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Sammanfattning 
Titel:   Smartphones som ny marknadsföringskanal 

Författare:  Louise Fohlin och Emelie Franzén 

Handledare: Leif Marcusson 

Kurs:   Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring,  

  Marknadsföringsprogrammet, Linnéuniversitetet, Vårterminen 2011 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur samhällets och 

teknikens senaste utveckling har bidragit med nya marknadsföringskanaler och vad 

detta innebär för företags marknadsföringsstrategier. Med detta syfte som utgångspunkt 

har tre forskningsfrågor formulerats för att avgränsa forskningen än mer: 

 Hur kan smartphones som marknadsföringskanal hjälpa företag att precisera 

sin marknadsföring till kunden? 

 På vilket sätt har den nya mobila tekniken, i form av smartphones, påverkat 

företags segmenteringsmöjligheter? 

 Hur kan ett företag använda sig av smartphones, som ett verktyg för att hantera 

kundrelationer? 

Metod: Uppsatsen är resultatet av en kvalitativ studie med en huvudsaklig induktiv 

inriktning. Primärdatainsamlingen har skett genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. 

Slutsats: Efter att ha undersökt detta ämne har vi dragit slutsatsen att valet av 

smartphones som kanal kan hjälpa företag att precisera sin marknadsföring genom att 

telefonen är tillgänglig och personlig för kunden. Därför menar vi att kunders integritet 

och acceptans kommer att vara avgörande faktorer och viktiga att beakta. Timing är en 

väsentlig del av precisionsmarknadsföringen och vi har därför presenterat två nya 

begrepp; företagsstyrd timing och kundstyrd timing. Smartphones har även bidragit med 

nya möjligheter för företag att segmentera marknaden där vi framhållit slutsatsen att 

plats och kontext torde vara nya segmenteringsvariabler för företag att beakta. Vår 

slutsats är även att smartphones är en fördelaktig kanal när det kommer till byggande 

och hantering av kundrelationer och vi har sett tendenser till att kunden umgås med 

varumärket på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Vi introducerar ett nytt begrepp, 

interaktionsintensiva kommunikationsenheter, där smartphones ses som den ledande 

enhetstypen idag.  

Nyckelord: Mobilmarknadsföring, smartphones, precisionsmarknadsföring, kundstyrd 

timing
1
, segmentering, kontext, relevans, integritet, kundrelationer, interaktionsintensiva 

kommunikationsenheter
2
 

                                                           
1
 Begreppet är av oss introducerat och utgör en del av en egengjord modell. Se s 58, kapitel 5.1.1 

2
 Vi har valt att introducera detta begrepp som ett samlingsnamn för en ny typ av marknadsföringskanal. Se s. 63, 

kapitel 5.1.3 

Vi har inte funnit dessa begrepp vid internetbaserade sökningar eller vid sökningar på databasen Lib-Hub 



 
 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to gain understanding of how the development of 

the society, as well as the technology, has increased the numbers of marketing channels 

and how they affect companies’ marketing strategies. In order to investigate this subject 

we have formulated three main questions: 

 How can smartphones as a marketing channel help companies pinpoint their 

communication to the customer?  

 How do smartphones affect companies' ability to segment the market? 

 How can a company use smartphones, as a tool to manage customer 

relationships? 

Approach: We have done a qualitative study with an inductive approach. Primary data 

has been collected through seven qualitative semi-structured interviews with persons 

from different companies. 

Conclusions: After investigating this subject we have come to the conclusion that using 

smartphones as a marketing channel can help companies to pinpoint their marketing 

because of the device’s availability and because that the phone is personal to the 

customer. We mean that customers’ acceptance and integrity is very important to take 

into consideration and will be of great importance in how well companies will succeed 

in its use of smartphones as a marketing channel. Timing is another important question 

and we have therefore presented two new concepts; business-driven timing and 

customer-driven timing. Smartphones has also contributed with new strategies when it 

comes to market segmentation. We suggest place and context as new market 

segmentation variables so that companies could be able to find their customer in right 

place and in right time. We have also come to the conclusion that smartphones as a 

marketing channel is advantageous when it comes to building relationship to the 

customer and we have also seen tendencies that the customer socialize with the brand in 

a way that they has not been done before. We have also introduced a new concept, 

interactive communication devices, which is a name for a new type of marketing 

channels and where smartphones is the leading device today. 

Keywords: Mobile marketing, precision marketing, customer driven timing
3
, market 

segmentation, context, relevance, integrity, brand, customer relationship, high 

interactive communication devices
4
 

  

                                                           
3
 This is a new concept that we have introduced and is a part of a model that we have created. See page 58, 

chapter 5.1.1 
4
 This is a new concept that we have introduced and is a concept for a new type of marketing channel, see page 

63, chapter 5.1.3. 

We have not found these concepts on internet-based search engines nor at the database Lib-Hub  
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1. Inledning 
I följande kapitel presenterar vi bakgrunden (kapitel 1.1) till det valda 

forskningsområdet. Den efterföljande problemdiskussionen (kapitel 1.2) samt 

problemformulering (kapitel 1.3) landar sedan i våra forskningsfrågor som lägger 

grunden för vårt fortsatta arbete med denna uppsats. Vi har även valt att definiera ett 

antal begrepp i avsnittet med begreppsdefinitioner (kapitel 1.5) i syfte att ge läsaren en 

förståelse för begrepp som kommer att beröras framöver. I det avslutande avsnittet i 

detta kapitel åskådliggörs vår rapportstruktur (kapitel 1.7) i en modell för att på ett mer 

överskådligt sätt kunna presentera hur strukturen i rapporten kommer att se ut. 

1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt får läsaren en bakgrund till marknadsföringsämnet. Vi presenterar olika 

författares perspektiv på hur marknadsföringen över tid har utvecklats och en diskussion förs 

även kring varför nya marknadsföringsstrategier bör implementeras på marknaden. 

Enligt Zabin och Brebach (2004) har företagens sätt att synas och verka på marknaden 

genom dess marknadsföring förändrats och utvecklats under de senaste decennierna. 

Från att ha utformat en marknadsföringsstrategi som kommunicerats till hela 

marknaden, så kallad massmarknadsföring, menar de att det idag har gått mot att 

företagen i större utsträckning måste anpassa marknadsföringen till specifika segment. 

Gummesson (1994) menar redan i ett tidigt resonemang att massmarknadsföringen 

bidrar till att närheten till kunden förloras och att relationen till dem istället byggs på 

undersökningar, statistik och rapporter. Detta resonemang stöds av Grönroos (2008) 

som menar att marknadsföring som inte tar hänsyn till de redan befintliga kunderna, 

utan som ständigt vänder sig till den stora massan, varken är effektiv eller lämplig. 

Sheth et al (2000) framhåller att marknadsföringen har gått från att har varit 

koncentrerad på massmarknadsföring till att bli alltmer segmenterad. Vidare menar de 

att marknadsföringen kommer att bli mer kundorienterad i framtiden för att ha möjlighet 

att uppfylla den specifika kundens behov och efterfrågan. Den kundorienterade 

marknadsföringen möjliggör, enligt Sheth et al (2000), en effektiv 

marknadsföringsprocess som därmed också blir kostnadsbesparande då man enbart 

kommunicerar med den specifika målgruppen.  

Den kundorienterade marknadsföringen har resulterat i att Zabin och Brebach (2004) 

har introducerat ett nytt perspektiv inom marknadsföringen, nämligen 

precisionsmarknadsföring. Enligt författarna kan precisionsmarknadsföringen ge företag 

möjlighet att på ett mer kraftfullt sätt leverera korrekt och exakt kommunikation till det 

specifika kundsegmentet. Detta sker genom rätt teknologisk plattform och kapacitet att 



◆ Smartphones som ny marknadsföringskanal ◆ 

2 
 

hantera och analysera data samt genom att ha en unik metod för att designa och utföra 

marknadsföringskampanjer. Vidare understryker författarna att 

precisionsmarknadsföring inte bör blandas ihop med one-to-one marknadsföring som 

innebär att företaget skräddarsyr marknadsföring till den individuella kunden. De menar 

att one-to-one marknadsföring låter bra i teorin men är såväl onödigt dyrt som att 

marknadsföringen kan verka kontraproduktivt. Istället är precisionsmarknadsföringen 

fokuserad på att leverera en personlig marknadsföring med precision, det vill säga 

korrekt och exakt. De Reyck och Degraeve (2003) stärker denna definition genom att 

påstå att precisionsmarknadsföring innebär att i förväg rikta in sig på välidentifierade 

potentiella kunder och därmed öka möjligheten till ett större gensvar på sin 

marknadsföring.  

Anledningen till varför en diskussion bör hållas kring nya, mer moderna, 

marknadsföringsstrategier är att samhället har förändrats. Konsumenten idag är inte 

densamma som för tio år sedan. Vi lever enligt Hultén et al (2008) i en postmodern tid 

vilket innebär att många synsätt och värderingsgrunder har förändrats. De menar att 

trenden bland annat har gått mot att värdera livskvalitet, individualism och 

självförverkligande i högre grad än tidigare. Enligt Lee (2009) har den teknologiska 

utvecklingen tagit den mänskliga civilisationen till en ny nivå där den snabba 

utvecklingen av Internet tydligt har förändrat såväl kulturer, utbildning som ekonomier 

världen över. Vi har också gått från fokus på produktion till att se konsumtionen som 

viktigast. Enligt Solomon et al (2010) är vår konsumtion en väsentlig del i hur vi väljer 

att identifiera oss själva. Något som kan förklara varför kunder köper varumärken med 

status eller produkter som tillfredsställer ett behov är teorier kring vikten för individer 

att särskilja Jaget. Detta kan kopplas till Freud (1940) som menar att Jagets funktion är 

att uppnå lust och finns i vårt undermedvetna.  

1.2 Problemdiskussion 
Under denna rubrik kommer vi att föra en diskussion kring en mer specifik kanal inom 

marknadsföringen, nämligen mobilmarknadsföring. Diskussionen kommer att innefatta 

framväxten av smartphones, behov av nya segmenteringsstrategier samt framtiden för det 

traditionella internet. 

