uppfattar 

som mer personlig och känslig. Behovet av kontroll för sådan typ av information grundar sig i 

de risker som hantering av personlig information kan innebära, till exempel att individen 

känner sig kränkt om viss information sprids (Petronio, 2002).  

4.7.1 Baby Boomers 

I materialet framgår det att respondenterna i Baby Boomers tenderar att värdera vilken typ av 

information som företagen samlar in. Respondenterna förklarar att information kan vara mer 

eller mindre privat, vilket tolkas påverka hur de upplever företags datainsamling och 

individanpassad marknadsföring.  

  

Skulle företag bara samla informationen, dels att det var tryggt att den var avkodad på något 

vis om mig, och att de inte samlade på massa annat om min ekonomi och sådana saker, liksom 

när man är inne på det personliga för mycket, då drar jag mig tillbaka. 

 

I detta citat kan vi tolka att känsliga uppgifter för denna respondent inkluderar uppgifter om 

ekonomi. Detta upplevs för personligt och om företag skulle samla in sådan information 

skulle respondenten uppleva negativa känslor och göra hens acceptans för fenomenet lägre.  

 

En annan respondent visar förståelse för och ser fördelarna med individanpassad 

marknadsföring, men menar att det finns en gräns för vad företagen ska få veta om 

privatpersoner. Vidare förklarar respondenten att företag som tar information från telefoner 

går ett steg för långt.  

  

Ja jag tycker att då har man gått lite för långt på den individuella sidan. Då är det inte min 

browser som man tittat på, utan då är det mitt telefonnummer och min telefon och det är inte 

okej. 

  

Utifrån ovanstående citat kan vi förstå att acceptansen också påverkas av hur informationen 

samlas in. Respondenten menar att information som plockas från telefonen upplevs mer 

privat, eftersom det inte är lika tydligt varför och hur denna informationen har samlat in. 

Insamlande av sådan typ av information upplevs därmed inte lika acceptabel.  

 



 

 48 

Gemensamt för respondenterna inom Baby Boomers verkar vara att de upplever en oro för när 

företagen samlar in och använder för privat information. Om informationen inte grundar sig i 

individens köpbeteende eller rörelsemönster på internet, upplevs företagens syfte med 

insamlingen mer diffust, vilket minskar acceptansen för sådan typ av insamling. Detta kan 

möjligen förklaras av Petronios (2002) teori om att vuxna individer har tydliga 

integritetsgränser och önskar att hålla mer information privat jämfört med andra livsåldrar.  

4.7.2 Generation X 

Ur materialet kan vi se att respondenter i generation X verkar anse att typen av information 

påverkar acceptansen för företags datainsamling och individanpassad marknadsföring.  

  

Jag kan förstå att banker tar in information om sina kunder och vi som lånar pengar och sånt 

där för det känns som att det är nog en riktig sak.  

Denna individ menar att hen har en förståelse för att vissa typer av företag har ett behov av att 

samla in personliga data för sin verksamhet, vilket kan tyda på att hen finner det naturligt att 

dela med sig av den specifika information som krävs för företagets verksamhet. Detta kan 

vidare tolkas som att typen av information avgör om hen känner sig mer eller mindre 

accepterande inför fenomenet. Det kan också kopplas till Nissenbaums (2010) teori där 

individen har en förståelse för att det finns ett behov av en viss typ av data och att kontexten 

som data samlas in i är av betydelse. Till exempel kan privat information om ekonomi 

upplevas känslig att dela i vissa kontexter, men kan också verka logisk för företag att samla in 

i andra sammanhang.  

Vidare visar materialet att respondenter anser att hälsotillstånd och privata sjukjournaler ingår 

i deras privata information som de inte vill dela med sig av till företag.  

Och när det gäller sjukdomar och sånt… det skulle vara mer kränkande om man fick reklam om 

sina olika hälsokramper. Det skulle jag väl känna, då går ju gränsen. Men när det gäller 

köpvanor och mina intressen, så det är ju, men ja nej det tycker jag inte är något större 

problem. 

Vi tolkar utifrån ovan resonemang att respondenten upplever att informationens karaktär 

påverkar acceptansen för individanpassad marknadsföring och datainsamling. Detta då 

respondenten förklarar att det är kränkande om företag skulle använda informationen om 

sjukdomar till sin fördel. Emellertid verkar inte annan typ av information, såsom köpvanor, 
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påverka respondenten på liknande sätt. Detta kan återkopplas till kontroll och ägandeskap 

(Petronio, 2002) då individen upplever att privat information, såsom ens hälsa, ligger innanför 

integritetsgränsen. Denna information är vanligtvis inte offentlig och kan uppfattas som 

känslig att sprida, vilket kan motivera individens kontrollbehov av denna typ av information.  

 

Vidare kan inställningen kopplas till Rämme et al:s (2010) förklaring om att generationen har 

formats av övervakningsregimer i modern tid, vilket kan ha medfört en oro vid delning av 

personlig information. Detta kan även förklaras utifrån Rämme et als (2010) beskrivning av 

generationen som cynisk och med ett lågt förtroende för institutioner, vilket kan göra att 

delning av personlig information upplevs mer känslig.  

4.7.3 Generation Y  

I intervjumaterialet från generation Y finner vi svaga tendenser till att typen av information 

som företag samlar in har en påverkan på acceptansen för individanpassad marknadsföring 

och datainsamling. Det faktum att yngre har mer otydliga integritetsgränser (Petronio, 2002) 

samt att generationen aldrig har uppfattat hot från omvärlden (Rämme et al. 2010) kan vara 

anledningar till varför vi ser en låg grad av reflektion kring vilken information de delar med 

sig av. 

 

En respondent tar emellertid upp ekonomi och hälsa som exempel på privat information som 

kan vara känslig att dela.  

