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Sammanfattning 
      
Bakgrund: För företag är sociala medier en stor marknadsföringsplats som blir allt viktigare. 
Samtidigt som detta, utifrån ett företagsperspektiv upplevs som en effektiv 
marknadsföringskanal, så är det inte säkert att konsumenter ser det på detta viset då detta kan 
inkräkta på deras personliga integritet.  
      
Syfte: Syftet med rapporten är att förklara hur relationen mellan konsument och företag kan 
förstärkas genom direkt marknadsföring via sociala medier samt vilken roll den personliga 
integriteten har i samband med detta. 
      
Teori: Studien har sin utgångspunkt inom den personliga integriteten och den personliga 
nyttan som direktmarknadsföring bidrar till. Forskningen visar även detta genom ett 
företagsperspektiv, vad de använder för marknadsföringsstrategier.  
      
Metod: Insamlingen av resultatet har skett med hjälp av en kvantitativ undersökning i form av 
en enkät, antalet respondenter som deltog var 70 individer. Den tidigare forskningen gjorde 
det möjligt att associera svaren från enkäten till vad respondenterna ser för nytta med 
direktmarknadsföring samt vad deras ställning är till den personliga integriteten. 
      
Analys: I resultatet visar det sig att ett samband finns mellan obehag och den personliga 
integriteten. De framkommer också att konsumentens oro minskar genom att skapa en stark 
relation till företaget.  
      
Slutsats: Studien visar att den relationen konsumenterna har till företaget spelar en stor roll 
gällande deras personliga integritet. Känner konsumenten att de har en stark relation till 
företaget är de större chans att de litar på att lämna ut sina personuppgifter till företaget. Har 
de en liten eller ingen relation är det större chans att de känner en viss oro kring intrånget mot 
den personliga integriteten.  
      
Sökord: Sociala medier, personlig integritet, direktmarknadsföring, relationsmarknadsföring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
Background: For companies, social media marketing is a major marketingplace. This form of 
marketing has recently grown even more, but this can be seen as a violation of the personal 
integrity.  
 
Purpose: The purpose of this report is to explain how the relationship between consumer and 
business can be enhanced by direct marketing through social media and whether personal 
integrity matters in this regard. 
 
Theory: The theories about the relationship between consumer and company and whether 
personal privacy is influenced by direct marketing through social media. With a business 
perspective, the study shows which marketing strategies companies are useing. 
 
Method: The data has been collected with help of a quantitative method in the form of a 
survey. The number of respondents who participated was 70 individuals. Previous research 
made it possible to associate the answers from the survey that were analyzed in order to how 
the respondents look at the relationship they have with the company, as well as their 
standpoint on personal integrity.   
 
Result: The results show that there appears to be a connection between concern and 
discomfort regarding personal integrity. They also show that the consumers concern is 
reduced by creating a strong relationship with the company.  
 
Conclusion: The conclusion describes the relationship the consumers have to the company, 
this play a major role in their personal integrity. If the consumer feels that they have a strong 
relationship with the company, they are more likely to share their personal information to the 
company. If they have a little or no relationship at all, there is a bigger chance that they feel a 
certain concern about the violation of their personal integrity.  
 
Keywords: social media, personal integrity, direct marketing, relationship marketing 
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1.Inledning 
Denna rapport har sin utgångspunkt i det företagsekonomiska ämnet marknadsföring, med 
målsättning att se hur direktmarknadsföring påverkar konsumenternas köpbeteende. Vi 
inriktar oss på att undersöka hur denna form av marknadsföring påverkar relationen mellan 
konsumenterna och företaget. Inriktningen är mot den marknadsföringsform som sker via 
sociala medier samt om konsumenterna känner intrång på sin personliga integritet.
       
Det har blivit allt enklare för företag att nå ut till sina konsumenter då de kan kommunicera 
allt mer via de sociala medierna. Denna form av kommunikation har haft en stor utveckling 
inom kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Kommunikationen via 
sociala medier har gjort det enklare för företag att nå ut med sin service, problemhantering 
och försäljning till konsumenter. Så mycket som 88 procent av alla företag tar hjälp av sociala 
medier i sina marknadsföringskampanjer. Främst av allt använder de sig av Facebook då detta 
är en utav de mest växande kanalerna eftersom de når ut till flera miljoner användare (Kwon 
& Sung, 2011). 
 

1.1 Bakgrund 
När företag marknadsför sig genom produktannonsering och kampanjer finns det två typiska 
sätt att göra det på, dels via massmarknadsföring och dels via direktmarknadsföring (Bose och 
Chen, 2009). Denna rapport inriktar sig på direktmarknadsföring som har som målsättning att 
nå ut till enskilda konsumenter och hushåll. Med detta menas att konsumenterna får en 
specifik marknadsföringsinformation skickad till sig (Bose och Chen, 2009). 
 
Den 4 februari år 2004 grundades Facebook av Mark Zuckerburg, sen dess har utvecklingen 
av Facebook ökat allt mer. 2015 hade Facebook 1,000,000,000 användare vilket är cirka en 
åttondel av världens befolkning. Syftet med Facebook är att ge folket makten att bygga en 
mötesplats och ett nätverk för människor att kommunicera via världen över. Facebook har 
även en applikation som kan användas på mobiltelefoner. Både privatpersoner och företag 
kan göra en Facebook-profil där bilder, inlägg och meddelanden skickas till varandra 
(Facebook, 2018). Enligt Jim Sterne (2010) så finns det ett flertal olika tillvägagångssätt när 
det gäller att beräkna och maximera företagets lönsamhet med hjälp av sociala medier som 
marknadsföringskanal. På grund av att Facebook gör de möjligt för konsumenter att “gilla”, 
“följa” eller “dela” till andra användare/medlemmar. 
 
Förutom Facebook finns det även många andra sociala medier som företag kan använda sin 
marknadsföring genom såsom Instagram, Twitter, Youtube, bloggar, Myspace, Spotify, 
Linkedin, forum, och många fler. Denna rapport kommer inrikta sig på Facebook då de är 
ledande i världen. 
 

1.2 Problemdiskussion  
Att företag använder sig av de sociala plattformarna för marknadsföring blir viktigare ju 
längre in i 2000-talet vi kommer. I denna rapport har vi valt att definiera vikten kring hur 
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konsumenters relation till företaget påverkas av den direkta marknadsföring som företag 
använder sig av.  
 
För att företag skall nå ut på ett så effektivt sätt som möjligt till sina befintliga och potentiella 
kunder så finns det ett typiskt sätt att göra detta på. Genom att skicka ut personlig reklam till 
konsumenten, vilket gör att individen får ett val att antingen köpa produkten eller avstå från 
att köpa. Beroende på vilket val som konsumenten väljer att göra så tar marknadsförare 
tillvara på informationen och observerar denna. Gjorde konsumenten inte ett köp, behöver 
företaget lägga om strategin för att konsumenten skall influeras mer av företagets reklam till 
nästa gång (Bose och Chen, 2009). 
 
För att företag skall lyckas med sin strategi så finns det en rad faktorer som måste stämma 
överens. En viktig del är att företagen skapar ett socialt band till konsumenten, vilket gör att 
konsumenten skapar en relation med företaget (Oliver, 1999). Frågan är om denna relation 
kan skapas med hjälp av de sociala medierna som marknadsföringsplattform, eller om detta 
bara stjälper istället för att hjälpa de företag som använder sig av detta som 
marknadsföringsverktyg. Här kommer också den personliga integriteten in i bilden, då det 
finns en rädsla hos konsumenterna om hur mycket personlig information företagen har 
tillgång till. Känner inte konsumenten ett tillräckligt förtroende kan de avstå från att handla 
och detta leder till minskad vinst för företaget (Dolnicar & Jordaan 2007).  
 