Det tydliga individfokus som växt fram i samhället har speglat av sig på den 

teknologiska marknaden. Mobilmarknaden har förändrats drastiskt bara under de 

senaste åren. Från att mobilen endast innehöll grundläggande funktioner till att nu vara 

ett verktyg där man i princip kan hålla reda på hela sitt liv och lite till. Apples iPhone är 
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inte minst ett exempel på hur teknologin anpassats till individen. I:et står för engelskans 

”jag” och ger en tydlig indikation för produktens möjlighet till att skräddarsys för 

kundens specifika behov.  

Enligt IT research (2010) ökade försäljningen av smartphones det andra kvartalet 2010 

med 411 % jämfört med motsvarande period året innan. En smartphone
5
 har många 

tekniska fördelar jämfört med en vanlig mobiltelefon, där åtkomsten till Internet samt 

användandet av applikationer kan utpekas som de främsta fördelarna. Barnes och 

Scornavacca (2004) menar att för första gången i historien har individer ett verktyg i sin 

hand, som de utformar precis så som det passar dem. Yuan och Cheng (2004) framhåller 

att kunderna har mobilen med sig varje dag, överallt och att mobiltelefonen dessutom 

nästan alltid är på. De menar att det för första gången i historien finns en möjlighet för 

företag att nå sina kunder precis i rätt tid på dygnet.  

Dibb och Simkin (2010) framhåller att eftersom kundernas värderingsgrunder har 

förändrats bör företagen tänka över sina segmenteringsvariabler då de traditionella 

segmenteringsvariablerna inte alltid räcker till. Enligt författarna är segmenteringen 

viktig då den hjälper företagen att hantera olika behov hos kunden genom att identifiera 

homogena segment på marknaden. Fill (2006) menar att segmentering är nödvändig då 

samma produkt omöjligt kan tillfredsställa behoven hos alla kunder på en marknad. 

Dibb och Simkin (2010) framhåller att en väl genomförd segmentering resulterar i en 

ökad förståelse för kunden, effektivare resursallokering samt en mer skräddarsydd 

marknadsföring för den målgrupp man sedan väljer. Zabin och Brebach (2004) stärker 

detta resonemang genom att påstå att vi har genomgått en utveckling av 

marknadssegmentering. Från att företag har använt segmentering som ett verktyg till att 

skapa medvetenhet hos kundsegmenten måste de nu lära sig att förutse vilka segment 

och individuella kunder som kan ge ett långsiktigt värde i gengäld.  

Fill (2006) menar att man bör göra en planering av de media som är aktuella för sina 

marknadsaktiviteter och specifikt att skilja på fördelarna mellan traditionella och nya 

typer av media. Enligt Jaokar och Fish (2006) har vi kommit till en tid då det finns 

mycket brus och störningar även på Internet och kunden som sitter vid en dator och 

surfar möts av mängder av meddelanden. Sumita och Yoshii (2010) bidrar till denna 

diskussion genom studier som visar att sättet som traditionellt Internet används har 

                                                           
5
 Se Begreppsdefinitioner, kapitel 1.5 
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ändrats på grund av surfandet med mobila enheter. Samtidigt menar Varnali och Toker 

(2010) att företag bör utforma särskilda strategier för kommunikation som riktas till 

kunder genom mobilmarknadsföring. Detta eftersom man på ett än mer personligt plan 

når kunden via dess mobiltelefon.  

Mobilmarknadsföring är ett ämne som ännu har en relativt liten teoretisk plattform. 

Enligt Barnes och Scornavacca (2004) är mobilmarknadsföring som ämne under 

utveckling och forskningen är i inledningsfasen. Detta påtalas även av Bauer et al 

(2005) som understryker det faktum att det finns begränsad akademisk forskning inom 

ämnet samt att man egentligen inte känner till den nya marknadsföringskanalens natur 

och konsekvenser. Detta resonemang stärks ytterligare av Dickinger et al (2004) som 

menar att mobilmarknadsföring erbjuder företag kraftfull marknadsföring genom 

direktkontakt med kunderna, när som helst och var som helst, men att det finns väldigt 

lite forskning inom denna kraftigt växande marknadsföringskanal. 

1.3 Problemformulering 
Detta avsnitt kommer att presentera vår problemformulering som grundar sig på våra tidigare 

förda diskussioner i detta kapitel. Vi lyfter fram en motivering av frågeställningen vi funnit 

intressant vilket slutligen kommer att resultera i våra forskningsfrågor som kommer att ligga till 

grund för kommande forskning i ämnet. 

De Reyck och Degraeve (2003) menar att det kan vara svårt för företag att nå ut till rätt 

kunder vid rätt tidpunkt. Salomon et al (2010) menar att när kunders värderingar 

förändras måste även företagen ändra sina strategier för att uppfylla dessa. De 

framhåller att detta görs exempelvis genom en mer väldefinierad segmentering och val 

av rätt målgrupp. Samtidigt ökar ständigt bruset bland all den kommunikation som sker 

på marknader, där företagen trots en väl genomförd segmentering kan ha svårt att nå 

sina kunder om deras meddelande inte är tillräckligt relevant för den nådda individen. 

Flera forskare har konstaterat att mobiltelefonen är ett utmärkt verktyg för att på ett 

effektivt sätt nå kunder på ett personligt plan. Dock finns det ett relativt litet antal 

publicerade teorier inom ämnet mobilmarknadsföring, och det resulterar i att det finns få 

tillvägagångssätt som förklarar hur företag kan använda sig av detta verktyg. Det vi 

genom denna uppsats avser att diskutera är därför hur man som företag kan använda sig 

av den senaste mobila tekniken, i form av smartphones, för att på ett effektivare sätt 

precisera sin marknadsföring. Dessutom vill vi undersöka vilka nya möjligheter som 
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uppkommit genom uppkomsten av denna marknadsföringskanal då det kommer till 

segmenteringsstrategier och relationsbyggande.  

Genom detta resonemang har vi slutligen landat i en problemställning som omfattar 

följande forskningsfrågor: 

 

1.4 Syfte 
I detta avsnitt presenteras kortfattat vårt syfte med denna uppsats som ligger till grund för de 

ovan nämnda forskningsfrågorna. 

Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur samhällets och teknikens 

senaste utveckling har bidragit med nya marknadsföringskanaler och vad detta innebär 

för företags marknadsföringsstrategier. 

1.5 Begreppsdefinitioner 
För att lättare skapa förståelse för kommande diskussioner har vi valt att lyfta fram ett antal 

begrepp som kan vara betydelsefulla att känna till. Dessa begrepp kan ha många betydelser 

men vi lyfter här fram på vilket sätt vi har valt att definiera dem samt i vilken betydelse de 

kommer att användas.  

Smartphone – Enligt Businessdictionary (2011) skiljer sig en smartphone från en 

traditionell mobiltelefon i sättet den är uppbyggd och vad telefonen är kapabel att 

åstadkomma. En smartphone besitter funktioner som liknar de som finns i en vanlig 

dator då informationshantering, programhantering, e-posthantering och internet har 

utvecklats. Cassavoy (2011) menar att en smartphone är resultatet av att förvandla den 

vanliga mobiltelefonen till en mobil dator där åtkomsten till internet stått i fokus. Vidare 

förklarar hon att det idag finns flera typer av smartphones, där de två största är Android 

och iPhone, där bland annat den tekniska uppbyggnaden skiljer sig åt. 

Fråga 1: Hur kan smartphones som marknadsföringskanal hjälpa företag att precisera 

sin marknadsföring till kunden? 

Fråga 2: På vilket sätt har den nya mobila tekniken, i form av smartphones, påverkat 

företags segmenteringsmöjligheter? 

Fråga 3: Hur kan ett företag använda sig av smartphones, som ett verktyg för att 

hantera kundrelationer? 
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Desktop users/desktopsurf – med desktop users menar vi personer som använder 

internet på en vanlig traditionell dator som är avsedd att användas på en specifik plats. 

Desktopsurf refererar vi därför till surfaktivitet via en traditionell dator. 

Mobilsurf – Mobilsurf använder vi i betydelsen personer surfar på internet genom sin 

mobiltelefon. Det innebär surf på antingen mobila sajter, vanliga hemsidor eller genom 

internetuppkopplade applikationer. 

Mobil sajt – Enligt Mobiworks (2011) är en mobil sajt en internethemsida som är 

framtagen enbart för att passa formatet för en smartphone eller mobiltelefon. Kallas 

även för mobilanpassad webb. 

App/applikation – vi kommer att använda begreppet applikation i sammanhang som är 

förknippade med smartphones. Enligt Businessdictionary (2011) avses ett program som 

är skapat för bland annat smartphones där användaren laddar ner programmet och då får 

en genväg eller en access till den specifika applikationen. En applikation har också 

möjlighet att programmeras med en mängd tekniska funktioner som inte är möjlig på 

webb. 

Devices – med en device avser vi en portabel enhet där smartphones är ett exempel på 

en sådan typ av enhet eller device. 

1.6 Avgränsningar 
För att möjliggöra en mer djupgående analys av våra forskningsfrågor har vi gjort vissa 

avgränsningar i vårt arbete. Dessa avgränsningar samt förtydliganden finns förklarade i detta 

kommande avsnitt. 

På grund av den tidsram som råder har vi valt att göra vissa avgränsningar i vår 

undersökning. Detta på grund av att vi vill skapa en större tydlighet i rapporten samt att 

ha möjlighet att gå in mer på djupet i den valda frågeställningen. Vi har avgränsat vår 

undersökning till att se på problemet från företagens perspektiv. På grund av ämnets 

karaktär kommer begrepp som kundbeteende och kundens värde att förekomma. Vi vill 

därför påpeka att vi i dessa fall avser vikten av företagens medvetenhet om dessa 

områden. 

Det är också av betydelse att påpeka att de gånger vi diskuterar begrepp såsom 

relationer, värde, segmentering och målgrupper har vi avgränsat oss till att studera dessa 

på business-to-consumer marknaden. Vi har alltså valt att avgränsa oss från att studera 
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business-to-business marknaden då vi avser hålla tydligt fokus på företagens 

marknadsföring gentemot konsumenter. 