  

Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag ens funderar över det helt ärligt. När det kommer till typ 

min hälsa, typ hälsoapp, kanske min ekonomi, triggad av mig själv. Väldigt privata grejer 

kanske. 

 

Ovan citat indikerar på att respondenten upplever att hen är mindre villig att dela med sig av 

information såsom ekonomi och hälsa, vilket kan innebära att typen av information påverkar 

respondentens acceptans för individanpassad marknadsföring och datainsamling. Detta kan, 

som tidigare nämnts, kopplas till att individen upplever ett behov av ägandeskap och kontroll 

utifrån Petronios teori (2002).  

 

Vidare menar en annan respondent att privat information kan innefatta personnummer eller 

födelseort.  
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Alltså det är typ såhär, det är ju så privat egentligen. Det här med när man, de kan ju ta reda 

på så mycket mer genom mina, person, mitt personnummer, var jag är född, och mitt 

postnummer till exempel. Alltså de kan ju få reda på mycket mer privata saker. 

 

Vi tolkar detta citat som att respondenten upplever en oro kring att företag har möjlighet att 

samla in information som hen anser är privat, det vill säga information inom individens 

integritetsgränser. Respondenten antyder vidare att hen är orolig för vad företagen kan göra 

om de missbrukar den privata informationen. Detta motiverar att informationens karaktär kan 

påverka acceptansen för individanpassad marknadsföring och datainsamling.  

4.8 Marknadsföringens struktur  

Genom intervjuerna kan vi se att respondenterna tar marknadsföringens struktur i beaktning. 

Marknadsföringens struktur innefattar bland annat hur reklamen är uppbyggd och utformad 

samt syftet bakom reklamen. Vidare innebär marknadsföringens struktur vilka 

kommunikationsmedel som reklamen kommuniceras genom och i vilken frekvens. Vi ser ett 

mönster i att respondenter tenderar att ta upp köphets och alltför säljande marknadsföring, 

vilket verkar påverka acceptansen negativt. 

 

Marknadsföringens struktur kan vidare kopplas till Petronios (2002) teori om individens 

önskan att ha kontroll över sin personliga information. Om marknadsföringen upplevs för 

intensiv eller omfattande kan detta ge upphov till en känsla av att individen har tappat 

kontrollen över sin privata information, vilket kan uppfattas som inskränkande.  

4.8.1 Baby Boomers 

I materialet kan vi se svaga tendenser till att det finns en stress och irritation över hur företag 

arbetar med sin marknadsföring, samt att företags säljfokus upplevs vara överdrivet och 

jobbigt. Vi kan tyda att respondenterna delvis upplever att de blir jagade och invaderade av 

olika företags marknadsföring. Detta skulle kunna härstamma från att Baby Boomers först på 

senare år upptäckt sociala medier som kommunikationsform (Rämme et al. 2010) och därmed 

inte är vana vid att ständigt vara uppkopplade och bli jagade.  
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Nej men det tror jag faktiskt, och att man inte är för pushig som företag och att jag får då en 

känsla av att det här ger faktiskt mervärde för mig. Det är inte bara en sales promotion utan det 

är faktiskt också någonting som jag kan få nytta av. 

 

Vi ser utifrån detta citat att det finns en uppfattning av att dagens individanpassade 

marknadsföring inte är optimal ur ett konsumentperspektiv. Istället uppfattas 

marknadsföringen som irriterande och för intensiv, vilket bidrar till en negativ uppfattning 

istället för att bidra till en ökad köpintention.  

 

En annan respondent menar att det är jobbigt när marknadsföringen känns irrelevant och när 

hen blir påmind för ofta. Hen förklarar att det inte känns acceptabelt att inte kunna gå in på en 

hemsida eller fönstershoppa utan att få en stor mängd reklam. Ytterligare en respondent 

förklarar att hen tycker att det går över gränsen när företag skickar sms och när hen upplever 

att de samlar in information genom att lyssna av samtal. Respondenten menar att det blir 

gränsöverskridande då hen aldrig har bekräftat att de får lyssna.  

 

Respondenternas upplevelser av temat kan möjligen förklaras av att Baby Boomers tenderar 

att vara mer mottagliga för marknadsföring som de känner igen (Rämme et al. 2010). När 

marknadsföringen struktureras på ett sätt som individen inte är van vid, kan det resultera i att 

individen upplever ett större inskränkande på den privata sfären. Det går även att se ett 

samband med Petronios teori (2002). Baby Boomers är i det livsstadiet där 

integritetsgränserna är som tydligast, vilket kan innebära att de upplever ett större intrång om 

marknadsföringen är strukturerad på ett icke familjärt eller påträngande sätt.  

4.8.2 Generation X 

I vårt intervjumaterial kan vi se ett mönster i att generation X verkar uppleva företags 

marknadsföring som påtvingande och att det är jobbigt att den endast handlar om försäljning. 

En av respondenterna förklarar att det är tröttsamt med köphets och menar att om hen inte 

köpt en sak tidigare så finns det antagligen en anledning till det. Detta skulle kunna förklaras 

av Rämme et al:s (2010) resonemang om att företaget behöver göra mer än att bara föra ut sin 

produkt eller tjänst på marknaden för att fånga intresset hos generation X. I detta avseende 

handlar det också om att förstå konsumenten och skapa värde. 
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En annan respondent menar att individanpassad marknadsföring styr hen att göra impulsköp 

som hen annars inte hade gjort, men förstår också att det är det som marknadsföring handlar 

om. Även om respondenten i detta fall visar på en insiktsfullhet, visar resonemanget också på 

att hen uppfattar hetsande marknadsföring som problematiskt. Ytterligare en respondent 

tycker att företagen drar för stora slutsatser om vad hen vill ha för marknadsföring utifrån 

hens ålder och kön, vilket hen upplever som något förnedrande.   