 1.3 Problemformulering 
Det är dokumenterat att allt fler företag använder sig av direktmarknadsföring via sociala 
medier för att effektivare kunna rikta sig till rätt målgrupp och öka möjligheten att skapa en 
nära relation till konsumenten. Utifrån konsumentens perspektiv finns det dock både för- och 
nackdelar med att företagen använder denna typ av direktmarknadsföring. En 
problemformulering som utformats är:  
 

• Hur kan förhållandet mellan konsumenten och företag förstärkas?  
• Vilken roll har den personliga integriteten när det kommer till marknadsföring via 

sociala medier? 
 

1.4 Syfte  
Syftet med rapporten är att förklara hur relationen mellan konsument och företag kan 
förstärkas genom direkt marknadsföring via sociala medier samt vilken roll den personliga 
integriteten har i samband med detta. 
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2. Teoretisk referensram  
Teorierna som stödjer vårt arbete till detta avsnitt har hämtats från tidigare forskning inom 
vårt valda ämne i form av vetenskapliga artiklar och lämplig kurslitteratur. Teorierna 
fokuserar på förklaringar om direktmarknadsföring såsom; hur relationen mellan konsument 
och företag kan förstärkas samt hur den personliga integriteten kan ses som aggressivt 
gentemot konsumenten.  
 

2.1 Direktmarknadsföring  
När företag marknadsför sig genom produktannonsering och kampanjer finns det två typiska 
sätt att göra det på, dels via massmarknadsföring och dels via direktmarknadsföring (Bose & 
Chen, 2009). Dessa två typer av marknadsföring är olika sätt för företag att nå ut till 
konsumenten med reklam för sitt företag eller en enskild produkt. Massmarknadsföring är att 
få ut reklam till befintliga konsumenter men också till potentiella konsumenter. Denna typ av 
marknadsföring gör att en stor grupp av konsumenter får ta del av reklamen och oftast 
används via television, radio, tidningar och nyhetsblad. Detta gör att informationen om 
produkten inte blir personlig till just en konsument, den är alltså enhetlig. 
Direktmarknadsföring däremot har målsättningen att nå ut till enskilda konsumenter eller 
hushåll. Med detta menas att konsumenterna får specifik marknadsföringsinformation skickad 
till sig (Bose och Chen, 2009). 
 
På företagens hemsida skapar konsumenterna en profil och det finns två skäl till detta. Första 
skälet är att marknadsföringens synsätt är koncentrerat på konsumenten och det är därför 
viktigt att rikta in sig på marknadsföring och service. Det andra skälet är att oönskad 
marknadsföring är kostsam och inte speciellt effektiv. Därför är det viktigt att anstränga sig 
för att samla och analysera kunddata för att utöva framgångsrika markandsföringsbeslut. 
Företagen gör detta med hjälp av profilen som konsumenten skapar på deras hemsida (Olson 
och Chae, 2012).  
 
Enligt Bose och Chen (2009) har direktmarknadsföring fått en ökad popularitet, därför ökar 
också det akademiska intresset och forskningen inom just detta ämne. Det finns en rad olika 
kvantitativa modeller och teorier om hur företag kan effektivisera sin direktmarknadsföring. 
Företag försöker alltid nå ut till sina befintliga och potentiella konsumenter på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Ett typiskt sätt att göra detta på är att företaget skickar ut personlig reklam 
till konsumenter om att sälja sin produkt eller tjänst. När mottagaren har mottagit 
meddelandet har konsumenten ett val, att antingen bestämma sig för om de ska köpa eller inte 
köpa den föreslagna produkten. De val som konsumenten bestämmer sig för behöver 
marknadsföraren observera för att kunna anpassa sin strategi och sitt tillvägagångssätt. Detta 
för att veta hur mottagaren ska svara på bästa möjliga sätt, det vill säga hur de skall ändra på 
sin marknadsföring om konsumenten inte köper produkten i fråga (Bose och Chen, 2009).  
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2.2 Relationsmarknadsföring  
Lojalitet enligt Oliver (1999) uppkommer när konsumenten upplever en fördelaktig 
kombination av tre faktorer. Den första faktorn innefattar om produkten som erbjuds är 
överlägsen i jämförelse med andra alternativ. Den kan framstå som överlägsen gentemot en 
annan liknande produkt på marknaden men om den inte gör det väljer konsumenten oftast det 
andra alternativet. Den andra faktorn handlar om personlig säkerhet då lojaliteten också blir 
starkare om konsumenten känner sig omhändertagen av företaget. Tredje och sista faktorn kan 
upplevas som ett socialt band mellan företaget och konsumenten. Detta ger nytta för 
konsumenten då de får en relation med företaget, de får utvalda produkter och erbjudanden 
sända direkt till dem. Konsumenten känner sig då sedd och genom företagets datainsamling 
vet företaget precis vad konsumenten söker (Oliver, 1999). 
 
Enligt Camarero Izquierdo, Gutiérrez Cillán & San Martín Gutiérrez (2005) finns det tre 
stycken mål som marknadsförare ska lägga märke till för att få en så bra relation med sina 
konsumenter som möjligt. Dessa kan skiljas mellan tre typer av marknadsföringsrelaterade 
aktiviteter; den första innefattar de som är inriktade på att locka till sig konsumenterna. Den 
andra inriktar sig på att behålla konsumenter och att skapa lojalitet. Den tredje inriktar sig mot 
att upprätthålla denna relation.  
 
Det första och viktigaste målet är att skapa nya relationer med konsumenter genom att skapa 
tillit och förtroende. Företaget kan genomföra detta genom att skicka ut meddelanden till de 
potentiella konsumenterna gällande; garanti, reklam och marknadsföring (Camarero Izquierdo 
et al. 2005). 
 
Det andra målet innebär att företaget skall se till att konsumenten blir tillfredsställd, detta 
genom engagemang och servicekvalitet vilket leder till nära och framgångsrika relationer. Det 
är mer lönsamt att hålla fast vid sina befintliga konsumenter snarare än att försöka vinna nya 
varje dag. Väljer företaget att lägga fokus utifrån detta påståendet kommer företaget att uppnå 
tillfredsställelse hos sina befintliga konsumenter som ger incitament såsom rabatter och gratis 
produkter. Dessa lojalitetsprogram är strukturerade på så vis att de belönar och uppmuntrar till 
lojalt konsumentbeteende (Camarero Izquierdo et al. 2005).  
 
Det tredje målet för att konsumenten skall få en bra relation med företaget är att 
marknadsförare behöver tillämpa aktiviteter såsom att kontakta konsumenten, svara 
tillräckligt på klagomål och förbättra personliga relationer. Många företag uppfattar att det 
bästa inledande tillvägagångssättet mot relationsmarknadsföring är att investera i 
kundklagomålen på grund av att detta visar engagemang för konsumenten. Nöjdhet med 
hantering av klagomål har en direkt inverkan på förtroende och engagemang och kan 
åsidosätta den första negativa erfarenheten om den hanteras på rätt sätt (Camarero Izquierdo 
et al. 2005). 
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2.3 Sociala medier 
Ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som har vuxit sig otroligt stort under de senaste åren är 
marknadsföring via sociala medier. Det har blivit viktig att marknadsförare tar till vara på de 
sociala medierna och bygger en relation med konsumenterna. Detta bygger främst på att de 
skall göra så att konsumenterna känner ett förtroende för företaget med hjälp av denna typ av 
kommunikation då detta har visat sig vara lönsamt och effektivt (Kwon & Sung 2011). Denna 
marknadsföringsform blir lönsam då företagen når ut med sitt budskap på ett enkelt, 
kostnadsfritt och effektivt vis. Att använda sig utav effektiv marknadsföring är en stor 
utmaning för alla möjliga typer av företag (Sterne 2010).  
 