Då den tekniska utvecklingen resulterat i fler varianter av portabla enheter, såsom iPad 

och andra surfplattor, vill vi förtydliga vår inriktning med att i denna studie avgränsa 

oss från dessa. Vi avser alltså i den här undersökningen att endast undersöka betydelsen 

av mobilmarknadsföring genom smartphones och då främst via applikationer och 

mobila sajter eftersom utformningen av dessa särskiljer smartphones från andra 

mobiltelefoner. I detta sammanhang vill vi förklara att i de fall då vi använder oss av 

ordet mobiltelefon avser vi smartphones, om inget annat anges eller tydligt framgår av 

sammanhanget. Vi avser att använda orden synonymt för att kunna använda dem 

växelvis och på så sätt få mer liv i texten.  

1.7 Rapportstruktur 
I detta avsnitt åskådliggörs en modell över vår rapportstruktur med en tillhörande förklaring. 

Syftet är att på ett lättöverskådligt sätt skapa förståelse för hur uppsatsen är upplagd. 

 

Denna modell åskådliggör hur vår uppsats är strukturerad. Vi kommer att utgå från våra 

formulerade forskningsfrågor. Dessa frågor ligger till grund för den teoretiska 

referensramen, empiriinsamlingen samt den analytiska kopplingen mellan teori och 

empiri. Denna analys kommer sedan att leda till de slutsatser som presenteras i det 

avslutande kapitlet i denna uppsats och som då kopplas samman med de ursprungliga 

forskningsfrågorna.  

Figur 1: Modell över 

rapportstruktur. Källa: Egen. 
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2. Metod 

I detta kommande kapitel kommer en förklaring att ges till vårt val av metod. Kapitlet 

inleds med en förförståelse (kapitel 2.1) där vi motiverar valet av forskningsämne samt 

vilken kunskap vi hade om område innan forskningsprocessen ägde rum. Vi kommer 

sedan att presentera vårt metodval mer ingående samt vilken forskningsmetod vi utövat 

för att samla in den primär- och sekundärdata som använts i kommande delar av 

uppsatsen. Då trovärdighet är viktigt i en akademisk uppsats har vi även gett vår syn på 

hur vi upprätthållit denna (kapitel 2.3.2) samt avslutas kapitlet med att beröra 

metodkritik (kapitel 2.5) för vår valda metod. 

2.1 Förförståelse  
Här kommer vi att kortfattat motivera vårt ämnesval och vilken förståelse vi hade för ämnet 

innan forskningsprocessen startade.  

Enligt Dalen (2007) är förförståelse de uppfattningar och åsikter som författarna har 

kring forskningsämnet innan man går djupare in i det genom forskningsprocessen. I 

detta läge finns saker som redan är inom uppsatsförfattarnas förståelse medan det som 

ligger utanför dessa ramar är det man genom sin forskning vill ta reda på. Detta 

resonemang stöds av Gummesson (2000) som likställer forskarens förförståelse med en 

input och fortsätter definitionen med att förförståelsen refererar till individers insikt i ett 

specifikt problem innan de påbörjar forskningsprocessen. Vår förförståelse för valt 

forskningsämne grundar sig delvis i den teoretiska grund vi har tillgodogjort oss under 

det marknadsföringsprogram som vi nu läser sjätte terminen av. Det problem vi har valt 

att undersöka är mycket aktuellt, inte minst för vår generation. Vi har en naturlig 

delaktighet i det förändrade mobilanvändandet då vi personligen har använt oss av 

flertalet olika mobiltelefoner de senaste tio åren och på så vis bevittnat den tekniska 

utvecklingen. Detta tillsammans med vårt intresse för en modern syn på marknadsföring 

bidrog till vårt val att studera den senaste mobila teknologins betydelse för hur företag 

kan utveckla sin marknadsstrategi. Redan innan vi fördjupade oss i ämnet förstod vi att 

nya möjligheter inom exempelvis segmentering och precision har dykt genom de nya 

sätt vi använder mobiltelefoner. Frågan vi ställde oss var på vilket sätt dessa områden 

har förändrats. För att bygga på vår förståelse för ämnet innan vi bestämde oss för att 

det skulle bli vårt forskningsämne närvarade vi i februari 2011 på en föreläsning under 

rubriken ”Mobilmarknadsföring – Vad händer nu?” med VD:n för AbilityMobile, Heli 

Brewitz. Denna fördjupade vårt intresse än mer och blev en givande grundsten i vårt 

tänkande kring problemställningen. 
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2.2 Forskningsprocess  
Under denna rubrik beskrivs forskningsprocessen. Vi inleder med att förklara induktion, 

deduktion och abduktion (kapitel 2.2.1)samt vilken inriktning vi har avsett att hålla i vår 

forskningsprocess. 

2.2.1 Induktion, deduktion och abduktion 
Dessa tre begrepp förklaras här utifrån olika teoretikers synsätt. Diskussionerna följs sedan av 

vår uppfattning och motivering till de val som vi har gjort för vår forskning. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) finns det två huvudsakliga förklaringsmodeller 

vilka är induktion och deduktion. Deduktion utgår ifrån en generell teoretisk regel 

vilken man hävdar förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Den induktiva ansatsen 

utgår från empirin samt en mängd enskilda fall där man hävdar ett observerat samband. 

Dessa förklaringar stärks av Bryman och Bell (2007) som menar att man i den 

deduktiva ansatsen utformar en forskningshypotes utifrån de befintliga teorierna som 

sedan prövas i en empirisk granskning. Beroende av resultatet bekräftar eller förkastar 

man sedan hypotesen. Vid den induktiva ansatsen menar de att man genom sin 

forskning snarare genererar en egen utformad teori. Gummesson (2000) menar att det i 

praktiken endast är utgångspunkten för undersökningen som separerar induktiv och 

deduktiv ansats. Han förklarar vidare att deduktiv forskning testar teorier medan 

induktiv genererar nya teorier. Enligt Gummeson (2000) är vissa rädda för risken att 

induktiv metod ska resultera i att man uppfinner hjulet två gånger men han menar att det 

endast är dålig induktiv metod som skulle fungera på det sättet och han hävdar att 

samma sak skulle ske även med en dålig deduktiv metod. Då vårt mål med denna 

uppsats har varit att generera nya teorier, snarare än att testa hypoteser, har vi haft som 

aviskt att hålla en induktiv inriktning. Eftersom ämnet är av ny karaktär lät vi 

problemformuleringen växa fram ur diskussioner kring den verkliga situationen och vi 

började med att hämta information från verkliga fall. Även om vi relativt tidigt i 

forskningsprocessen började arbetet med den teoretiska referensramen ser vi inte detta 

som en deduktiv ansats, utan snarare en förutsättning för att alla intervjuer skulle 

avgränsas så att det skulle finnas möjlighet att observera eventuella samband och 

skillnader. Det huvudsakliga utarbetandet av teorier skedde efter de empirirska 

intervjuerna.  

Gummesson (2000) framhåller att efter forskningens inledande skede så har all 

forskning en tendens att bli en kombination mellan induktiv och deduktiv undersökning 

vilken ofta kallas abduktion. Alvesson & Sköldberg (1994) framhåller att abduktion har 

inslag av både deduktion och induktion men är inte bara en mix av båda utan ett helt 
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Figur 2: Modell över 

forskningsprocessen, Källa: Egen 

eget angreppssätt. Gummesson (2000) menar tvärt om att det är missledande att referera 

till detta som en tredje typ av angreppssätt. Han framhåller att meningarna om detta går 

isär och att teoretiker ofta har olika, men bestämda, åsikter om vad som är att föredra. 

För att ha möjlighet att göra jämförelser och dra slutsatser har vi under forskningens 

gång pendlat mellan teori och empiri. Vi håller dock med Gummesson om att det är för 

enkelt att se det som ett eget angreppssätt eftersom vi anser att näst intill all forskning i 

så fall hade varit abduktiv. Vi skulle snarare kalla det för abduktiva inslag. Gummesson 

(2000) framhåller dock att, oavsett angreppssätt, så är det viktigaste att forskaren är på 

sin vakt och ser till att inte blockera innovativt tänkande. Vi har försökt att hela tiden ha 

ett innovativt tänkande genom att inte se varken teorin eller empirin som absoluta 

sanningar, utan vi har hela tiden fört en diskussion kring olika infallsvinklar och 

möjligheter. Sammanfattningsvis kan vi presentera vår uppsats som en studie med 

inriktning på induktion men även med abduktiva inslag i syfte att främja nytänkande.  

2.2.2 En översikt av forskningsprocessen  

Här presenteras en egen översiktlig modell över den process som vi har genomgått.  

I denna modell åskådliggör vi det 

tillvägagångssätt vi har använt oss av i vår 

forskningsprocess. Modellen beskriver att 

vi utifrån vår förförståelse samt den 

verkliga situationen på marknaden skapade 

en problemformulering som la grunden för 

våra forskningsfrågor. Processen fortsatte 

sedan med att skapa en plan för den 

empiriska studien och det är genom detta 

tillvägagångssätt vi motiverar den induktiva 

inriktningen. Innan empiriinsamlingen 

började vi utforma den teoretiska 

referensramen, endast i syfte att hålla intervjuerna inom ramen för ämnet. Den 

huvudsakliga kvaliteten på innehållet i teorin lades efter empiriinsamlingen. 

Analysarbetet gjordes med noggranna jämförelser mellan empiri och teori. Eftersom vi 

ville säkerställa kvaliteten på vår analys krävdes att vi växlade mellan empiri och teori 

varpå processen fick abduktiva inslag. Slutligen sammanfattade vi våra jämförelser i 

slutsatser som besvarade vår frågeställning.  
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2.3 Forskningsstrategi  
Under denna rubrik diskuteras skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 

(kapitel 2.3.1) samt hur trovärdigheten mäts i dessa (kapitel 2.3.2). 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Vi motiverarhär vårt val av den kvalitativa forskningsmetoden utefter ett antal teorier kring 

forskningsstrategier. Avsnittet avslutas med en diskussion kring generalisering i den kvalitativa 

metoden. 