 

Då kan jag säga att jag blir ändå lite irriterad. Då känns det också lite påtvingade fast å andra 

sidan är det en liten reminder… för man är ju hela tiden… håller på med så mycket hela tiden… 

så vill man ha de där skorna så kanske man ska skynda på… även fast jag kanske inte… ah jo… 

Kändes det okej som ett svar? Ahh… lite påträngande och påtvingande fast ändå… ibland kan 

man väl tycka att det är bra att man blir påmind. 

 

Detta resonemang indikerar att respondenten upplever negativa känslor och i citatet förklarar 

respondenten att när hen mottagit marknadsföring av en mer hetsande eller intensiv karaktär, 

upplevs det påträngande och påtvingade. Samtidigt visar detta citat på en komplexitet, som vi 

även har kunnat tyda hos andra respondenter från generation X. Som vi har sett i avsnitt 4.6.2 

tenderar respondenterna att värdera det egna intresset högt. Detta medför att 

marknadsföringen kan uppfattas olika beroende på om det egna intresset uppfylls eller inte. 

Respondenterna upplevs i detta avseende inte vara särskilt principfasta och kan i de fall som 

de får sitt eget intresse tillfredsställt bortse från de påtvingade känslorna och istället uppfatta 

marknadsföringen som positiv.    

 

En annan respondent förklarar att situationen ibland kan vara en hjälp, men att det även kan 

kännas störande om informationen inte behövs längre.   

 

Ibland om jag fortfarande inte har hittat det jag söker, då kan jag tycka att det är en hjälp. Då 

kan jag klicka in på det där. Men ibland så kan jag känna liksom att det är störande, så just för 

att ja men ja problemet är löst och jag behöver inte den informationen längre. Och att det tar 

bort annat som jag kanske vill se. Man får liksom skrolla mycket mer för att det kommer upp 

massa reklam. Så det är både och. Ibland kan det vara en hjälp och ibland så kan det kännas 

lite störande. 
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Vi tolkar att respondenten i ovanstående citat menar att hen upplever positiva känslor om den 

individanpassade marknadsföringen hjälper till att hitta det som eftersöks, men om 

marknadsföringen känns irrelevant eller för intensiv skapar det istället negativa känslor. Med 

dessa två citat ser vi ett mönster i att respondenter upplever att marknadsföringens struktur är 

av betydelse för accepterandet av individanpassad marknadsföring och datainsamling, men att 

det också finns en situationsbaserad aspekt som kan påverka. 

4.8.3 Generation Y  

Vi finner i intervjumaterialet att respondenter i generation Y har en negativ inställning till hur 

företag idag strukturerar sin marknadsföring. Den tenderar att upplevas som alltför säljande 

samtidigt som det kan upplevas störande att exponeringen sker för frekvent och att 

marknadsföringen upplevs sakna relevans.  

 

En av respondenterna förklarar att det är jobbigt att konstant “matas med reklam” och att det 

är “svårt att skaka av sig” den. Respondenten berättar vidare att hen har en negativ inställning 

till marknadsföring av mer hetsande karaktär. Vi uppfattar i detta skede att individen upplever 

att företagen försöker manipulera hens köpbeteende, vilket kan bidra till respondentens mer 

negativa uppfattning. En annan respondent tar upp frekvens som avgörande för acceptansen.  

 

Ibland kan det ju vara lite störande att det är liksom hela tiden. När det kommer upp reklam 

ständigt när man helst inte vill se det. 

 

I detta citat kan vi tolka att frekvensen på marknadsföringen är avgörande för respondentens 

inställning. Respondenten verkar inte uppskatta att bli konstant exponerad för reklam och 

upplever istället en avtrubbande känsla för det som marknadsförs, trots ett initialt intresse för 

produkten eller tjänsten. Dessa resonemang går i linje med Rämme et al:s (2010) beskrivning 

om att generation Y vill komma fram till saker själva och vara delaktiga. De vill inte att 

företag ska tala om för dem hur de ska tänka, tycka och agera. 

 

En annan respondent tar upp kommunikationsmedel som viktigt för helhetsintrycket av 

marknadsföringen.  

 

Alltså det är ju typ lite så här att man, det blir ju väldigt negativt för att sms tycker jag också är väl 

lite mer påtagligt, alltså det är ju riktat verkligen till mig då medan man tänker kanske om jag går 
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in på Google eller vad som helst, en vanlig webbplats där det kommer upp en massa reklam 

tailored till mig då känns det lite som att det alltid finns 100 andra profiler inom den här lilla stan 

jag bor i som har exakt samma.  

Respondenten förklarar att hen upplever marknadsföring via SMS som mer påträngande, då 

det gör att reklamen känns riktad till den specifika individen. Senare under intervjun jämför 

hen situationen med telefonförsäljning, vilket likt SMS upplevs som framfusigt då hen menar 

att dessa kommunikationsmedel framförallt ska användas för kontakt med nära och kära. Vi 

tolkar detta som att respondenten upplever marknadsföring via direkta kommunikationsmedel 

som mer påträngande, också eftersom det i dessa sammanhang blir mer påtagligt att företagen 

har privat information om individen i fråga. Sådana känslor verkar inte väckas om 

marknadsföringen kommuniceras via sociala medier, då reklamen istället upplevs mer 

generell. Detta kan förklaras utifrån Rämme et al:s (2010) resonemang att generation Y 

föredrar sociala medier som kommunikationskanal.  
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5. Slutsatser och diskussion  

 

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser samt studiens bidrag med återkoppling till 

tidigare presenterad forskning. Vidare följer en diskussion som mynnar ut i eventuella 

effekter för företag samt begränsningar av studien och förslag till vidare forskning.