Den klassiska marknadsföringsmixen har fyra stycken element; produkt, pris, promotion och 
plats. Med promotion menas marknadsföring och med plats menas distribution. Detta är de 
fyra P:na, dessa fyra riktlinjer måste marknadsförare känna till för att kunna tillfredsställa sina 
konsumenter på ett bättre sätt än vad konkurrenterna gör. Ett exempel är elementet plats, då 
detta innefattar att företagen med hjälp av de sociala medierna är på rätt plats för att kunna 
marknadsföra sig (Jobber & Ellis-Chadwick, 2016).   
 
Enligt Palazon, Sicilia och Lopez (2015) använder sig företag av sociala medier såsom 
Facebook som marknadsföringsplats, marknadsförare hoppas på att få en naturlig relation 
med sina konsumenter som har en Facebook-profil. Konsumenten behöver endast gilla sidan 
för att det skall komma upp i dennes väns Facebook och i bästa fall blir vännen inspirerad. 
Alltså blir detta en passiv rekommendation.  
 
Användarna av Facebook påverkas mest av att andra Facebook-vänner har gillat eller gått 
med i ett företags Facebook-sida. Detta gör att denna personen inspireras av företaget som 
vännen har gillat och därmed tittar hon eller han närmare på företagets utbud och det kan leda 
till ett köp och ytterligare en potentiell konsument (Palazon et al. 2015) 
 

2.4 Mobilmarknadsföring  
För en större del av konsumenterna har de mobila enheterna nu gått om både de stationära och 
bärbara datorerna till att söka på internet (Berman, 2016). Forrester (2015) gjorde en “online-
studie” där 58% av detaljhandlarna menar att mobil marknadsföring är deras högsta prioritet. 
Den andra viktigaste delen var “omnikanal-ansträngningar”, vilket innefattar att konsumenten 
köper online och hämtar i butik. Den mobila marknadsföringen växer fort, vilket har en stor 
påverkan på det traditionella shoppingbeteendet, vilket leder till att konsumentköpen ökar allt 
mer (Forrester, 2015).  
 
2.4.1 Strategiska fördelar med mobilmarknadsföring 
En bra mobilmarknadsföringskampanj måste betona fördelarna med mobilmarknadsföring. 
Det finns tre stycken fördelar med detta som marknadsförare kan utnyttja. Den första fördelen 
innefattar att konsumenters mobiler alltid är på, alltid anslutna och alltid med konsumenten. 
Den andra fördelen är mobilmarknadsföringens förmåga att generera närliggande 
erbjudanden, detta med hjälp av platsinformationen som finns tillgängliga för företagen att 
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använda sig utav. Den tredje och sista fördelen betonar förmågan att erbjuda mobila 
marknadsföringsmeddelanden som är mycket personliga för just konsumenten (Berman, 
2016).  
     
2.4.2 Mobiler är alltid på  
Mobila enheter gör de möjligt för företag att ha ett “naturligt” samband med konsumenterna. 
Denna fördelen gör det möjligt för företagen att använda sig av kortsiktiga prissänkningar för 
att minska sina lagernivåer och testa olika marknadsföringskampanjer. De kan utveckla 
specialiserade marknadsföringskampanjer som innefattar att de väljer vilken tid, veckodag, 
väderförhållanden eller annat som kan leda till ett köp från konsumentens sida (Berman, 
2016).  
 
2.4.3 Närliggande erbjudanden:  
Fördelen fungerar bäst med närliggande erbjudanden, exempelvis när marknadsförare väljer 
att kontakta konsumenterna när de är på en viss specifik plats, som skulle kunna vara en 
särskild gång i en butik. Då tekniker som GPS, GSM (Global System for Mobile 
Communications) och Bluetooth gör det möjligt för marknadsförare att urskilja den exakta 
platsen för en mobil enhet oavsett tid och rum (Berman, 2016).  
 
2.4.4 Personliga meddelanden och erbjudanden  
Mobiltelefoner delas oftast inte med andra i samma hushåll vilket gör att marknadsförare kan 
skräddarsy notiser till varje enskild konsument. Detta med hjälp av den tidigare 
inköpshistoriken, användningen av sociala medier samt konsumentens beteende som tagits 
fram från företagets kundlojalitetsprogram (Berman, 2016).  
 

2.5 Personlig Integritet 
Personlig integritet är individens rätt att bestämma vem som får möjlighet att utnyttja den 
personliga informationen. Det handlar alltså om att individen själv får bestämma över denna 
information och rätten att behålla saker för sig själv (Statens medicinsk-etiska råd, 2012).  
 
Dolnicar & Jordaan (2007) skriver i sin artikel om att konsumenter kan känna att 
marknadsföringsteknik kan vara påträngande och att aggressiv direktmarknadsföring inkräktar 
på deras integritet.  
 
De menar även på att aggressiv direktmarknadsföring kan leda till att konsumenterna gör ett 
aktivt val att inte handla av företaget om de använder sig av denna form av 
direktmarknadsföring. Då en relation uppstår mellan konsumenterna och företaget är det 
viktigt att båda sidor har full förståelse utav de behov som finns och att dessa underhålls 
(Dolnicar och Jordaan, 2007).  
 
Det beskrivs också att företag väljer att lita på olika databaser angående konsumenters 
köpbeteende och deras inställning för att sedan kunna forma den direktmarknadsföring som 
de använder sig utav. Detta leder till att det inte blir lika dyrt men också enklare för 
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marknadsförare att samla in och spara data om deras konsumenter (Dolnicar och Jordaan, 
2007).  
 
Det är viktigt att företagen är medvetna om just frågan om integritet för att inte ödelägga 
utvecklingen av direktmarknadsföring. Författarna till artikeln antar att det finns ett samband 
mellan konsumenten rädsla om den personliga integriteten och att konsumenten inte har 
tillräckligt stort förtroende för företaget vilket leder till minskad vinst. Därför väljer 
konsumenten att konsumera genom en annan kanal. Företagen måste därför hålla sig 
uppdaterade för att nå ut till rätt målgrupp och rätt produkter till just denna grupp. I artikeln 
gjordes en undersökning om respondenterna skulle gå med på att få hemskickad oönskad 
reklam, det vill säga reklam som de inte själva har frågat efter. 69–77% av respondenterna 
ville inte ha någon reklam skickad hem till sig, eftersom respondenterna inte önskade denna 
form av reklam så är det inte heller ekonomiskt lönsamt att skicka hem reklam till dem 
(Dolnicar & Jordaan 2007). 
      
Det positiva med att företagen kan samla in uppgifter om konsumenten är att personen får 
bestämma själv om hen vill ha reklamen skickad till sig via mail och på så sätt kan denna 
information sparas så att konsumenten kan få mail skickat till sig i framtiden också. 
Relationen mellan konsument och företag blir därför bättre då konsumenten har möjlighet att 
få det denne önskar när det gäller vart reklamen skall skickas. Det blir också en kundlojalitet 
för att konsumenten känner att företaget har uppmärksammat hens önskningar och lyssnat på 
vad de har att säga (Dolnicar & Jordaan 2007).  
 

2.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis anser Oliver (1999) och Camarero Izquierdo et al. (2005) att 
konsumentens relation till företaget är viktigt och båda författarna belyser tre olika sätt att nå 
ut till konsumenterna. Direktmarknadsföring via sociala medier är något som växer allt större 
som ett marknadsföringsverktyg (Kwon & Sung 2011). Detta på grund av att denna 
marknadsföringsform blir väldigt lönsam då företagen når ut med sitt budskap på ett enkelt, 
kostnadsfritt och effektivt vis (Sterne 2010). Något som också måste fokuseras på inom detta 
ämne är konsumenternas personliga integritet, då detta kan leda till att kunder inte köper 
företagets produkter enligt Dolnicar och Jordaan (2007).  
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3. Metod  
För att samla in information om vad konsumenter ansåg om direktmarknadsföring valdes en 
kvantitativ undersökning. Den teoretiska referensramen låg till grund för hur frågorna 
utformandes, undersökningen gjordes med hjälp av enkäter som lades ut på den sociala 
medien, Facebook.  
 