Bryman (2011) anser att ett givande sätt att klassificera sitt tillvägagångssätt är att 

tydliggöra om forskningsstrategin är kvantitativ eller kvalitativ. Enligt Bryman och Bell 

(2007) utgår den kvantitativa undersökningsmetoden ifrån befintlig teori som man 

genom sin forskning vill testa. Den är ofta av experimentell art där man ställer upp 

hypoteser som man testar genom att analysera insamlad data. Den kvantitativa metoden 

karaktäriseras av att man koncentrerar forskningen på begrepp såsom mängd, antal och 

frekvens och försöker finna samband dem emellan. Den kvalitativa undersökningen 

utgår enligt Bryman och Bell (2007) från den eller de forskningsfrågor man har valt att 

basera sin undersökning på. Detta för att sedan välja lämpliga respondenter eller företag 

för insamling av empiriskt material. Den insamlade datan karaktäriseras, till skillnad 

från den kvantitativa metoden, av ord och text. Alvesson och Sköldberg (1994) 

förtydligar skillnaderna mellan de båda metoderna med att den kvantitativa 

undersökningen vanligtvis utgår ifrån forskarens idéer medan den kvalitativa studien 

utgår från studiesubjektets perspektiv. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

undersökningsstrategi eftersom vårt syfte är att öka förståelsen kring smartphones 

betydelse för företags marknadsföringsstrategier. Dessutom anser vi att det kvalitativa 

tillvägagångssättet går väl ihop med ämnets karaktär. Då ämnet av naturliga 

utvecklingsrelaterande skäl är nytt och eftersom få forskningsresultatresultat kring 

ämnet tidigare är publicerade anser vi att en kvalitativ metod är mer relevant i det här 

stadiet.  

Något som enligt Holme och Solvang (1997) karaktäriserar den kvalitativa 

undersökningen är att forskarna samlar in riklig information och går på djupet i de 

relativt få undersökningsenheter som har valts ut. Författarna menar också att kvalitativa 

studier präglas av flexibilitet i form av att forskarna under processens gång kan rätta till 

eventuella fel och brister i frågeställningen samt hur och i vilken ordningsföljd man 

ställer frågor till intervjuobjekten. Enligt Neuman (1994) tolkar den kvalitativa 

forskaren data genom att ge den mening samt gör den möjlig att förstå genom att tolka 

hur de studerade personerna ser på en viss företeelse och hur de upplever världen. Vi 

Forskarnas egen 

modell 
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har i linje med Holme och Solvangs (1997) teorier valt att gå in på djupet i ämnet 

tillsammans med våra intervjurespondenter. Detta har möjliggjorts genom att lämna 

utrymme för dem att berätta sådant som vi inte hade fått reda på om vi valt en alltför 

standardiserad intervjuform. Även teoriinsamlingen har varit fokuserad främst på 

kvalitativa företeelser och begrepp. För att tolka och förstå det som framkommit under 

intervjutillfällena har vi diskuterat igenom det viktigaste som framkommit direkt efter 

respektive intervju samt sedan lyssnat igenom dem ett flertal gånger i efterhand. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är en möjlig svaghet med den kvalitativa studien 

att resultaten ej i regel kan generaliseras. Bryman (2011) instämmer i detta resonemang 

då han förklarar att de personer som intervjuas för en kvalitativ studie inte är detsamma 

som ett stickprov ur en population. Däremot anser han att det som är av betydelse är 

kvaliteten på de generaliseringar som dras till teorin. Vid bedömning av 

generaliserbarhet i en kvalitativ studie är det alltså av stor vikt att de teoretiska 

slutsatserna som är dragna från det empiriska materialet är av hög kvalitet. Gummesson 

(2000) stärker detta resonemang och menar att forskaren genom ett gott deskriptivt och 

analytiskt språk har en resonabel möjlighet att generalisera även vid undersökningar av 

ett fåtal fall. Detta kräver enligt honom en grundlig förståelse av struktur, process och 

drivande krafter snarare än att hitta den kvantitativa metodens orsakssamband. Vår 

avsikt har inte varit att generalisera i den bemärkelsen att alla våra slutsatser är sanna 

för alla företag. Däremot avsåg vi att kunna dra slutsatser om fenomenet 

mobilmarknadsföring som kan vara till nytta för alla typer av företag som på något sätt 

bedriver marknadsföring. Med hänvisning till Bryman (2011) och Gummesson (2000) 

vill vi påstå att kvaliteten i våra slutsatser kring vad som karaktäriserar smartphone som 

marknadsföringskanal gör att de kan betraktas som generaliserande. Vi vill dock tillägga 

att slutsatserna inte är ett försök att påstå att det är ultimat för alla företag att använda 

sig av just den kanalen, snarare att vara medveten om dess karaktär och betydelse. 

2.3.2 Validitet och reliabilitet 
Här kommer vi att presentera olika författares syn på trovärdigheten i forskning samt vad som 

skiljer den åt i kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Vi motiverar även vår syn på 

trovärdigheten i just denna studie. 

Bryman (2011) menar att begreppen validitet och reliabilitet är essentiella när man 

pratar om forskningens trovärdighet. Validitet definieras som ett bedömningskriterium 

för huruvida forskningens slutsatser hänger ihop och finner samband. Gummesson 

(2000) menar att validitet innebär att teorier och modeller beskriver verkligheten på ett 
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bra sätt och att detta uppnås genom en process där forskaren ständigt omvärderar och 

utvärderar sina resultat, teorier, antaganden och avgränsningar. För att ge våra slutsatser 

validitet har ett mål för oss varit att hålla en förutbestämd tidsplan och på så vis ha god 

tid över till slutsatsarbetet. Vi menar att detta har höjt validiteten eftersom det har 

möjliggjort att vi har haft tid att jämföra våra slutsatser med föregående teorier, syfte, 

forskningsfrågor och avgränsningar för att sedan åter utvärdera våra resultat. 

Reliabilitet är enligt Bryman (2011) synonymt med tillförlitlighet och berör kriterier 

gällande huruvida forskningsresultatet har påverkats av slumpmässiga förutsättningar 

eller om resultatet hade blivit detsamma om samma undersökning hade genomförts på 

nytt. Detta stöds av Gummesson (2000) som förklarar att det enklaste sättet att definiera 

begreppet reliabilitet är att det innebär att ungefär samma resultat bör nås om två eller 

fler forskare studerar samma fenomen med likvärdiga syften. En studie som i efterhand 

kan replikeras av någon annan har alltså en hög reliabilitet. Bryman (2011) nämner 

samtidigt att det i forskningskretsar diskuteras om innebörden av begreppen validitet 

och reliabilitet är relevant när det gäller den kvalitativa forskningsmetoden eftersom de 

främst är kopplade till den kvantitativa metodens mätningar. Flera forskare är överens 

om att man inte bör ändra, men se över, begreppens betydelse då de används i ett 

kvalitativt sammanhang. Denna diskussion stärks av Dalen (2007) som menar at 

begreppen ursprungligen bygger på ett naturvetenskapligt tänkande. Även Bryman och 

Bell (2007) diskuterar att man i den kvalitativa undersökningen inte längre pratar om 

validitet och reliabilitet som mått på undersökningens trovärdighet. De föreslår istället 

begrepp som till exempel tillförlitlighet och pålitlighet vilka man kan höja genom att 

exempelvis öka antalet intervjurespondenter och teorikällor. Huruvida vår forskning 

uppnår en hög reliabilitet eller ej beror på hur man väljer att tolka begreppet. Vår 

uppfattning är att begreppet främst tillhör den kvantitativa metoden. Om man ser 

begreppet ifrån ett kvalitativt synsätt ser vi det som att reliabiliteten i vår forskning 

utgörs av vår genomgående tydlighet i metodval, syfte och strukturen i uppsatsen. Dessa 

parametrar gör att en likvärdig studie är möjlig att genomföra med liknande resultat. 

Dock vill vi påpeka att originaliteten i empiriinsamlingen under en kvalitativ studie är 

svår att replikera eftersom förutsättningar och individers uppfattningar ständigt 

förändras. 
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2.4 Undersökningsmetod och datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs insamlingen av all data som denna forskning innehåller. Vi presenterar 

teorier såväl som egna val av tillvägagångssätt för insamling av primärdata (kapitel 2.4.1) som 

sekundärdata (kapitel 2.4.3) 

2.4.1 Primärdata 
Här kommer vi att beskriva hur vi har samlat in studiens primärdata, det vill säga det material 

som vi själva har bidragit med och som klassats som empiri.  

Eftersom vi har valt en kvalitativ metod för vår studie ansåg vi det lämpligt att använda 

oss av intervjuer för att samla in primärdata. Enligt Bryman och Bell (2007) finns det en 

mängd olika metoder för att genomföra en intervju. Den mest styrda formen kallas 

strukturerad intervju och innebär att alla intervjupersoner får exakt samma frågor i 

precis samma ordningsföljd med syftet att svaren ska kunna sammanställas på ett 

trovärdigt sätt. En ostrukturerad intervju har inte definitiva frågor utan ofta endast en 

intervjuguide där forskaren ställer upp vissa ämnen och inriktningar som man vill att 

intervjun ska följa. Frågorna under dessa ämnen varierar sedan från intervju till intervju. 