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring 

gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. Detta 

genom att belysa aspekter som kan påverka acceptansen av individanpassad marknadsföring 

och datainsamling hos olika generationer. Den frågeställning som följande avsnitt besvarar 

lyder således: Vad påverkar olika generationers gränsdragning för när individanpassad 

marknadsföring anses vara acceptabel till att den istället blir integritetskränkande?  

5.1.1 Baby Boomers 

Utifrån vårt material kan vi se att Baby Boomers verkar ha en grundläggande acceptans för 

individanpassad marknadsföring, men att motiven bakom den är delad mellan respondenterna. 

Acceptansen tycks antingen grunda sig i att det är en naturlig konsekvens vid användning av 

internet, eller i uppfattningen att valmöjligheten att inte blir exponerad för individanpassad 

marknadsföring och datainsamling inte existerar om man vill använda sig av internets 

funktioner. Emellertid ser vi att respondenterna i Baby Boomers verkar ta företagets 

synvinkel i beaktande och har därmed en förståelse för varför företagen tar till dessa 

marknadsföringsåtgärder, vilket kan grunda sig i att generationen associerar sig med det yrke 

som de har eller har haft (Rämme et al. 2010).  

 

Av analysen kan det dock fastställas att våra framtagna teman tenderar att påverka 

acceptansen och vi har kunnat tolka att vissa teman påverkar acceptansen mer än andra. Till 

exempel kan informationens karaktär påverka på så sätt att respondenterna har en acceptans 

för marknadsföring och datainsamling som grundar sig i individernas köpmönster. 

Information och insamling som respondenterna inte lika tydligt förstår syftet med, såsom 

platsinformation, upplevs istället som mer känslig. För sådan typ av information tenderar det 

att finnas en oro hos respondenterna över hur informationen hanteras och respondenterna 

värderar därför transparens kring hanteringen av denna data högt.  
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Vidare tenderar respondenterna från generation Baby Boomers att finna individanpassad 

marknadsföring mer acceptabel om de själva ha initierat kontakten med företaget, genom att 

till exempel handla eller besöka en hemsida. Om de däremot upplever att de inte har bjudit in 

till kontakt, uppfattar de i större omfattning reklamen som inskränkande.  

 

Sammantaget visar vårt material att respondenterna från Baby Boomers tenderar att ha en 

grundläggande acceptans för individanpassad marknadsföring. Vi kan dock se att i de fall 

individerna upplever att de själva inte har välkomnat marknadsföringen eller datainsamlingen, 

alternativt att de inte förstår syftet bakom den individanpassade marknadsföringen, tenderar 

acceptansen att vara lägre och upplevelsen av gränsöverskridning påverkas.   

 

5.1.2 Generation X 

Vårt intervjumaterial visar att respondenterna inom generation X verkar vara relativt obrydda 

kring individanpassad marknadsföring och datainsamling, trots att inga respondenter tycks 

uppleva att de har ett fritt val. Dessa tendenser kan visa på en grundläggande acceptans för 

fenomenet, vilket kan grunda sig i att generationen har vuxit upp med symbolisk 

marknadsföring (Rämme et al. 2010).  

 

I analysen av vårt material kan vi utläsa att flera orsaker kan påverka acceptansen för 

individanpassad marknadsföring och gränsen till integritetsintrång, men att några av de 

framtagna temana väger tyngre än andra. Respondenterna i generation X nämner att 

egenintresset och den egna nyttan bidrar till en större acceptans samt att det egna initiativet 

värderas högt, vilket kan tyda på att acceptansen för individanpassad marknadsföring är större 

om kontakten initierats av individen själv. Samtidigt kan acceptansen för marknadsföringen 

vara lägre om så inte är fallet, då individerna i dessa situationer istället känner sig övervakade. 

Fortsättningsvis förklarar respondenterna inom generation X att marknadsföringen kan 

kommuniceras på ett mer eller mindre påtvingade sätt. Vårt material visar också på 

indikationer att respondenterna upplever att företagen drar för stora slutsatser kring vad de vill 

konsumera och skapar marknadsföring som endast baseras på ålder och kön, vilket upplevs 

som förnedrande. Detta antyder att marknadsföringens struktur eventuellt kan påverka 

gränsdragningen för integritetsintrång.   
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Sammantaget kan vi från materialet se att det tycks finnas en grundläggande acceptans för 

individanpassad marknadsföring hos generation X, samt att våra framtagna teman kan 

påverka denna acceptans. Emellertid ser vi i materialet tendenser till att det egna intresset, det 

egna initiativet och marknadsföringens struktur påverkar i större grad. Om individen inte 

upplever att egenintresset uppnås, inte har initierat till det själv eller om marknadsföringen 

upplevs påtvingade eller förnedrande, tenderar acceptansen vara lägre. Detta kan göra att 

gränsöverskridandet till integritetsintrång ligger närmre till hands.  

 

5.1.3 Generation Y 

Utifrån studiens material kan vi se att respondenterna i generation Y verkar ha acceptans för 

individanpassad marknadsföring och datainsamling. Denna tolkning kan göras då 

respondenterna tenderar att se fenomenet som en naturlig konsekvens av att vistas på internet. 

Detta kan förklaras utifrån Rämme et al:s teori (2010) som menar att generation Y har vuxit 

upp med internet, vilket kan innebära att acceptansen grundar sig i att generationen inte har 

upplevt något annat. Rämme et al:s teori (2010) menar även att generationen inte uppskattar 

ansträngning, vilket kan förklara en uppskattning för individanpassad marknadsföring då 

denna kan ses som underlättande.  

  

Vår analys visar dock på att det finns omständigheter som kan påverka acceptansen för 

individanpassad marknadsföring, där vissa teman kan uppfattas vara mer betydande. 