3.1 Val av undersökningsmetod  
Rapporten bygger på en kvantitativ metod i form av enkäter. Denna metod valdes på grund av 
att enkäter når ut till fler respondenter istället för ett fåtal med mer djupgående svar. Detta på 
grund av att vi vill nå ut till ett stort antal individer för att samla in mycket information. Det 
ultimata för denna undersökning hade varit att använda sig av den kvalitativa metoden vid 
sidan av den kvantitativa metoden. Detta för att både få en djupgående och en bred överblick 
på vad respondenterna ser för nytta med direktmarknadsföring samt vad deras inställning är 
till den personliga integriteten. På grund av tidsbegränsning var detta inte möjligt och därför 
valdes endast den kvantitativa metoden.  
 

3.2 Genomförande 
Denna enkätundersökning (bilaga 1) skickades ut via Facebook.com, nkätundersökningen 
delades totalt fyra gånger vilket gav en större bredd på enkäten. Vilket också ledde till att de 
individer som deltog kunde vara olika typer av individer, med olika livssituationer. Denna 
enkät gick att besvara från 30 april 2018 till 3 Maj 2018. Enkäten fick under denna period 70 
svar varav 53 kvinnor och 17 män. Enkäten kunde besvaras av vem som helst och alla var 
anonyma. Innehållet i frågorna handlade både om hur de kände angående att företagen vet så 
mycket om oss som konsumenter, men också vad de kände för nytta gentemot 
direktmarknadsföring. Svaren var uppdelade i flervalsalternativ, såsom ja/nej eller vet ej. På 
två av frågorna fick respondenterna ämna ett kortfattat eget svar, vilket ledde till utvecklade 
svar på just dessa frågor.   
 
Under uppbyggnaden av enkäten så följdes den teoretiska referensramen för att utforma alla 
nio frågor. Exempelvis frågan om konsumenten blir orolig över hur mycket företaget vet om 
deras personliga intressen kopplas till teoridelen om personlig integritet. Frågan angående om 
respondenterna använder sig utav mobil eller dator när de är uppkopplade på Facebook är 
kopplad till delen som innefattar mobilmarknadsföring då Berman (2016) anser att mobilen 
har gått om både stationära och bärbara datorer.  
 
Om tiden hade räckt till hade undersökningen utförts på nytt. Då hade en provundersökning 
utförts först eftersom det hade varit lättare att se om någon fråga hade behövts omformuleras 
eller om någon annan fråga hade kunnat styrkas ännu mer. Undersökningen hade också 
skickats ut mycket tidigare för att kunna få ännu fler svar än de nuvarande.  
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3.3 Litteratur- och artikelsökning  
De vetenskapliga artiklarna som används i bakgrund och teoretiska referensram söktes fram 
via WorldCat Discovery. Rapporten består utav primärdata och sekundärkälla. Sekundärkälla 
består av vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur och primärdata består av den enkät som har 
utformats och samlats in information utav. Vi fokuserade på vetenskapliga artiklar gällande 
relationsmarknadsföring och personlig integritet med avgränsningar gällande att artikeln skall 
vara i fulltext samt peer reviewed men inga avgränsningar angående årtal. För att hitta artiklar 
som var relevanta för ämnet användes lämpliga sökord såsom; direct marketing, 
mobilemarketing, consumer loyalty, costumer relationship och personal integrity. 
 

3.4 Reliabilitet  
Eftersom undersökningen delades via sociala medier så medför detta vissa begränsningar då 
en stor del av respondenterna ingår i samma bekantskapskrets. Detta resulterar i att den 
överrepresenterade gruppen är i åldrarna 18–25, även om undersökningen delades fyra gånger 
av olika individer med olika åldrar. Enkäten delades på Facebook vilket gjorde att den 
sträckte sig till ännu fler Facebook-användare som kunde ta del av vår undersökning. Enkäten 
är dock liten då det endast var 70 respondenter som deltog. Detta utgör alltså ett mycket litet 
slumpmässigt urval av Sveriges konsumenter, som befinner sig på Facebook.  
 

3.5 Metodkritik 
En enkät som undersökningsmetod kan vara både positivt och negativt beroende på vad 
rapporten betonar. För att använda sig av en enkätundersökning krävs det att frågorna och 
svarsalternativen är enkla att förstå. Enligt Bryman och Bell (2013) skall 
enkätundersökningen vara enkel att tyda och förstå, detta på grund av att om respondenten 
som svarar på undersökningen inte förstår frågorna eller svarsalternativen så finns det ingen 
där som kan hjälpa till att förklara för denne. Detta stämmer in på den undersökningen som vi 
utförde då vi valde att lägga ut enkäten på Facebook där vi inte fanns tillgängliga att svara på 
frågor om detta skulle behövas.  
 
Om tiden hade räckt till hade undersökningen utförts på nytt. Då hade en provundersökning 
utförts först eftersom det hade varit lättare att se om någon fråga hade behövts omformuleras 
eller om någon annan fråga hade kunnat styrkas ännu mer. Undersökningen hade också 
skickats ut mycket tidigare för att kunna få ännu fler svar än de nuvarande. Något som 
Bryman och Bell (2013) också förklarar är bortfallet av respondenter, detta innefattar dem 
som med avsikt väljer att inte delta i en undersökning. Det är dock svårt att veta hur stort 
bortfallet var och det kan också varit några personer som har börjat att svara på vår enkät men 
inte fullföljt av någon anledning. 
 
Rapportens enkätundersökning utföders via Google Formulär som var utformat på det viset att 
en respondent kunde genomföra undersökningen flera gånger, för att motverka detta skulle vi 
kunna ha använt oss utav en annan kanal när vi utfomrde enkäten. Detta var något som vi 
upptäckte efter att enkäten var gjord, utskickad och vi hade fått in några svar. Det som dock 
skall beaktas är att inga belöningar har delats ut, utan detta gjordes helt frivilligt. Därför är de 
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osannolikt att en respondent gör om denna undersökningen flera gånger, detta leder till att 
undersökningen då har validitet om respondenterna inte svarade flera gånger. 
 

4. Resultat  
Avsnittet belyser data vi har inhämtat via i en kvantitativ enkätundersökning.. Vi kommer 
presentera alla svar vi har fått in och beskriva dessa som en löpande text. I slutet av avsnittet 
tas även citat upp från olika respondenter. Resultatet visas även i diagram som återfinns att 
läsa i bilaga 2 där en kort beskrivning om varje fråga finns 
 
Denna undersökning gjordes i form av en enkät där 70 kvinnor och män i åldrarna 18–50+ 
svarande på tretton stycken frågor. Enkäten var uppbyggd på det viset att elva stycken var 
flervalsfrågor och på två frågor skulle respondenterna svara ett kort enskilt svar med egna 
reflektioner. Av dessa 70 respondenter var 53 kvinnor och 17 män (se diagram 1), varav 
majoriteten var mellan 18–25 år (se diagram 2). Båda reflektionsfrågorna blev inte besvarade 
av alla respondenter. Vi fick 31 svar på den första och 27 svar på den andra. På en av 
flervalsfrågorna var det 69 av 70 som hade svarat. Nedan kommer en sammanställning av de 
svar som framställts och en del av citaten som bidrar till en bättre helhetsbild.  
 

4.1 Användning av sociala medier och medvetenhet av annonsering 
Det är en stor variation av användningen av Facebook mellan de olika respondenterna. I 
diagram 3 syns det dock tydligt att majoriteten av respondenterna använder sig av Facebook 
5–10 gånger per dag.  
 