Enligt Bryman (2011) är en semistrukturerad intervju ett samtal där intervjupersonen 

har stor frihet att utforma svaren men att forskaren har en lista över teman som ska 

beröras, vilka inte behöver följa samma ordning. Bryman (2011) betonar att det i en 

kvalitativ intervju är önskvärt att få fram kunskap om vad intervjupersonen upplever 

vara relevant och därför bör man som forskare låta samtalet röra sig i olika riktingar. Vi 

har valt att använda oss av en semistrukturerad kvalitativ intervjuform i syfte att hålla 

studien på en kvalitativ nivå. Vi såg en risk med att använda en strukturerad intervju 

eftersom det skulle kunna ge det insamlade materialet en kvantitativ karaktär. För att 

hålla samtalen inom ramen för vårt forskningssyfte men samtidigt lämna utrymme för 

vad intervjupersonerna ansåg relevant använde vi oss av en intervjuguide
6
 med punkter 

som presenterade de ämnen vi ville beröra. Syftet med att inte skriva ut alla 

intervjufrågor var dels för att vi skulle lämna utrymme för intervjupersonen att berätta 

sådant som vi annars inte skulle ha fått reda på men även för att de inte skulle veta 

exakta frågor i förväg och svara på ett standardiserat sätt. Denna intervjuguide 

skickades ut till samtliga intervjupersoner ett par dagar innan respektive intervju i syfte 

att intervjun skulle bli så effektiv som möjligt under den begränsade tid på cirka en 

timme vi hade att tillgå vid varje tillfälle. Samtliga intervjuer gjordes genom personliga 

möten för att minimera risken för feltolkningar. För att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna satte vi oss ner och sammanfattade de viktigaste punkterna från föregående 

                                                           
6
 Se Bilaga 1, s. 73 
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intervju för att sedan eventuellt fylla vår egen intervjuguide med kompletterande frågor 

inför nästkommande möte.  

Urval av primärdata 

Enligt Dalen (2007) är urvalen i kvalitativa intervjustudier oftast relativt små men 

ändamålsenliga genom att de har anknytning till studiens syfte. Holme och Solvang 

(1997) framhåller att urvalet av kvalitativa intervjuer ska bidra till att öka 

informationsvärdet och skapa en grund som möjliggör djupare förståelse kring det 

studerade fenomenet. Författarna skiljer också på informant- och respondentintervju där 

det förstnämnda är en intervju av en person som står utanför det studerade fenomenet 

medan en respondent är en person som själv är delaktig i den studerade företeelsen. Vi 

gjorde ett urval av respondenter som vi ansåg på ett eller annat sätt har erfarenheter 

kring ämnet vilket innebär att vi endast har valt att göra respondentintervjuer. Vi anser 

att det går väl ihop med den kvalitativa metodens syfte, att gå på djupet av den 

studerade företeelsen. Då vårt syfte är att undersöka hur företag generellt, och inte 

enbart en specifik bransch, kan använda sig av mobilmarknadsföring genom 

smartphones avsåg vi att få en blandning av infallsvinklar av olika karaktär. Vi anser att 

blandningen av intervjupersonernas befattningar berikar undersökningen och att de 

samtidigt håller sig inom ramen för vårt syfte. Våra intervjurespondenter har varit 

följande: 

David Bodén – Web & digital manager, Arla: Vi vände oss till Arla eftersom vi anser 

att det är ett varumärke som har kommit relativt långt med att utnyttja 

mobilmarknadsföring. Arla har sedan 2005 erbjudit receptinspiration genom kunders 

mobiltelefoner och år 2008 utvecklades den första applikationen för smartphone. Bodén 

arbetar bland annat med att utveckla Arlas mobila applikationer. 

Heli Brewitz – VD, AbilityMobile: AbilityMobile är en marknadsföringsbyrå som helt 

inriktar sig på att skapa olika typer av mobila kampanjer åt företag, exempelvis 

annonsering på mobila sajter och kampanjer via applikationer. Vi anser att Brewitz, som 

VD för detta företag, har mycket värdefulla erfarenheter och tankar kring syftet för vår 

forskning. 

Mikael Mathison – Produktevangelist, Eniro: Valet av en respondent från Eniro 

motiveras av att deras verksamhet till stor del bygger på kartfunktioner samt att de 
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utnyttjar GPS-funktionen i smartphones, vilken har möjliggjort utvecklandet av ”nära 

mig”-sökningar för användare. Mathison arbetar som produktevangelist, vilket innebär 

att han fungerar som en länk mellan säljavdelningens och marknadsföringsavdelningens 

intressen och hans erfarenhet kring produkt- och affärsutveckling gör honom enligt oss 

lämpad för forskningens syfte.  

Terje Pedersen – Turistchef, Visit Karlskrona, Karlskrona Kommun: Vi ansåg att 

forskningen skulle berikas av en infallsvinkel ifrån offentlig verksamhet. Då Karlskrona 

är den första staden i landet som tillgängliggör sin turistguide i en applikation för 

smartphones ansåg vi att Pedersen, som är delaktig i utvecklingen av denna, var en 

lämplig respondent för ändamålet.  

Victor Triantafillidis – Hotellchef, Clarion Hotel Stockholm: Clarion Hotel Stockholm 

är ett av de ledande hotellen inom hotellbranschen när det kommer till att utnyttja 

smartphones som kommunikationskanal till sina kunder. De har utvecklat en applikation 

innehållande bland annat information om vad som händer internt och fungerar även som 

planeringsverktyg för konferensgäster. De är också det första hotellet i världen som har 

introducerat möjligheten för kunden att ha sin rumsnyckel i sin smartphone genom en 

teknik som kallas NFC (Near Field Communication). Triantafillidis infallsvinkel av att 

bedriva mobila strategier i en serviceverksamhet gör honom intressant som 

intervjuperson. 

Andreas Wiberg – Advertising manager, Tradera: Wiberg har en gedigen erfarenhet 

inom marknadsföring och har länge varit en förespråkare för de digitala medierna och 

vad nya medier erbjuder för möjligheter. Tradera har tillgängliggjort sina tjänster i en 

smartphoneapplikation och vi anser därför att Wiberg kan bidra med mycket kunskap 

och erfarenhet kring ämnet. 

Johan Åsén – Affärschef mobilt, Aftonbladet: Vi såg Åsén från Aftonbladet som en 

önskvärd respondent eftersom Aftonbladet är och har länge varit i framkant då det gäller 

att utnyttja nya medier, däribland smartphones. De har flera mobila sajter och 

applikationer och erbjuder därmed sina annonsörer unika targetingmöjligheter. 

Aftonbladet har även blivit prisbelönta för sina mobila strategier. 

2.4.2 Undersökningsinstrument 

Vi förklarar i detta avsnitt vilka instrument vi har använt oss av för att underlätta och 

säkerställa vår insamling av primärdata. 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att metoder för att återge intervjuer för senare 

dokumentation och analys innefattar ljudinspelning, videoinspelning, anteckningar samt 

intervjuarens minne. Dalen (2007) framhåller att man bör använda ett tekniskt 

hjälpmedel för ljudupptagning vid kvalitativa intervjuer. Hon menar samtidigt att det är 

viktigt att inför intervjun föreslå för intervjupersonen att intervjun spelas in på ett 

avslappnat och odramatiskt sätt för att inte påverka respondentens svar. Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar att ett vanligt sätt att spela in intervjuer är genom en 

diktafon vilket gör att forskaren istället kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken av 

intervjun. De menar vidare att inspelningen bevarar de ord och tonen intervjupersonen 

använder samt att det är möjligt att lyssna på den inspelade intervjun upprepade gånger. 

Corbin och Strauss (2008) framhåller minnesanteckningar som ett fördelaktigt 

tillvägagångssätt och benämner detta sätt som en skriven inspelning av en intervju. 

Kvale och Brinkmann (2009) instämmer i detta resonemang och menar att en inspelning 

av intervjun kan likställas med forskarens förmåga att minnas för att sedan skriva ner de 

huvudsakliga aspekterna av intervjun på efterhand, vilket också kan kompletteras med 

minnesanteckningar gjorda under intervjutillfället.  

Vi har under våra intervjuer använt ett antal undersökningsinstrument för att ha 

möjlighet att återge intervjuerna korrekt. För att på ett fördelaktigt sätt ha möjlighet att 

återigen lyssna på intervjuerna valde vi att spela in dem genom en diktafon. Detta 

gjorde vi även i syfte att kunna citera respondenterna på ett korrekt sätt. Under tiden för 

intervjuerna gjorde vi även digitala minnesanteckningar genom en iPad, som är en typ 

av surfplatta, med tillhörande tangentbord. Vi framhåller fördelarna med att göra 

minnesanteckningar genom en iPad då effektiviteten på skrivandet samt smidigheten 

med korrigeringar är avsevärt högre i denna typ av enheter jämfört med handskrivna 

anteckningar. Valet av att göra anteckningar under intervjun, trots att vi spelade in, 

grundade sig i att vi ville ha möjlighet att göra jämförelser mellan våra tolkningar under 

intervjutillfället och våra reflektioner i efterhand. Under intervjuerna hade en av oss 

som uppgift att se till att intervjun hela tiden fortlöpte i syfte att intervjun konstant 

skulle vara en levande diskussion.  

2.4.3 Sekundärdata 
I kommande avsnitt kommer vi att förklara och motivera insamlingen av tidigare publicerat 

material vi använt oss av, det vill säga sekundärdata .  
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Sørensen et al (1996) definierar sekundärdata som data som inte har blivit insamlat i ett 

specifikt forskningssyfte. De menar att den största fördelen med att använda 

sekundärdata är att den redan existerar. Författarna påtalar även att nackdelen med 

sekundärdata är då urvalet och kvaliteten samt tillvägagångssättet av datainsamlingen 

ligger utanför användarens kontroll och kan därför inte säkerställas. Det finns en närhet 

till Glazer och Strauss (1967) gällande användandet av sekundärdata och då har 

presenterat ett begrepp som kallas grundad teori
7
. De menar att den grundläggande 

tanken med att använda grundad teori är att utgå från teori som är passande för sitt syfte. 

Creswell (2007) menar att grundad teori innebär teorier som är utvecklade eller 

genererade under en forskningsprocess vilket instäms av Corbin och Strauss (2008) som 

framhåller att grundad teori innebär att bygga teori från insamlad data. Detta finner en 

närhet till Dey (2004) som menar att grundad teori var uttänkt som ett sätt att generera 

teori genom insamlad data, snarare än att formulera teorierna före datainsamlingen och 

analysen. Han menar vidare att detta tillvägagångssätt ofta ses som en induktiv metod 

där generaliseringar görs genom att analysera ett antal case. Vi anser att den grundade 

teorins tillvägagångssätt och datainsamling finner en närhet till det tillvägagångssätt vi 

använt oss av. Vi har samlat in och bearbetat sekundärdata för att sedan dra slutsatser 

utefter vad vi fått fram. Vår sekundärdata ligger till grund för vår teoretiska referensram 

vilken har kopplats samman med vårt empiriska material. Denna analys ligger sedan till 

grund för våra avslutande slutsatser där även vissa generaliseringar görs, vilket stämmer 

överrens med Deys (2004) förklaring ovan. 