Exempelvis upplever respondenterna individanpassad marknadsföring som mer berättigad om 

individen på eget initiativ har besökt eller gjort ett köp på en hemsida. Samtidigt menar 

respondenterna att om de inte initierat kontakten kan en känsla av övervakning infinna sig, 

vilket således kan ses som att den individanpassade marknadsföringen blir 

integritetskränkande. Vidare verkar relation och tillförlitlighet till aktören påverka 

uppfattningen på liknande sätt. Respondenterna verkar uppleva att om det finns en relation 

mellan individen och företaget, finns en större acceptans för individanpassad marknadsföring. 

På motsvarande sätt kan individanpassad marknadsföring upplevas inskränkande när denna 

relation inte existerar. 
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Fortsättningsvis ser vi i vårt material att respondenterna verkar uppleva en större acceptans 

för individanpassad marknadsföring om de har nytta eller intresse av den produkt eller tjänst 

som marknadsförs, alternativt om de upplever att de får mervärde från företaget. Vår tolkning 

är att om respondenterna från generation Y inte upplever att så är fallet, kan de istället 

uppleva en känsla av utnyttjande. Ett ytterligare tema som tenderar påverka respondenternas 

acceptans för individanpassad marknadsföring är marknadsföringens struktur. 

Respondenterna uttrycker i olika sammanhang ett missnöje för hur företag kommunicerar 

individanpassad marknadsföring och marknadsföringen beskrivs som påtvingande och 

manipulerande. Utifrån detta kan vi tolka att integritetsgränsen blir tydligare i de fall 

marknadsföringen upplevs som påträngande. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån intervjumaterialet tyda att respondenterna i generation Y 

tenderar att uppleva individanpassad marknadsföring som inskränkande då de upplever någon 

form av påträngande känsla. Denna kan härstamma från att marknadsföringen upplevs som 

påtvingade eller att respondenten får individanpassad marknadsföring, trots avsaknaden av ett 

eget initiativ. Vidare kan också relationen till aktören påverka, precis som respondenternas 

känsla av nytta och intresse. Detta då en känsla av utnyttjande infinner sig om individen 

upplever att det inte har skett ett ömsesidigt utbyte mellan parterna. Vårt material visar med 

andra ord att dessa teman kan ha en stor påverkan på acceptansen för den individanpassade 

marknadsföringen och datainsamlingen, vilket även innebär att dessa kan påverka 

uppfattningen av gränsen för integritetsintrång.  

 

5.1.4 Studiens bidrag  

Denna uppsats syftar till att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen 

mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. Detta genom att 

belysa aspekter som kan påverka acceptansen av individanpassad marknadsföring och 

datainsamling hos olika generationer. Genom att utgå från fenomenologisk kvalitativ metod 

kan vi tolka respondenternas verkliga uppfattningar kring fenomenet, vilket tillför nya 

perspektiv, då metoden kan tänkas bidra med slutsatser som vi inte hade kunnat finna i ett 

kvantitativt material. Då uppfattningar i många fall tycks skilja sig från verkliga handlingar, 

vilket framgår av vårt material och även stärks av tidigare forskning (Orito et al. 2014 samt 

Acquisti, 2004) såväl som teori (Phelan et al. 2016), kan studien vidare bidra med nya 
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aspekter. Detta eftersom denna studie baseras på individers uppfattningar, vilket skiljer sig 

från tidigare forskning som i flertalet fall fokuserar på individers handlingar.   

 

Studiens bidrag till forskningen utgörs bland annat av de sju framtagna temana: en 

grundläggande acceptans, ett eget initiativ, relation och tillförlitlighet till aktören, transparens 

och tydlighet, nytta eller eget intresse, informationens karaktär och marknadsföringens 

struktur. Den grundläggande acceptansen kan ses som ett utgångsläge, medan resterande 

teman påverkar detta. Dessa sju teman har vi själva tagit fram utifrån vårt kvalitativa 

intervjumaterial och de tenderar att påverka individers acceptans för individanpassad 

marknadsföring och datainsamling. Studiens teman kan i många fall styrkas av den tidigare 

forskningen, men vår uppsats bidrar med en djupare insyn i generationsperspektivet och i hur 

olika teman påverkar olika generationers acceptans.   

 

Genom studien blir det tydligt att den grundläggande acceptansen utgör en grund för 

fenomenet kring individanpassad marknadsföring och datainsamling. Det verkar finnas en 

komplexitet kring den grundläggande acceptansen då det kan finnas bakomliggande faktorer 

som vi inte är medvetna om och som påverkar anledningen till individers användning av 

internet. Emellertid tolkar vi utifrån materialet att det finns en grundläggande acceptans för 

fenomenet, då respondenterna tenderar att fortsätta använda internet trots vetskapen om att 

företag samlar in personliga data och eventuella risker som följder av det. Dessa fynd går i 

linje med Acquisti (2004) och Orito et al (2014) som förklarar att individer som genuint 

värderar att skydda sin integritet ändå inte gör detta vid internetanvändning. 

 

Temat om individens relation till den aktuella aktören kan vidare stärkas av Kokalaktis (2015) 

tidigare forskning om att tillförlitlighet till aktören och sociala normer är av vikt för beslut om 

informationsdelning. Genom vår studie kan vi dock bidra med nya perspektiv då vi har funnit 

att tendenserna till att relationen spelar roll är tydliga hos respondenterna i generation Y 

medan respondenterna i generation X och Baby Boomers tycks ha delade meningar.  

 

Fortsättningsvis kan vikten av transparens och tydlighet kring datainsamling stärkas av i 

Aguirre et al:s (2015) resonemang om att transparens är avgörande. Även Metzgers (2007) 

resonemang stärker betydelsen av transparens då hon menar att en tredjepartshantering av 

informationen innebär risker då individen inte är medveten. Våra fynd skiljer sig dock från 

Salesforces (2018) resonemang om transparens. Salesforce (2018) menar nämligen att yngre 
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värderar transparens högst, medan vi i vårt material har funnit att det istället verkar vara 

respondenterna från Baby Boomers som tenderar att lägga högst värdering i företags 

transparens.  