Många av respondenterna hade uppmärksammat denna typ av annonsering på Facebook (se 
diagram 4), då hela 80% har svarat ja. Detta är inte ovanligt då det är mycket annonser som 
visar sig, då det kan handla om nya produkter och produkter som de har ”gillat” eller sökt på 
innan. Dock var det 14,3% som hade svarat att de inte hade uppmärksammat denna typ av 
direktmarknadsföring alls på Facebook och 5,7% som inte visste.  
 
Respondenterna fick sedan en fråga angående om de klickar vidare och besöker företagets 
webbplats om det var så att de hade uppmärksammat denna typ av marknadsföring/annons (se 
diagram 5). Enkätundersökningen visade att 27 respondenter bara klickar vidare om de ser 
något som lockar dem. Det var endast en respondent av de medverkade som alltid klickar 
vidare på annonsen, 5 respondenter gjorde det ofta, 19 respondenter gjorde det sällan medans 
14 stycken aldrig klickade vidare för att komma till företaget hemsida.  
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Diagram 5 i Bilaga 2.  
 

4.2 Mobil eller dator  
Denna enkätundersökning visade tydligt att det var flest användare som var inloggade via 
mobil men en del använde också dator. Detta innebär att de är fler som är inloggade på 
Facebook via mobilen mestadels av tiden, men det händer också att de använder sig av sin 
dator. Då den näst största delen menar att de endast är inloggade via mobilen, kan det 
konstateras att det är mestadels mobilanvändare överlag (se diagram 6).  
 

4.3 Synen på personlig integritet vid annonsering på sociala medier  
En fråga ställdes om respondenterna tycker att annonserna skapar intresse för dem som 
konsument (se diagram 7), även här besvarades frågan av 70 personer varav 58,6% svara 
“lite”. De resterande 41,4% svarade ja, inte alls eller att de inte visste.  
 
Många av respondenterna blev oroliga över hur mycket företagen vet om dem som 
konsumenter och om deras personliga intressen, då 38 personer av 70 tryckte “ja” (se diagram 
8).  
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Diagram 8 i Bilaga 2. 
 
Denna oro kunde minskas beroende på vilken relation de har till företaget, enligt 
respondenterna spelade detta en stor roll. Om det var ett företag som de hade en bättre relation 
med var de inte alls lika oroliga (se diagram 9). Dock fick de inte någon starkare relation till 
dessa företag som skickar ut annonser om produkter som de tror att konsumenterna tycker 
om. Mer än hälften av respondenterna ansåg detta (se diagram 10).  
 
Nu fick respondenterna själva förklara varför de inte fick starkare relation med företagen när 
de skickade ut personliga annonser, här var det dock endast 31 stycken som valde att svara. På 
grund av att det var mer än hälften som svarade på föregående fråga att de inte fick något 
starkare band, visade sig det också på svaren i denna fråga. En respondent ansåg att “det bara 
var irriterande. Det känns störande och jag kan få en negativ uppfattning eftersom de känns 
som att de bara vill sälja”. En annan svarade också negativt, citat; “Jag är inne på företagets 
sociala plattform för just det sociala, inte för att bli påtvingad reklam. Alltså så sjunker 
förtroendet.”. Det kunde också bli obehagligt tyckte en respondent då denna personen menar 
att, citat; “Oftast skickar de annonser på sådant som man varit inne och tittat på, vilken jag 
kan uppleva som lite obehagligt”.  
 
Självklart finns det också positiva citat ur enkätundersökningen, då det var 17 stycken som 
tyckte att de fick en starkare relation, citat; “Jag känner mig sedd som konsument, vilket gör 
att jag får upp ögonen för företaget”. Av dessa 31 svar var det fler positiva och opartiska 
resonemang än negativa, såsom citat; “beror på helt vilket företag det är. Om man handlar 
ofta eller inte” eller “Vissa företag vill man inte ha en “stark” relation med”. Den mest 
positiva respondentens resonemang kring varför relationen blir starkare på grund av allt 
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annonsutskick löd, citat; “Ja, det blir lättare för mig att shoppa för att företaget har tagit fram 
de produkter som jag tycker om (eller i alla fall vad de föreslår till mig), får en mycket stark 
relation till dessa företag”.  
 

4.4 Behovet av annonsering på sociala medier 
Enligt enkätundersökning blev det uppenbart att det inte hade någon större betydelse om 
respondenternas vänner hade gillat eller delat ett företags Facebook-sida för att få mer 
inspiration då detta inte gav en betydande inspiration för 46 stycken av 69 svarande (se 
diagram 11). En respondent beskrev att, citat; “Någon gång kanske man har nytta av det men 
oftast inte för är jag intresserad av nåt så söker jag själv rätt på det”. Även en annan 
respondent svarade, citat; “Jag inspireras beroende på vad det är som delas/annonseras, inte 
vem som gör det. Kanske kan man inspireras mer om det är någon som har bra stil och delar 
något i den stilen. Men hade blivit lika inspirerad om det hade kommit upp samma sak i en 
annons. Personen bakom har alltså inte vikt i min inspirationskälla.”  
 
Av dessa 69 respondenter var det 17 stycken som tyckte att de inspirerades mycket mer än när 
en annonsering bara dyker upp i mitt flöde, citat; “skapar större intresse för produkten” anser 
en respondent. En annan anser att, citat; “de kan hitta intressanta/kul saker som jag ej sett”, 
eller citat; “delar en vän de är de oftast något intressant om man tar sig tiden att dela det”. 
 
Resterande svarade att de inte påverkades alls eftersom respondenten inte har samma stil som 
sina vänner, de citat; “brukar scrolla vidare” eller citat; “jag tänker inte så mycket på vad folk 
delar eller gillar överhuvudtaget”.  
 
Enligt diagram 11 så märks det tydligt att inspirationen inte har större betydelse eller att de 
inte påverkas alls att deras vänner gillar eller delar företags Facebook-sidor. Tre fjärdedelar av 
alla deltagare ansåg detta.  
 

4.5 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis ansåg de flesta av respondenterna att direktmarknadsföring via Facebook 
kändes ointressant och onödigt. Dessa respondenter brukar således inte klicka vidare till 
företagets webbplats. Det finns också de som uppskattar denna form av marknadsföring, dock 
var majoriteten av respondenterna negativt inställda. Relationen som respondenterna har till 
företaget spelar stor roll för deras personliga integritet, om de har en stark relation så minskas 
oron kring den personliga integriteten.  
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5. Analys 
I analysdelen kommer både den tidigare teoretiska referensramen och resultatet användas. 
Resultatet kommer att förklaras med hjälp av den teoretiska referensramen. Kapitlets 
uppbyggnad kommer vara i stil med föregående kapitel för att underlätta läsningen.  
 

5.1 Användning av sociala medier och medvetenhet av annonsering 
Direktmarknadsföring har enligt Bose och Chen (2009) som målsättning att nå ut till enskilda 
konsumenter och hushåll, konsumenterna får alltså en specifik marknadsföringsinformation 
skickad till sig. Marknadsföring via sociala medier är en väldigt viktig del för företag att nå ut 
till konsumenterna och detta är ett viktigt marknadsföringsmedel (Kwon & Sung 2011). 
 
I enkätundersökningen visar siffrorna på att det är en stor variation mellan användningen av 
Facebook, men majoritet av respondenterna använder sig av Facebook 5–10 gånger per dag. 
Hela 80% av respondenterna hade uppmärksammat direktmarknadsföring via Facebook. Då 
detta handlar om produkter som konsumenterna har sökt på innan eller andra erbjudanden 
som kan likna de som de tidigare har sökt på.  
 