Urval av sekundärdata  

Vid urvalet av våra sekundärkällor har vi haft flera saker i beaktande för att föra ett 

resonemang grundat på dessa källor. Då mobilmarknaden är väldigt föränderlig och 

dynamisk innebär det också att sekundärkällor inom detta område snabbt blir inaktuella. 

Detta har vi tagit hänsyn till vid behandlandet av våra sekundära källor för att på bästa 

möjliga sätt föra en aktuell diskussion i ämnet. Vi har även valt att undvika 

internetkällor i största möjliga mån då vi inte kan garantera dess trovärdighet. Detta kan 

kopplas till resonemang kring källkritik av Esaiasson (2007) som menar att källkritik 

används för att bedöma trovärdigheten och sanningshalten i påståenden. De menar att 

om materialet skulle innehålla osanningar eller påståenden som forskaren inte har 

belägg att uttala sig om bör inte heller materialet användas som sekundärkälla. Vi har 

                                                           
7
 Engelskt begrepp: grounded theory 
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därför valt att istället fokusera på vetenskapliga artiklar, som sökts fram genom 

Linnéuniversitetets databas Lib-Hub, samt på vetenskaplig litteratur vilket vi anser ger 

en högre trovärdighet. Genom att jämföra författarnas resonemang, för att sedan koppla 

samman dem med vårt empiriska material, läggs grunden för en djupare teoretisk analys 

och välgrundade slutsatser.  

2.5 Metodkritik 

I detta avsnitt följer en diskussion kring möjlig kritik mot de metodval som vi har gjort. 

Enligt Bryman och Bell (2007) är den kvalitativa undersökningsmetoden ibland 

kritiserad för att vara för subjektiv. Med detta menar de att undersökningen till stor del 

påverkas av forskarens egna preferenser om vad som är viktigt i det insamlade 

intervjumaterialet. Holme och Solvang (1997) stärker detta resonemang och menar att 

det alltid finns en risk för feltolkningar av forskarna. För att minimera denna risk har vår 

avsikt varit att under forskningsprocessen anstränga oss för att inte låta våra egna 

uppfattningar styra eller begränsa studien. Samtidigt ser vi det som att forskning 

generellt sätt bör innehålla viss tolkning för att den ska leda någon vart och för att man 

inte ska uppfinna hjulet två gånger. Vi har också försökt att minimera feltolkningar 

genom att spela in intervjuerna och lyssna på dem upprepade gånger för att kunna 

jämföra respondenternas svar.  

Vi är medvetna om den begränsade möjligheten att kunna generalisera på grund av det 

begränsade urvalet av respondenter. Vi anser dock att intervjurespondenternas 

befattningar och erfarenhet ger en hög trovärdighet till det empiriska materialet och tack 

vare en noggrann jämförelse med teorier uppnår vi en hög kvalitet i våra slutsatser.  
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenterar vi vår teoretiska referensram som lägger grunden för den 

kommande teoretiska analysen. Vi har valt att dela upp kapitlet i tre större delar, 

nämligen precisionsmarknadsföring (kapitel 3.1), segmentering (kapitel 3.2) samt 

kunden (kapitel 3.3). Dessa delar är sedan uppdelade i mindre avsnitt med tillhörande 

underrubriker i syfte att göra delarna tydliga. Teorierna diskuteras utifrån flera 

författares perspektiv för att få en levande diskussion samt i syfte att se likheter och 

skillnader. 

 Då den teoretiska grunden för mobilmarknadsföring är relativt liten har vi valt ut en 

mängd generella teorier kring våra valda huvudområden. Vår avsikt har varit att samla 

de teorier som direkt är relaterade till mobilmarknadsföring under det sista avsnittet för 

varje område. Dessa är i huvudsak hämtade från vetenskapliga artiklar medan de 

generella teorierna främst är funna i vetenskaplig litteratur. 

3.1 Precisionsmarknadsföring 
I följande avsnitt kommer vi att presentera teorier som berör precisionsmarknadsföring. De 

olika delarna fokuseras på precisionsmarknadsföringens betydelse som 

marknadsföringsstrategi (kapitel 3.1.1), kontext och timing (kapitel 3.1.2) samt mobiltelefonen 

som verktyg för att möjliggöra precision i marknadsföringen (kapitel 3.1.3). 

3.1.1 Betydelsen av precision  

Vi kommer under denna rubrik att beröra precisionsmarknadsföringens betydelse som 

marknadsföringsstrategi och varför företag bör vara medvetna om fördelarna av att precisera 

sin kommunikation till kunden. 

Armstrong och Kotler (2007) definierar massmarknadsföring som en marknadsstrategi 

där företaget ignorerar de olika marknadssegmenten och istället riktar samma 

erbjudande till hela marknaden. Enligt Zabin och Brebach (2004) är 

massmarknadsföring både ineffektivt och svårt att mäta resultatet av. De menar också 

att traditionell media fungerar som massmarknadsföringsverktyg och att det kommer att 

fungera på det sättet till dess att nya tekniska lösningar förändrar dess natur. Detta 

påstående stärks av De Reyck och Degraeve (2003) som menar att annonsering genom 

traditionell media, och därmed att vända sig till massorna, oftast genererar ett lågt 

gensvar. Haghirian et al (2005) stöder detta resonemang och menar att 

massmarknadsföring inte riktar sig till en specifik mottagare utan vänder sig till en 

bredare grupp av människor.  

”Precision is the quality of being accurate and exact.” (Zabin och Brebach, 2004, s. 23) 

När man bygger sitt varumärke måste företaget enligt Zabin och Brebach (2004) inse att 

det finns rätt kunder men också fel kunder att vända sig till. De Reyck och Degraeve 

(2003) framhåller att precisionsmarknadsföring även innebär att företaget i förväg väljer 
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ut välidentifierade potentiella kunder för att öka effekten av sin annonsering. Detta 

påstående stärks av Kumar (2008) som menar att ett företags förmåga att förutse 

kunders beteende hjälper dem att undkomma misstaget att skapa avstånd till kunden 

genom att översvämma dem med erbjudanden de inte vill ha.  

”Precision marketing targets well-identified potential customers in advance, thereby 

increasing the response-to-advertisement ratio” (De Reyck & Degraeve, 2003, s 509) 

 

Enligt Zabin och Brebach (2004) är precisionsmarknadsföringens stora styrka att den 

ger möjlighet för företag att leverera noggranna och exakta meddelanden till kunder på 

samma segmenteringsnivå. De likställer också precisionsmarknadsföringens betydelse 

för marknadsföringsstrategin mot kundmarknaden med vad massanpassningen betyder 

för ett tillverkningsföretag. Zabin och Brebach (2004) är dock tydliga med att påpeka att 

precisionsmarknadsföring inte är det samma som one-to-one marknadsföring. De menar 

att det kan vara ineffektivt och onödigt dyrt att skräddarsy erbjudanden på individnivå 

och att detta sällan fungerar lika bra i praktiken som i teorin. Snarare handlar 

precisionsmarknadsföring om att veta vad och när man ska sälja och, inte minst, vad och 

när man inte ska sälja. En likhet kan dras till Heyman (2008) som menar att det finns 

vissa frågor som man måste ställa sig då man vill genomföra en idé och sprida ett 

meddelande i marknadsföringssyfte. Företaget bör först fråga sig vilken publik det är 

som man vill nå och vad det är man vill säga med sitt meddelande. Sedan måste man 

inte minst fråga sig vad man ger publiken för anledning att agera som man önskar.  

3.1.2 Kontext och timing 

I följande avsnitt kommer vikten av kontext och timing i marknadsföringen att beröras och 

varför detta möjliggör en mer precis marknadsföring till kunden.  

Enligt Zabin och Brebach (2004) handlar precisionsmarknadsföring om att kunna 

marknadsföra sig till ett attraktivt subsegment av marknaden i ett kontextperspektiv. De 

inför ett nytt begrepp som de kallar för context sensitivity 
8
vilket kan mätas i CSP

9
 och 

är en indikation på hur väl ett företags erbjudande passar kunders behov, situation och 

intresse. Räckvidd och frekvens är i detta sammanhang två essentiella begrepp och 

förklarar hur många som nås av ett meddelande och hur ofta. Denna definition stärks av 

Turban et al (2010) som menar att räckvidd är antalet kunder som ett företag kan nå. De 

                                                           
8
 Svensk översättning: kontextsensitivitet  

9
 CSP = Context Sensitivity Points 
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bidrar också med begreppet richness
10

 vilket innebär den mängd av information och 

interaktion som företaget lyckas förmedla till den nådda kunden. Mc Manus och 

Scornavacca (2005) förklarar richness som kvaliteten på den information som 

meddelandet innehåller och delar samtidigt upp begreppet i tre olika dimensioner: 

 Level of interactivity: Graden av interaktivitet beror enligt författarna på om 

interaktionen med kunden är enkel eller om det finns en komplexitet i hur 

kunden måste engagera sig för att ta del av erbjudandet. 

 Accountability: Författarna pratar här om hur pass enkelt det är att spåra och 

mäta resultatet av marknadsföringen. 

 Format: Här refererar man till vilken nivå man utnyttjar mediets kapacitet vad 

gäller utformningen av meddelandet. Exempelvis om det innehåller ren text 

eller multimedia. 

Zabin och Brebach (2004) definierar begreppet kontext som något som omger och ger 

mening åt något annat. Kontexten är så pass viktig att ta hänsyn till eftersom den kan 

omvandla ett tvetydigt meddelande till precis rätt information. Detta stärks av Jackson 

och Carter (2002) som menar att all betydelse beror på sitt sammanhang, det vill säga är 

kontextberoende. Barnes och Scornavacca (2004) diskuterar att meddelanden kan 

skräddarsys till olika nivåer av kontext och emotionellt engagemang från kunden. De 

definierar kontext som förmågan att sända passande meddelanden på rätt tid och på rätt 

plats. Enligt De Reyck och Degraeve (2003) så är annonsens matchning av kundens 

individuella preferenser samt att den tas emot vid en passande tidpunkt två faktorer som 

kan öka kundens gensvar på marknadsföringen. 