 

Vidare förklarar Aguirre et al (2015) att företags transparens kring datainsamling bidrar med 

en förståelse för hur och varför information samlas in. Genom detta skapas en känsla av 

kontroll vilket gör att ett medgivande till informationsdelningen ligger närmre till hands. 

Detta, tillsammans med Mothersbaughs (2012) resonemang om att individens villighet att 

dela med sig av data beror på dess uppfattning av kontroll, går i linje med och kan förklara 

vikten av temat om det egna initiativet. Respondenterna tenderar att ha en större acceptans för 

marknadsföringen om kontakten med aktören har initierats av respondenterna själva. Om de 

inte har initierat till kontrakt med aktören, men exponeras för riktad marknadsföring ändå, 

upplevs man ha förlorat kontrollen över sin personliga information, vilket kan uppfattas som 

kränkande. Tyngden av detta tema kan därmed stärkas av tidigare forskning. Ur ett 

generationsperspektiv kan vi dock inte urskilja några tydliga skillnader mellan respondenterna 

i de olika generationerna, då alla visar starka tendenser till att värdera det egna initiativet.  

 

Fortsatt kan temat om individens egenintresse och nytta stödjas av Mothersbaughs (2012) 

resonemang om att villigheten till att dela med sig beror på de uppfattade fördelar 

marknadsföringen tillför. Denna uppsats kan i detta avseende bidra med ny kunskap då vi i 

vårt intervjumaterial ser indikationer på att eget intresse och nytta tenderar att påverka 

generation X och Y i hög grad.   

 

Vidare går temat om informationens karaktär i linje med Millham och Atkins (2016) studie 

som visar att om en individ värdesätter sin privata information högt, blir hen mindre villig att 

avslöja informationen vid internetanvändning. Om informationen upplevs som privat och 

känslig upplevs delningen därmed som mer jobbig. I vårt intervjumaterial blir det även tydligt 

att det främst är respondenter inom generation X och Baby Boomer som värderar 

informationens karaktär. 

 

Därtill går Van Doorns och Hoekstras (2013) resonemang om individanpassad 

marknadsföring i linje med temat om marknadsföringens struktur. Van Doorn och Hoekstra 

förklarar hur anpassade erbjudanden ökar individers köpintention medan opassande 

erbjudanden skapar irritation och motreaktion. I vår studie framgår det att individerna 
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tenderar att värdera hur marknadsföringen är strukturerad, bland annat beroende på reklamens 

frekvens samt om den överensstämmer med ens preferenser. Vi kan även se att tendenserna 

till att marknadsföringens struktur spelar roll är som tydligast hos respondenterna i generation 

X och Y. För dessa respondenter påverkar aspekter såsom att marknadsföringen uppfattas 

som påträngande eller manipulativ, alternativt att individen upplever att aktören drar för stora 

slutsatser om vem individen är som person. Dessa är fynd som bidrar till nya aspekter av 

temat.  

 

Gällande individens ålder och dess koppling till integritet finns det, som förklaras i avsnittet 

om tidigare forskning, delade meningar. Salesforces (2018) studie menar att yngre tenderar att 

vara mer insatta i dessa frågor och Blank et al (2014) förklarar att yngre tenderar att skydda 

sin integritet mer än äldre. Goldfarb och Tuckers (2013) menar däremot att 

integritetsbekymmer ständigt ökar med tiden, men att det ökar mer kraftigt hos de äldre 

konsumenterna. Det sistnämnda resonemanget går i linje med våra fynd, då vi kan se att 

respondenterna i generation Baby Boomers tenderar att ha ett mer utvecklat resonemang kring 

individanpassad marknadsföring och datainsamling. Detta kan motiveras av att vi i materialet 

ser att de har en insyn och förståelse för företagens del av ekvationen. Utifrån ett 

historieperspektiv har de även en inblick i eventuella risker och konsekvenserna som yngre 

verkar saknar enligt Rämme et al (2010). Hos de mer insatta respondenterna inom generation 

Y kan en koppling istället göras till deras utbildning, vilket innebär att denna insikt inte är 

generellt representativt för resterande respondenter. Samtidigt kan vi tolka att ingen av 

generationerna är speciellt insatta i vad datahanteringen egentligen innebär, men att 

respondenterna inom Baby Boomers är de som främst uttrycker en problematik kring att de 

inte är insatta. Detta är ett fynd som kan stärkas av Jiang et al:s (2016) resonemang om att 

äldre generationer är mer misstänksamma mot datadelning.  

 

Fortsättningsvis menar Sheehan (2002) att äldre personer antingen visar på en stark oro kring 

integritet, eller att de inte upplever någon oro alls. Shehaan (2002) förklarar vidare att yngre 

personer är mer pragmatiskt inställda till ämnet, vilket går i linje med delar av vårt 

intervjumaterial. Det finns tendenser som visar att respondenterna i Baby Boomers är mer 

principfasta då de antingen är för eller emot individanpassad marknadsföring och 

datainsamling. Samtidigt visar respondenterna inom generation X och Y tendenser till en mer 

öppen inställning, som kan påverkas av olika omständigheter. Denna tolkning grundar vi på 
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att dessa individer beaktar flera olika aspekter i sina resonemang och exempelvis kan ändra 

sin uppfattning om en bra rabatt erbjuds.  

 

Slutligen visar vårt material, trots Taddickens (2014) argument om att ålder inte har en 

koppling till integriteten, att respondenter som är uppväxta i samma generation tycks dela 

vissa samlade värderingar, åsikter och uppfattningar. Detta medför att vi i vår studie kan tyda 

generationsmässiga skillnader i vad som påverkar när individanpassad marknadsföring 

upplevs acceptabel samt när den övergår till ett intrång i integriteten.  