Företag försöker alltid nå ut på ett så effektivt sätt som möjligt, när mottagaren har tagit del av 
reklamen så har de ett val. Detta valet innefattar att de antingen väljer att titta vidare eller att 
gå in på företagets webbplats (Bose och Chen, 2009). Enkätundersökningen visade då att en 
respondent av 70 klickar alltid vidare till företagets webbplats och fem personer väljer att ofta 
klicka vidare. 27 stycken klickar bara vidare om något lockar och 14 stycken användare väljer 
aktivt att aldrig klicka vidare till webbplatsen. Undersökningen visar att majoriteten inte 
klickar vidare och om de klickar vidare är det bara om något lockar dem. Det är på företagets 
hemsida som konsumenterna skapar en profil. När konsumenten skapar en profil kan företaget 
med hjälp av detta verktyg få en ännu bättre inblick i vilka de är som personer, och på så vis 
skräddarsy marknadsföringen ännu mer (Olson och Chae, 2012). Om konsumenten väljer att 
inte klicka vidare måste marknadsförare observera sin strategi och sitt tillvägagångssätt (Bose 
och Chen, 2009).  
 

5.2 Mobilmarknadsföring 
Enligt författaren Berman (2016) har de mobila enheterna gått om både stationära och bärbara 
datorer, detta visar även den enkätundersökning som gjordes för denna rapport. Överlag var 
det mest användare av mobiltelefoner men datorn användes också till en liten del för att logga 
in på Facebook. Det syns därför väldigt tydligt att den mobila enheten har gått om både 
stationära och bärbara datorer. Företagen använder sig av den mobila marknadsföringen 
eftersom detta verktyg har ökat otroligt fort och den gör att företag når ut till fler konsumenter 
(Forrester, 2015). Detta stämmer överens med rapportens enkätundersökning då många 
respondenter använder sig utav den mobila enheten och därmed når företagen ut till dessa 
individer. 
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Berman (2016) tog fram tre olika fördelar med att marknadsförare skall använda sig av mobil 
marknadsföring. En fördel var att mobiler idag alltid är på, alltid ansluta och alltid med 
konsumenten. Enligt enkätundersökningen var respondenterna uppkopplade mestadels med 
sina mobiltelefoner och därför kan de som konsumenter alltid se annonser och erbjudanden 
som är i närheten av dem. Detta innefattar också den andra fördelen som innebär att 
marknadsförare skickar ut närliggande erbjudanden till konsumenter som är till för att få flera 
att upptäcka deras sortiment. Den tredje fördelen som Berman (2016) betonar är förmågan att 
kunna skicka personlig marknadsföring till konsumenter. Eftersom enkätundersökningen 
visade på att respondenterna var inloggade på Facebook ungefär 5 - 10 gånger per dag, 
innebär detta att företagen lätt kan nå ut med personliga marknadsföring till både potentiella 
och befintliga konsumenter eftersom Facebook är en stor ingångskälla för annonser och 
erbjudanden.  
 

5.3 Synen på personlig integritet vid annonsering på sociala medier  
Enligt Oliver (1999) uppkommer lojalitet när en kombination av tre faktorer är med i bilden, 
dessa tre faktorer ger nytta för konsumenten då de får en relation till företaget vilket resulterar 
i de utvalda erbjudandena direkt till konsument. De tre faktorerna innefattar produkterna som 
erbjuds, den personliga säkerheten och det sociala bandet som skapas mellan konsument och 
företag. Då de hävdar på att konsumenterna på detta viset känner sig sedda och 
utvalda (Oliver, 1999).  
 
Camarero Izquierdo, Gutiérrez Cillán & San Martín Gutiérrez (2005) skriver också om att det 
finns tre stycken mål som är ett måste för att marknadsförare skall skapa en så bra relation 
som möjligt. Den första innefattar att locka till sig konsumenterna, den andra innefattar att 
behålla samt skapa lojalitet och den tredje inriktar sig på att upprätthålla den befintliga 
relationen.  
 
Enligt enkätundersökningen ansåg mer än hälften av respondenterna att de inte fick någon 
starkare relation till företag som skickar ut annonser om produkter som de tror att 
konsumenterna tycker om. Vissa ansåg att detta bara var irriterande, då de känns som att 
företagen bara ville sälja sina produkter. En annan menade att de var inne på Facebook för det 
sociala och inte för att bli påtvingad reklam. Det resulterade i att de ansåg att förtroendet för 
företaget sjönk istället för att skapa en relation. Dock fanns det även positiva resultat, vissa 
respondenter ansåg att detta gjorde så att de fick en starkare relation till företaget. En 
respondent beskrev att de känner sig omhändertagen som konsument och blir därför 
intresserad av att skapa en relation med företaget. En annan respondent menade att de blir 
lättare för personen att shoppa då företaget redan har tagit fram produkter som de tror att 
personen i fråga gillar. Dock var de inte många på grund av att de flesta var negativt inställda.  
 
Det var också vissa som stack ut ur mängden och förklarade att detta kunde vara obehagligt, 
att företagen visste vad de hade varit inne och sökt på produkterna och då sedan skickade ut 
liknande eller samma annonser till personen. Detta är något som Dolnicar & Jordaan (2007) 
beskrev i sin artikel, konsumenter kan känna att denna form av marknadsföring kan vara 
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påträngande och inkräktar på deras personliga integritet. Det skulle kunna leda till att vissa 
konsumenter gör ett aktivt val att inte handla av företaget. De betonar att det är väldigt viktigt 
att marknadsförare är försiktiga med var denna gränsen går så att de inte ödelägger denna 
form av direktmarknadsföring.  
 
Enligt undersökningen så var många av respondenterna oroliga över hur mycket företagen vet 
om dem som konsumenter, då hela 54% svarade “ja” på denna fråga. Denna oro var dock 
något som kunde minskas, och detta hade och göra med vilken relation de hade med företaget. 
Om det var så att det handlade om ett företag som de hade en bra relation med, så var de inte 
alls lika oroliga. Majoriteten av respondenterna som utgör 48,6% anser att relationen till 
företaget spelar roll och 35,7% säger att relationen inte spelar någon roll. Något som också 
skall iakttas på denna fråga var att 15,7%, inte riktigt vet vad det anser. Detta kan tolkas på 
många olika sätt då denna siffra var relativt hög på just denna fråga.  
 
Är de så att konsumenterna redan har en relation med företaget, som innefattar att de är 
medlemmar på deras hemsida, så kan de själva välja om de vill att företag skall skicka ut 
exempelvis mail. Det leder till en slags kundlojalitet eftersom företaget har uppmärksammat 
deras önskningar, som i sin tur leder till att också relationen stärks. Författarna Dolnicar och 
Jordaan (2007) anser att konsumenter har en rädsla angående den personliga integriteten. 
Denna rädsla förstärks om de inte har tillräckligt med förtroende till företaget (Dolnicar & 
Jordaan, 2007). 
 

5.4 Behovet av annonsering på sociala medier 
När frågan om intresset för personliga annonser via Facebook ställdes ansåg de flesta 
respondenterna i enkätundersökningen att dessa annonser var “lite” intressanta. De hade 
därmed inte någon starkare åsikt om det var intressant eller inte. Enligt majoriteten av 
respondenterna kunde denna typ av marknadsföring tas bort från de sociala medierna. Enligt 
Kwon och Sung (2011) har det blivit väldigt viktigt att företag tar till vara på de sociala 
medierna för att på så sätt bygga en starkare relation med konsumenterna. Att marknadsföra 
sig skall ha visat sig vara väldigt lönsamt för företagen för att de får ut sitt budskap på ett 
enkelt, kostnadsfritt och effektivt sätt. Detta kan dock diskuteras eftersom 
enkätundersökningen visar på att konsumenterna tycker att det är irriterande med denna typen 
av annonser. Att använda sig av en sådan här effektiv marknadsföring är en stor utmaning för 
alla företag, för att få med konsumenterna i rätt riktning (Sterne, 2010).  
 