Enligt Zabin och Brebach (2004) kan kontextsensitiv marknadsföring jämföras med 

just-in-time marknadsföring. De menar också att det är konträrt till vad de kallar för 

just-in-case marknadsföring vilket förklaras som de opreciserade massutskick som av 

många betraktas som skräp och slängs bort. Enligt Kotler et al (2008) är timingen för 

exponering en av nyckelfaktorerna vid marknadsföring. De Reyck och Degraeve (2003) 

har inför en studie definierat ett av marknadsavdelningens stora problem som är att 

sända ut sina annonser och erbjudanden på passande tider och skapa timing med 

kunders preferenser. Vad kunder föredrar och när är varken självklart eller enkelt att 

förutse. Kumar (2008) bidrar till denna diskussion genom att hävda att många företag 

                                                           
10

 Svensk översättning: Riklighet 
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drar felaktiga slutsatser om att tiden för köpet och själva produkten inte hänger ihop. 

Han menar att man genom att tänka på det sättet kan skapa missledande förutsägelser 

eftersom en kunds köpbeslut av en viss produkt samt timingen för köpbeslutet i hög 

grad påverkar varandra. Enligt Kumar (2008) är företagens jobb med att förutse 

framtida köpbeteende hos kunder ofta bristfälligt. Han framhåller att företag traditionellt 

sett i bästa fall har uppskattat sannolikheten att kunden väljer deras produkt och sedan 

sannolikheten att köpet genomförs vid en särskild tid. Han föreslår därför en ny 

timingmodell för att för att skapa mer exakta förutsägelser om kunders framtida 

beteende. Denna har en något omvänd ordningsföljd och går ut på att i första steget 

uppskatta sannolikheten att en kund gör ett köp under en viss tidpunkt. I nästa steg 

uppskattas sannolikheten för att kunden köper en särskild produkt på den tidigare 

förutsatta köptiden.  

3.1.3 Mobiltelefonen som precisionsverktyg  

Under denna rubrik kommer vi att presentera teorier gällande val av marknadsföringskanal och 

teorier om varför mobilen bör användas som verktyg för att möjliggöra precision i 

marknadsföringen.  

När det gäller att välja kanal för sin marknadsföring menar Sharma och Mehrotra (2007) 

att företag bör vara medvetna om att kunden söker sig till olika kanaler då de erbjuder 

kunderna olika unika egenskaper som uppfyller deras behov. De menar att varje kanal 

attraherar en viss typ av kunder och att detta innebär att kunden inte kommer att komma 

i kontakt med företaget om de inte finns representerade i rätt kanaler. Detta stärks av 

Fill (2006) som menar att man bör göra en planering av de media som är aktuella för 

sina marknadsaktiviteter och specifikt att skilja på fördelarna mellan traditionella och 

nya typer av media.  

Den tekniska utvecklingen som har ägt rum de senaste decennierna har bidragit till att 

det idag finns fler kanaler att marknadsföra sig igenom. Enligt Zabin och Brebach 

(2004) finns det nya möjligheter för företag att genomföra den process som de kallar för 

precisionsmarknadsföring. De menar att precision i marknadsföringen kan uppnås 

genom att använda rätt uppsättning av tekniska plattformar och dataanalysverktyg 

samtidigt som man specialiserar utförandet av marknadsföringskampanjen. Detta stärks 

av Haghirian et al (2005) som betonar vikten av att marknadsförare noggrant bör välja 

marknadsföringskanal som passar meddelandet som kommuniceras för att ha möjlighet 

att nå så många potentiella kunder som möjligt. Även Fill (2006) menar att teknologins 

påverkan har haft stor betydelse för företags marknadskommunikation och det finns 
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stora skäl att tro att dessa förändringar fortsätter med en ökad frekvens. Barnes och 

Scornavacca (2004) instämmer i detta resonemang och framhåller att interaktivitet samt 

den mobila egenskapen hos trådlös media har resulterat i en ny plattform för 

marknadsföring som företag bör beakta. 

En strategi för att möjliggöra precision i marknadsföringen är att använda sig av 

mobilen som marknadsföringsverktyg. Merisavo et al (2006) menar att mobiltelefonen 

har kommit att bli ett seriöst marknadsföringsverktyg. Barnes och Scornavacca (2004) 

stärker detta resonemang och menar att man estimerar att det i framtiden kommer att bli 

lika vanligt att marknadsföra sig genom mobiltelefonen som det idag är att 

marknadsföra sig genom medier såsom TV och tidningar. Haghirian et al (2005) 

framhåller att den tekniska utvecklingen ständigt går framåt och att man antar att 

mobilens funktion i framtiden kommer att likställas med funktionen för en desktop. Fill 

(2006) definierar mobile commerce
11

som en trådlös enhet, såsom mobiltelefoner, vilken 

möjliggör transaktioner i realtid och på vilken plats som helst. Barnes och Scornavacca 

(2004) betonar att då mobilen är väldigt personlig skapar det en passande plattform för 

att leverera individanpassad marknadsföring. Vidare menar de att mobilen är ett unikt 

redskap då det möjliggör personliga erbjudanden när som helst och var som helst. De 

betonar även att företag måste inse att kunden enbart vill få information och 

marknadsföring som den vill ha eller anser sig behöva och att en av de viktigaste 

aspekterna att beakta är att trådlösa användare kräver en paketering av högt 

personifierad information. Haghirian et al (2005) instämmer i detta resonemang då de 

menar att marknadsföringsaktiviteter som sker via mobiltelefonen tillåter företag att 

kommunicera direkt med sina kunder utan tid och plats som hinder.  

”Mobile devices enable interactions between customer and advertiser that become 

increasingly rapid and easy and are independent from the customer’s location” 

(Haghirian et al, 2005, s 1) 

Mobilmarknadsföring förklaras enligt Haghirian el al (2005) som överföring av 

marknadsföringsmeddelanden till mobila enheter, såsom mobiltelefoner. De framhåller 

att mobilmarknadsföring har fördelar jämfört med traditionell media då personlig 

kommunikation samt interaktionen med kunden är lättare genom mobilen som 

kommunikationsverktyg. Haghirian et al (2005) förklarar att företag kan använda 

kundernas feedback för att skräddarsy meddelanden och erbjudanden och samtidigt 
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samla in information om kundens preferenser i syfte att förbättra framtida produkter och 

tjänster.  

Haghirian et al (2005) menar att om marknadsförare vill utnyttja den effektivitet som 

mobilen som media tillhandahåller måste de först förstå hur kunden som användare 

upplever och värderar mobilen som marknadsföringsverktyg. De menar att om kunden 

blir överöst med marknadsföring i mobilen finns det en risk de upplever en irritation 

vilket skulle kunna resultera i att kunden reagerar negativt på denna sorts 

marknadsföring. Författarna framhåller även att i takt med att antalet 

marknadsföringsmeddelanden i mobilen ökar, förvärras attityden till mobilen som 

marknadsföringsverktyg och detta tenderar att leda till tristess ur kundens perspektiv.  

3.1.4 Kvalitativa och kvantitativa mått 

I detta avsnitt berörs ämnet kring mätbarheten av marknadsföringsinsatser där vi även 

diskuterar mätbarheten i just mobilmarknadsföring. En diskussion förs även kring vilka 

svårigheter som finns gällande framgångsrika sätt att mäta effekten av mobilen som 

marknadsföringsverktyg.  

Young och Aitken (2007) föreslår att när man talar om effekten av en 

marknadsföringsinsats så bör man skilja på output
12

och outcome
13

, det vill säga på 

kvalitativa och ekonomiska mått. Lenskold (2003) menar att det alltid har varit en 

utmaning för marknadsförare att mäta resultatet av deras marknadsföringsinsatser och 

att detta problem har resulterat i att många har skiftat kriterierna för sina mått till 

kvalitativa begrepp, såsom varumärkeskännedom och perception. Han menar att faran 

med att utelämna ROI
14

 som mått ligger i att marknadsföringsinsatser då kan ses som en 

kostnad snarare än en långsiktig investering eftersom man inte kan presentera några 

konkreta resultat.  

Gummesson (2008) föreslår ett mått på det värde företaget får ut av att satsa på 

relationen till kunden. Begreppet förkortas ROR
15

 och definieras som det långsiktiga 

nettofinansiella resultatet som åstadkoms av en organisations upprättande och 

underhållande av dess nätverk av relationer. Han menar att avkastningen på en relation 

minus kostnaderna för att upprätthålla relationen är ROR. Genom att räkna på detta sätt 

visar det sig att det för många företag är mer lönsamt på lång sikt att investera i 

befintliga kundrelationer än att försöka skaffa nya. Bayne (2002) framhåller att när det 
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gäller marknadsföring genom digitala kanaler så är vissa mätmetoder mer svårtolkade 

än andra och att konkreta siffror inte alltid finns att tillgå. Han påpekar dock vikten av 

att inte glömma bort immateriella aspekter av mobila strategier som till exempel att de 

ofta ökar bekvämligheten för kunden. Bayne (2002) framhåller även möjligheten att 

man genom att spåra kunders användande av mobila tjänster kan får en bättre förståelse 

för deras beteende och på så sätt komma närmre möjligheten att mäta ROI.  

Haghirian et al (2005) menar att det finns nya utmaningar gällande mätbarheten av 

effekten och effektiviteten av en marknadsföringsstrategi som mobilmarknadsföring då 

det är en förhållandevis ny kanal att marknadsföra sig genom. Detta stärks av Heinonen 

och Strandvik (2006) som betonar att företag måste mäta kundens respons för att på så 

sätt förstå effektiviteten av deras marknadskommunikation i såväl traditionell som ny 

kommunikationsstrategi. Haghirian et al (2005) menar vidare att man vet väldigt lite om 

hur mobila teknologier och applikationer på ett framgångsrikt sätt kan integreras med 

övriga marknadsföringsaktiviteter för att skapa en fördelaktig marknadsföringsstrategi. 