 

5.2 Diskussion 

Utifrån denna studie kan vi konstatera att generationerna som behandlas tycks ha en 

grundläggande acceptans för individanpassad marknadsföring och datainsamling, men att det 

finns olika omständigheter som kan påverka acceptansen och gränsdragningen till 

integritetsintrång. För att kunna vidga vyerna kring fenomenet och se på forskningen utifrån 

ett bredare perspektiv blir det relevant att vidare diskutera vad studiens resultat kan komma att 

betyda.  

 

Transparens under insamling och hantering av personliga data verkar, enligt 

intervjumaterialet, ha en betydelsefull inverkan på acceptansen. För att koppla detta till 

praktiken kan förordningen om GDPR tas i beaktande. Regelsystemet skapades i syfte att öka 

transparensen i samband med datainsamling (Danielsson et al. 2019) och har sedan dess 

försett människor med information om hanteringen av data för exempelvis cookies. 

Emellertid verkar denna information mest förvirra respondenterna och istället skapa en 

uppfattning av att de accepterar villkor som de inte förstår. Detta kan innebära att det kanske 

inte handlar om transparens för respondenterna, utan att det i själva verket är en fråga om 

tydlighet. Villkor som är långa och välutvecklade verkar inte vara lösningen. Istället skulle 

relevans, klarhet och enkelhet kunna vara viktiga nycklar.  

 

Vidare är det intressant att respondenterna diskuterar vikten av att få någon typ av mervärde 

eller nytta tillbaka i samband med datadelning. Eventuellt skulle detta kunna bero på att 

samhället i takt med den teknologiska utvecklingen, som ofta syftar till att underlätta i 

vardagen, har skapat en förväntan hos människor. En möjlig förklaring till att denna förväntan 

främst verkar prägla yngre kan vara att de har växt upp i takt med den teknologiska 
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utvecklingen. Vad detta kan få för konsekvenser i framtiden kan också vara relevant att 

diskutera. Eventuellt kan det komma att prägla samhället mer då den ständiga förväntan på 

anpassning, mervärde och nytta blir allt mer etablerad i takt med att yngre generationer tar 

över. För företagen kan en relevant tankeställare vara den ekonomiska avvägningen mellan de 

eventuella kostnaderna från datainsamlingen och de intäkter som följer av den 

individanpassade marknadsföringen. 

 

Fortsättningsvis utgår denna studie från kvalitativa data, vilket medför att den baseras på 

respondenternas uppfattningar och inte deras handlingar. Det blir därmed av intresse att 

diskutera hur konsekvenserna av individanpassad marknadsföring och integritetsintrång ter 

sig i praktiken. Ett rimligt antagande, vilket även kan stärkas av vår studie, är att individer 

inte kommer att sluta använda internet som en konsekvens av integritetskränkande 

marknadsföring och datahantering. Vår uppsats visar att respondenterna uttrycker en rädsla 

inför att bli övervakade och i hög grad reflekterar över eventuella kränkningar som kan 

medfölja av individanpassad marknadsföring och datainsamling. Samtidigt fortsätter 

respondenterna att använda internet, vilket tyder på att de risker som uttrycks inte tas på 

fullaste allvar i praktiken. Integritetsintrång tycks vara ett problem i dagens samhälle. Dock är 

integritet en abstrakt och svårdefinierad företeelse, vilket kan resultera i att de individer som 

upplever integritetsintrång ändå inte agerar på det. Detta då det i praktiken kanske inte 

innebär ett faktiskt hot. Denna argumentation kan grunda sig i att studiens respondenter lever 

i Sverige, där beteendemönstret på internet möjligtvis inte uppfattas få några allvarliga 

konsekvenser. I ett utsatt land med andra levnadsprinciper hade effekterna av datainsamling 

eventuellt sett annorlunda ut.  

 

5.2.1 Effekter för företag  

Även om respondenterna inte förväntas ta till några radikala åtgärder som en konsekvens av 

integritetskränkande marknadsföring, bör marknaden eventuellt ta den höga konkurrensen i 

beaktande. Detta eftersom konsumenterna har möjlighet att byta ut aktörer som inte handlar 

utefter individens önskemål. Då individer har möjlighet att välja bort aktörer som de upplever 

inskränker den personliga integriteten, kan det trots allt bli av relevans för företag att beakta 

riskerna med individanpassad marknadsföring och datainsamling. 
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Med utgångspunkt i det material som uppsatsen behandlar, tillsammans med studiens analys 

och det funna resultatet presenteras effekter som kan tänkas påverka företag. Dessa illustrerar 

insikter för marknadsförare om olika generationers acceptans för och gränsdragning kring 

individanpassad marknadsföring och datainsamling.  

 

Till en början vill vi betona att arbetets framtagna teman kan vara av relevans att ta i 

beaktande vid utformningen av individanpassad marknadsföring. Detta då dessa teman har sitt 

ursprung i gemensamma tankar som respondenterna uttrycker under intervjuerna, vilka kan 

vara till hjälp för att nå en högre acceptans för sin riktade marknadsföring och undvika 

integritetsintrång. Emellertid visar vårt material att acceptansen hos olika generationer tycks 

påverkas av olika element, där exempelvis Baby Boomers tenderar att värdesätta transparens 

mer än generation X och Y, medan generation X och Y tenderar att värdera exempelvis nytta 

och egenintresse respektive marknadsföringens struktur. Således blir teman såväl som 

generation relevanta perspektiv för företag att beakta.   