Marknadsföringsmixen är ett sätt för företag att tillfredsställa konsumenter på rätt sätt, bättre 
än vad konkurrenterna gör. Marknadsföringsmixen innehåller fyra olika element; produkt, 
pris, promotion och plats. Enligt Jobber och Ellis-Chadwick (2016) är platsen ett viktigt 
element eftersom de exempelvis kan marknadsföra sig på sociala medier och på grund av det 
är de på en bra plats för att kunna visa upp sitt företag och dess utbud. Dock ansåg många av 
respondenterna i enkätundersökningen att intresset av denna typ av marknadsföring var liten 
då 58,6% ansåg detta. 27,1% av respondenterna menar att de inte skapar något som helst 
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intresse, medan 8,6% menar att direktmarknadsföring skapar intresse och 5,7% inte riktigt 
vet.  
 
Företag använder sig allt mer av sociala medier såsom Facebook för att marknadsföra sitt 
företag och nå ut till konsumenter med speciella erbjudanden eller personliga annonser. Enligt 
Palazon et al. (2015) påverkas Facebook-användare mest av att andra Facebook-vänner delar 
eller gillar företagssidor.  
 
När en vän på Facebook har gillat eller delat ett företags sida anser Palazon et al. (2015) att 
konsumenten blir inspirerad av just detta företag på grund av att vännen har delat. Detta kan 
leda till ytterligare ett köp och en potentiell ny konsument. Detta motsades enligt 
enkätundersökningen som gjordes. Många respondenter ansåg att delningar av vänner inte 
hade någon betydelse om de bli inspirerade eller inte. Citat; “Jag inspireras beroende på vad 
det är som delas/annonseras, inte vem som gör det. Kanske kan man inspireras mer om det är 
någon som har bra stil och delar något i den stilen. Men hade blivit lika inspirerad om det 
hade kommit upp samma sak i en annons. Personen bakom har alltså inte vikt i min 
inspirationskälla.” - En respondent från enkätundersökningen.  
 
Där har 66,7% sagt att de inte har någon större påverkan medan 24,6% anser att detta 
påverkar mycket mer än när en annonsering bara dyker upp i deras flöde. 8,7% anser att detta 
inte påverkar dem då de inte alls har samma stil som sina vänner på Facebook. 
 
Tre fjärdedelar av respondenterna ansåg alltså att det inte hade någon större betydelse eller 
inte någon betydelse alls om vänner hade delat eller gillat företagssidor via Facebook. Många 
av respondenterna ansåg att, citat; “Någon gång kanske man har nytta av det men oftast inte 
för är jag intresserad av nåt så söker jag själv rätt på det”. Det fanns också de som var positivt 
inställda till inspiration från vänner. Palazon et al. (2015) antaganden styrkes av ett fåtal 
personer i enkätundersökningen då två respondenter anser att, citat; “de kan hitta 
intressanta/kul saker som jag ej sett”, eller citat; “delar en vän de är de oftast något intressant 
om man tar sig tiden att dela det”.  
 

5.5 Sammanfattning  
Camarero Izquierdo, Gutiérrez Cillán & San Martín Gutiérrez (2005) förklarar att företag 
måste locka till sig konsumenterna, skapa lojalitet och upprätthålla den befintliga relationen. 
Enkätundersökningen visar att mer än hälften av respondenterna inte fick någon starkare 
relation till företag som skickar ut annonser. Det resulterade i att de ansåg att förtroendet för 
företaget sjönk istället för att skapa en relation. Dock fanns det även positiva resultat. 
 
Dolnicar & Jordaan (2007) beskrev i sin artikel, då konsumenter kan känna att denna form av 
marknadsföring kan vara påträngande och inkräktar på deras personliga integritet. Det skulle 
kunna leda till att vissa konsumenter gör ett aktivt val att inte handla av företaget. Samma 
resultat visade sig också i vår undersökning, då vissa ansåg att det kunde vara obehagligt, att 
företagen visste vad de hade varit inne och sökt på produkterna och då sedan skickade ut 
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liknande eller samma annonser till personen. Denna rädsla förstärks om de inte har tillräckligt 
med förtroende till företaget (Dolnicar & Jordaan, 2007). 

6. Slutsats 
Avsnittet lyfter fram de slutsatser vi har kommit fram till utefter vårt resultat och analys och 
därmed utifrån rapportens syfte att förklara hur relationen mellan konsument och företag kan 
förstärkas genom direkt marknadsföring via sociala medier samt vilken roll den personliga 
integriteten har i samband med detta.   
 
I denna studie har vi fokuserat på hur relationen mellan konsumenter och företag är. Vår 
undersökning visar att hela 80% av respondenterna hade uppmärksammat denna form av 
direktmarknadsföring via Facebook. Detta förklaras genom marknadsföringsmixens ena 
element, som innefattar platsen, alltså vart budskapet når konsumenten.  
 
Genom vår studie kan vi konstatera att en stor del av respondenterna inte klickar vidare till 
företagets webbplats, de “skrollar” förbi dessa annonser. Vilket motsätter sig de studier som 
tidigare har gjorts. Den största delen av individerna som svarat på enkäten menar att de 
klickar vidare till webbplatsen om de ser något som lockar dem. Så detta är en tolkningsfråga 
och det kan resultera i en fungerande marknadsföringsstrategi, om företagen lyckas hitta vad 
konsumenten tycker om, så kommer konsumenterna att klicka in på webbsidan. Gör de inte 
detta så har de inget intresse alls för att gå vidare och besöka webbplatsen.  
 
Enkätundersökningen visade på att mer än hälften av respondenterna ansåg att de inte fick 
någon starkare relation till företaget som skickar ut personliga erbjudanden. Slutsatsen blir att 
relationen ofta är begränsad när företag använder denna form av marknadsföring. Detta är 
något som de flesta respondenter endast “står ut med” då de vill använda den sociala 
plattformen. Detta förhållandet kan stärkas genom att företagen blir bättre på att förså vad just 
konsumenten önskar och har behov utav, vilket leder till att de kan bygga en starkare relation 
gentemot varandra då respondenterna får ett bättre intryck av de personliga erbjudanden som 
företagen skickar. Detta kan stärkas då majoriteten av respondenterna klickar vidare till 
företagets webbplats om de ser något som lockar dem. På grund av att företagen förstår vad 
konsumenterna önskar och inte önskar ger detta också mervärde till konsumenten eftersom de 
känner sig nöjda med företaget och de själva slipper leta efter produkter som de vill köpa.  
 
Denna form av direktmarknadsföring skapar dock en viss oro hos individerna som deltog i 
enkätundersökningen, de anser att detta inkräktar på deras personliga integritet. Den slutsats 
som kan dras är att många konsumenter upplever ett obehag för företag som inkräktar på 
deras personliga integritet. Detta obehag kan dock minska beroende på hur stark relation de 
har med företaget.  
 
Alltså har vi kommit fram till att relationen som konsumenterna har till företaget spelar en 
stor roll gällande deras personliga integritet. Känner konsumenten att de har en stark relation 
till företaget är de större chans att de litar på att lämna ut sina personuppgifter till företaget. 



 19 

Har de en liten eller ingen relation är det större chans att de känner ett visst obehag kring 
intrånget mot den personliga integriteten. Relationen kan förstärkas genom att företagen lär 
sig att förstå sina konsumenter utifrån vilka produkter de klickar viadare på från de sociala 
medierna såsom Facebook samt vad de tidigare har handlat med hjälp utav detta.     
 
6.1 Vidare studier  
För vidare studier inom ämnet så kan företag ta hjälp av denna rapport, för att gå djupare in på 
hur konsumenten kan få en starkare relation med företag med hjälp av direktmarknadsföring 
via sociala medier. Det kan också vara ett hjälpmedel gällande oron kring den personliga 
integriteten, hur företagen själva kan minska denna oro hos konsumenterna. Enligt 
enkätundersökningen så anser respondenterna att dessa annonser inte skapar så mycket 
intresse för dem som konsumenter. Alltså måste företagen lägga mycket fokus på sina 
strategier för att ta fram material som lockar konsumenterna att klicka vidare till företagets 
webbplats och därmed kunna skapa en bättre relation. Detta kommer att leda till att 
integritetsfrågan inte känns så obehaglig för konsumenten. 
 

6.2 Praktiskt bidrag 
Vår rapport riktar sig främst mot marknadsförare i alla olika branscher som använder sig av 
marknadsföring via sociala medier. Utifrån vår rapport kan marknadsförare fundera på om 
direkt marknadsföring via Facebook är speciellt framgångsrikt, då respondenterna i vår 
undersökning ansåg att detta var onödigt. Därför kan det vara bra för företagen att se över sina 
strategier om dessa är allt för aggressiva mot den personliga integriteten, då respondenterna i 
vår undersökning anser att det kan uppkomma ett obehag angående hur mycket företagen vet 
om dem. Denna rapport kan hjälpa företag att förstå hur konsumenterna tänker och på så vis 
också göra företaget mer lönsamt. Detta genom att få bättre relation med konsumenterna som 
leder till att konsumenterna får mer tillit till företaget och känner inte då att de inkräktar så på 
deras personliga integritet.  
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Bilaga 1 
Enkät 
Direktmarknadsföring:  
 
Kön:  

•  Man  
• Kvinna  

 
Ålder:  

• 18–25  
• 26–35  
• 36–50  
• 50+ 

 
Hur ofta använder du dig av Facebook?  

• Mer än 10 gånger per dag  
• 5–10 gånger per dag  
• 1–2 gånger per dag  
• Ca 3 gånger i veckan  
• 1 gång i veckan eller mindre  

 
Har du uppmärksammat denna typ av annonsering på̊ Facebook?  

• Ja 
• Nej 
• Vet ej 

 
Om svaret på̊ föregående fråga är ja, hur ofta klickar du vidare och besöker företagets 
webbplats?  

• Alltid 
• Ofta 
• Bara om jag ser något som lockar mig 
• Aldrig 

 
Använder du mest mobilen eller datorn när du kollar på̊ Facebook?  

• Endast datorn 
• Endast mobil 
• Mest via datorn men lite via mobil 
• Mest via mobil men lite via datorn Lika mycket vardera 

 
Tycker du att dessa annonser skapar intresse för dig som konsument? 

• Ja  
• Lite  
• Inte alls  
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• Vet ej  
 
Blir du som konsument orolig över hur mycket företagen vet om dig och dina personliga 
intressen?  

• Ja  
• Nej  
• Vet ej 

 
Kan denna oron minskas beroende på vilken relation du som konsument har till företaget?  

• Ja  
• Nej  
• Vet ej 

 
Känner du att du får en starkare relation till företaget när de skickar ut annonser om produkter 
som de tror att du gillar?  

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

 
Resonera kortfattat varför:  
_______________________________________________ 
 
 
Inspireras du av vad dina vänner gillar och delar från exempelvis H&M på Facebook? 

•  Ja, mycket mer än när en annonsering bara dyker upp i mitt flöde 
• Har ingen större betydelse 
• Nej, det påverkar mig inte alls för jag har inte samma stil som mina vänner 

 
Beroende på̊ vilket svar du angav ovan, resonera kortfattat varför: 
___________________________________________________  

  



 24 

Bilaga 2 
Diagram 1, Kön:  

 
Det var 53 stycken kvinnor som deltog i undersökningen (75,7%) samt 17 stycken män som 
deltog (24,3%).  
 
Diagram 2, Ålder:  

 
Beträffande respondenternas ålder så var 38 stycken i åldrarna 18–25 (54,3%), 26 stycken var 
mellan 26–35 år (37,1%), 2 stycken var mellan 35–49 (2,9%) och 4 stycken vara 50 år eller 
mer (5,7%).  
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Diagram 3, Hur ofta använder du dig av Facebook?  

 
Den största andelen (38 stycken) använder sig av Facebook 5–10 gånger per dag, och utgör 
45,7%. 16 stycken använder sig av Facebook 1–2 gånger per dag (22,9%), 16 stycken 
använder sig av Facebook 10 gånger per dag eller mer (22,9%), 5 stycken använder sig av de 
ca 3 gånger i veckan (7,1%) och en utger sig för att använda sig av de en gång i veckan eller 
mindre (1,4%).  
 
Diagram 4, Har du uppmärksammat denna typ av annonsering på Facebook? 

 
Hela 80% av alla respondenter (56 stycken) har uppmärksammat denna typ av annonsering, 
14,3% (10 stycken) har inte märkt av detta och 4 individer vet inte om de har sett detta 
(5,7%). 
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Diagram 5, Om svaret är ja, hur ofta klickar du vidare och besöker företagets 
webbplats?  

 
Här har 27 respondenter (40,9%) som utgör majoriteten sagt att de klickar vidare till 
företagets webbplats bara om de ser något som lockar dem. 19 individer (28,8%) säger att de 
är sällan som de klickar vidare, 14 stycken (21,2%) klickar aldrig vidare, 5 stycken (7,6%) 
klickar ofta vidare och en (1,5%) klickar alltid vidare.  
 
Diagram 6, Använder du dig mest av mobilen eller via datorn när du är inloggad på 
Facebook? 

 
57,1% (40 stycken) är mest inloggad via mobilen men lite via datorn, medans 31,4% (22 
stycken) är endast inloggad via mobilen. 5,7% (4 stycken) är mest inloggad via datorn men 
lite via sin mobiltelefon, 4,3% (3 stycken) är inloggade lika mycket vardera och 1,4% (en 
person) är bara inloggad via sin dator.  
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Diagram 7, Tycker du att dessa annonser skapar intresse för dig som konsument?  

 
41 respondenter (58,6%) anser att dessa annonser skapar lite intresse, medans 19 individer 
(27,1%) menar att de inte skapar något intresse alls. 6 stycken personer (8,6%) menar att de 
tycker att de skapar intresse och 4 stycken (5,7%) vet inte.  
 
Diagram 8, Blir du som konsument orolig över hur mycket företagen vet om dig och 
dina personliga intressen?  

 
Här anser 54,3% (38 respondenter) att de blir oroliga, 37,1% (26 respondenter) blir inte alls 
oroliga och 8,6% (6 respondenter) vet inte.  
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Diagram 9, Kan denna oron minskas beroende på vilken relation du som konsument har 
till företaget?  

 
Där majoriteten som utgör 48,6% (34 respondenter) tycker att relationen till företaget spelar 
roll, och 35,7% (25 respondenter) säger att de inte spelar någon roll. Sedan så har vi 15,7% 
(11 respondenter) som inte riktigt vet.  
 
Diagram 10, Känner du att du får en starkare relation till företaget när de skickar ut 
annonser om produkter som de tror att du gillar?  

 
Här har 42 respondenter (60%) svarat att de inte känner att de får en starkare relation till 
företaget, 17 respondenter (24,3%) känner att de får en starkare relation och 11 respondenter 
(15,7%) vet inte.  
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Diagram 11, Inspireras du av vad dina vänner gillar och delar från exempelvis H&M på 
Facebook?  

 
Där har 66,7% (46 respondenter) sagt att de inte har någon större påverkan, medans 24,6% 
(17 respondenter) tycker detta är påverkar mycket mer än när en annonsering bara dyker upp i 
deras flöde. 8,7% som innefattar 6 respondenter anser att detta inte påverkar dem då de inte 
har alls samma stil som sina vänner på Facebook. 
 