 

En ytterligare effekt för företag grundar sig i att de behöver vara mer transparenta i sitt arbete 

med individanpassad marknadsföring. Vår studie visar på att individer tenderar att ha mindre 

acceptans för individanpassad marknadsföring och att risken för integritetskränkning är större 

om transparensen är låg. Respondenterna uttrycker en oro för vad företag kan göra med deras 

personliga information och att informationen kan användas i fel syfte. Det blir därmed av vikt 

för företag att bättre informera sina kunder om hur data samlas in och hur denna sedan 

hanteras. Som tidigare nämnts finns det ett behov av att företag förenklar sina villkor för att få 

individens förtroende. Individer verkar i dagsläget uppleva villkoren kring datahantering som 

obegripliga och krävande att läsa. Transparens är fortfarande nyckeln, men hanteringen måste 

också uttryckas på ett så pass simpelt sätt, att individer har möjlighet att förstå den.  

5.2.2 Studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har det framgått att studien har ett flertal begränsningar som är viktiga att 

beakta. Då studien utgår från kvalitativa data som tagits fram av intervjuer, kan slutsatserna 

endast appliceras på studiens respondenter. Några bredare generaliseringar kring hur de olika 

generationerna upplever fenomenet om individanpassad marknadsföring kan därför inte göras. 

En ytterligare begränsning kan vara att denna undersökning grundar sig i det livsstadier som 

respondenterna för tillfället befinner sig i. Onekligen kommer respondenterna alltid att tillhöra 
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sin generation, men med tiden kan deras åsikter och inställningar komma att förändras. En 

begränsning utgörs därmed av att resultatet kan komma att ändras på sikt.  

 

Vidare kan vissa begränsningar ses som en följd av det bekvämlighetsurval som har gjorts, 

exempelvis att alla respondenter är svenska medborgare och att en majoritet av 

respondenterna lever i urbana miljöer. Sådana omständigheter skulle kunna påverka resultatet 

eftersom faktorer såsom kultur och miljö kan påverka respondenternas attityder. Vidare är 

denna studie begränsad till Sverige. Det är därmed möjligt att respondenter från andra länder, 

men inom samma generation, kan uppleva fenomenet annorlunda. Fortsättningsvis kan det, 

till följd av det lilla urvalet, diskuteras om det verkligen kan uteslutas att resultatet inte är 

påverkat av slumpen. Förslag till vidare studier blir således att i fortsättningen utföra studien 

med ett större och mer diversifierat urval, för att säkerställa tendenserna hos de olika 

generationerna.  

 

Avslutningsvis kan vi, precis som tidigare forskning, lokalisera att flera respondenter 

uttrycker en rädsla i teorin men agerar annorlunda i praktiken. Ett sådant mönster kan därför 

vara intressant att studera vidare i framtiden. 
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Appendix  

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta om din relation till internet, dvs hur du använder internet?  

Tilläggsfrågor: 

- Hur ofta?  

- I vilka sammanhang?  

 

2. I vilken utsträckning upplever du att du blir exponerad för marknadsföring på internet? 

 

3. I vilka sammanhang kan du uppleva att marknadsföring är speciellt riktad till dig? 

Tilläggsfrågor:  

- Hur får det dig att känna? 

- Varför tror du att du känner på det sättet?  

 

4. Vad är dina generella tankar kring företags datainsamling av personlig information?  

Tilläggsfrågor:  

- Vilken information tror du företag samlar in om dig?  

- Hur får det dig att känna?  

- Vad är dina tankar om cookies?  

- I vilken utsträckning läser du igenom villkor och policyers innan du accepterar? 

 

5. Tre exempel på marknadsföring i olika situationer:   
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a. Du är på Öland under en helg. Du har inte varit aktiv på din telefon, googlat på 

restauranger på Öland eller liknande. Du får ett sms från en hotelltjänst som du 

använt en gång för flera år sedan med erbjudanden på hotellrum i Borgholm 

(stad på Öland). Kan du berätta om dina tankar när du får sms:et? Är det 

någon specifik del av detta exemplet som får dig att känna på det här sättet?    

b. Du har varit inne på en hemsida och lagt ett par skor i varukorgen och sedan 

lämnat hemsidan. Några timmar senare får du en pop-upp notis på Facebook 

om att dessa skor håller på att ta slut i lager och då blir uppmanad att skynda 

dig och gå in och köpa dom innan det är för sent. Hur går dina tankar?  

c. Du får följande mejl av ett varumärke du brukar handla av: “Hej x, för några 

veckor sedan köpte du ett par kostymbyxor från oss. Vi har nu fått in ett snyggt 

skärp som du kan matcha dina byxor med, klicka på följande länk för att 

komma till vår hemsida. Hur går dina tankar?  

Tilläggsfrågor:  

- Vilka skillnader upplever du mellan dessa tre exempel?   

- Vad kan påverka dig att vara mer eller mindre villig att dela med dig av dina 

uppgifter?   

- Har du några vidare tankar om vad företag hade kunnat göra vid datainsamling som 

hade fått dig att känna eller tänka annorlunda?   

 

6. Vill du komplettera med något?   
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Bilaga 2. Sammanställande tabell av intervjupersoner 

Baby Boomers 

Ålder Sysselsättning Ort 

56 år VD & Koncernchef Stockholm 

56 år Egenföretagare Stockholm 

59 år HR och Ekonomi Stockholm 

61 år Lärare Stockholm 

64 år Dataskyddsombud Stockholm 

68 år F.d. lärare  Vellinge  

 

Generation X 

Ålder Sysselsättning Ort 

44 år Lärare Stockholm 

49 år Säljare Göteborg  

53 år Rektor  Stockholm 

53 år Projektchef Stockholm  

54 år Nationalekonom Stockholm 

55 år Skadereglerare  Härnösand 

 

Generation Y 

Ålder Sysselsättning Ort 

18 år Gymnasiestudent Göteborg  

22 år Student - systemvetenskap Stockholm 

22 år Student - läkare Göteborg  

24 år Student - ekonomi Helsingborg 
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27 år Student - ekonomi Helsingborg 

29 år Sjuksköterska Västerås  

 