3.2 Segmentering 
I kommande avsnitt diskuterar olika författare ämnet segmentering. Till en början ges en 

grundläggande förklaring till ämnet (kapitel 3.2.1) för att sedan gå in på hur olika 

segmenteringsstrategier har utvecklats (kapitel 3.2.2) samt hur mobilen har påverkat sättet 

företag idag segmenterar sin marknad (kapitel 3.2.3). 

3.2.1 Grundläggande segmenteringsstrategier 

Under följande rubrik presenteras en grundläggande förklaring till vad segmentering innebär 

samt varför företag måste segmentera sin marknad. Det diskuteras även olika tillvägagångssätt 

och även svårigheter med segmentering. 

Enligt Dickson och Ginter (1987) har marknader varit segmenterade så länge som 

företag har särskiljt sig i sin metod för försäljning. Dibb och Simkin (2010) menar att 

marknadssegmentering är en väl etablerad teori och en välkänd komponent inom 

marknadsföringen och används idag av företag från alla branscher. Segmenteringens 

utgångspunkt är, enligt Dibb (1999), att införa en struktur på marknaden i syfte att 

förenkla formulering och implementering av marknadsföringsstrategier. Axelsson och 

Agndal (2005) menar att marknaden bör delas in i olika grupper, så kallade segment, 

eftersom kunderna särskiljer sig när det kommer till bland annat konsumtionsmönster 

och preferenser. De framhåller att marknaden måste segmenteras för att 

marknadsföringsåtgärder ska bli mer effektiva och på ett mer fördelaktigt sätt nå den 

valda gruppen av konsumenter. McDonald och Dunbar (2004) stärker detta resonemang 

och menar att segmentering hjälper företag att hantera olika kundbehov genom att 
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identifiera homogena marknadssegment. Genom en effektiv segmentering framhåller 

Albert (2003) att företaget får en ökad förståelse för kunden, en mer effektiv 

resursallokering, mer skräddarsydda marknadsföringskampanjer samt en förbättrad 

konkurrensfördel. 

Det finns olika strategier och tillvägagångssätt som kan användas när en heterogen 

marknad ska segmenteras till homogena grupper. Axelsson och Agndal (2005) 

understryker att företag på marknaden skiljer sig åt när det kommer till segmentering 

och har därför olika krav på strategier. De menar att om ett företag har en nischad 

försäljningsstrategi måste de också anpassa segmentet och får därmed ett smalare 

segment, jämfört med ett företag som säljer lågprisprodukter och som då vänder sig till 

ett bredare segment av kunder.  

Vid segmentering används variabler, så kallade segmenteringsvariabler, som definierar 

hur och utefter vilka kriterier man delar upp marknaden. Salomon et al (2010) förklarar 

fyra olika segmenteringsvariabler som kan användas för att dela upp marknaden, 

nämligen demografisk, geografisk, psykografisk samt beteendemässig segmentering 

vilka ligger till grund för en traditionell segmenteringsstrategi.  

Dibb (1999) menar att det finns svårigheter som uppkommer i samband med 

marknadssegmentering, där dålig förståelse av den strategiska fördelen nämns som ett 

av problemen. Även problematik som innefattar en exkludering av hinder som finns på 

den ”riktiga” marknaden nämns av författaren som en del av svårigheten som 

förknippas med marknadssegmentering. Även Weinstein (2004) stödjer denna 

argumentation och menar att segmentringsprocessen är kostsam och avsaknaden av 

pålitliga mätinstrument gör att effektiviteten av segmenteringsprocessen ifrågasätts. 

Detta resulterar, enligt Dibb och Simkin (2010), att företag måste vara säkra på 

kvaliteten av det segment som väljs för att säkerställa stabiliteten av genererad outputen.  

”The high financial and other costs of segmentation projects have brought questions 

about effectiveness to the fore, with some researches criticizing the lack of reliable 

measurement tools.” (Dibb & Simkin, 2010, s 114) 

3.2.2 Utvecklingen av segmenteringsstrategier 

I kommande avsnitt diskuteras hur samhällsutvecklingen har påverkat företags sätt att 

segmentera marknaden. Det presenteras även teorier kring framtida segmenteringsstrategier. 
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Figur 3: The evolution of market 

segmentation, Källa: Zabin & Brebach, 

2004, kapitel 1, s. 33 

Hultén et al (2008) påstår att vårt samhälle med dess konsumenter idag inte är desamma 

som tidigare. Detta kan kopplas till tankar av Solomon et al (2010) som berör det 

faktum att marknaden också måste segmenteras på ett nytt sätt för att möta de nya 

förutsättningarna. De framhåller att förändringar i livsstil och andra egenskaper som 

förändras hos kunden ständigt skapar nya möjligheter för marknadsförare. Dibb och 

Simkin (2010) stärker detta resonemang och menar att denna förändring skapar 

möjligheter att hitta nya marknadssegment.  

Zabin och Brebach (2004) betonar att segmenteringsvariablerna har förändrats med 

tiden. De menar att vi gått från den demografiska segmenteringen på 50-talet, där 

marknaden bland annat delades in efter ålder och kön, till att idag segmentera 

marknaden efter ekonomiska variabler. Denna utveckling har enligt författarna gått 

stegvis. Den geodemografiska segmenteringen är en vidareutveckling från den 

ursprungliga 

demografiska 

segmenteringen 

och innefattar en 

kombination av 

olika variabler, 

såsom kunder som 

bor i egenägd 

bostad i 

kombination med 

storlek på familjen. 

Vidare menar de att på 1960-talet uppkom 

den beteendemässiga segmenteringen för att sedan på 1970-talet övergå till den 

psykografiska segmenteringen, som delar in marknaden efter variabler som personlighet 

och livsstil. På 1990-talet finner man nya segmenteringsstrategier och fokuserar istället 

på att behålla de nuvarande kunderna och förvärva nya genom att segmentera 

marknaden efter kundernas lojalitet och lönsamhet. Zabin och Brebach (2004) menar att 

segmenteringen idag har gått ett steg längre än bara lojalitet och lönsamhet. Den 

ekonomiska segmenteringen innebär att man förutspår kundens framtid för att på så sätt 

få insikt i det långsiktiga värdet av den specifika kunden och dess kundsegment. Detta 
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stärks av tidigare nämnda teorier
16

 av Kumar (2008) som framhåller vikten av att 

förutse framtida köpbeteende hos kunden för att minimera risken att skapa avstånd till 

dem. Enligt Zabin och Brebach (2004) är den ekonomiska segmenteringen en 

förutsättning för att realisera precisionsmarknadsföring.  

“Economic segmentation is a prerequisite for precision marketing. When combined 

with response-based segmentation […] economic segmentation represents the next 

defining trend in the evolution of market segmentation.” (Zabin & Brebach, 2004, s 37) 

Zabin och Brebach (2004) menar att företag kan använda den idag existerande 

informationen om kunden och fokusera på kundens framtidsutsikter för att på ett 

fördelaktigt sätt attrahera samt förbättra inflytandet hos kunderna och därigenom 

förbättra den övriga marknadsföringsstrategin.  

3.2.3 Mobilens betydelse för segmentering 

Har den ökade användningen av mobiltelefoner i samhället gett företag nya förutsättningar att 

segmentera marknaden? Följande avsnitt berör frågeställningen om mobilen har påverkat 

sättet företag idag segmenterar sin marknad. 

Då den mobila marknaden börja mogna och till en viss del även mättas tvingas företag, 

enligt Dibb och Simkin (2010), att finna nya sätt att nå sina kunder. Genom den ökade 

konkurrensen på marknaden menar författarna att företagen måste utforma nya och 

sofistikerade metoder att segmentera marknaden. Merisavo et al (2006) menar att 

kunders preferenser gällande innehåll i mobilen samt deras användargrad kan användas 

som nya differentierande variabler för att nå rätt kunder och uppnå bättre resultat med 

sin mobila annonsering.  

Segmentering efter tid och plats ses som en viktig del för att möjliggöra precision i 

mobilmarknadsföringen. Haghirian et al (2005) framhåller att företag nu kan lokalisera 

kunden och nå den i specifika situationer som för företaget är önskvärt. Enligt Veveridis 

och Polyzos (2002) är Location Based Services, även kallat LBS, en tjänst som grundar 

sig på information om en mobilstations position. Författarna framhåller att en ny 

segmenteringsstrategi möjliggörs och att företag med hjälp av LBS kan skapa lokalt 

skräddarsydda meddelanden till sina kunder. De menar vidare att man för första gången, 

genom information om kundens geografiska position, kan nå kunden med helt 

skräddarsydd marknadsföring. Turban et al (2010) menar att fördelarna med LBS, ur 

företagens perspektiv, är att de kan skapa tjänster som mer precist möter efterfrågan från 
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kunden. Haghirian et al (2005) framhåller samtidigt att mobila enheter möjliggör en 

snabb och enkel interaktion mellan kund och annonsör som dessutom är oberoende av 

kundens geografiska placering. 

3.3 Kunden 
I kommande avsnitt om kunden presenteras teorier om varumärkesbyggande (kapitel 3.3.1), 

integritet och acceptans (kapitel 3.3.2) samt relevans kontra integritet i mobilmarknadsföring 

(kapitel 3.3.3). Fokus ligger på att se kunden utifrån företagets perspektiv och i den avslutande 

delen diskuteras kunden inom ramarna för mobilmarknadsföring där frågeställningen om 

relevans kontra integritet diskuteras. 

3.3.1 Varumärkesbyggande genom kundrelationer 

Under denna rubrik diskuteras teorier om huruvida kunden kan bidra till ett företags 

varumärkesbyggande genom dess relation till företaget. Även varumärkets styrka samt 

långsiktigt relationsbyggande är ämnen som berörs. 

Kapferer (2008) förklarar att brand equity
17

 består av dels ett kundbaserat värde och 

dels av ett finansiellt värde. Det kundbaserade värdet av ett varumärke fokuserar på de 

relationer kunder har med ett varumärke. Det finansiella värdet av ett varumärke består i 

kunders vilja att välja ett specifikt varumärke framför konkurrenternas. Författaren 

menar att varumärken har ett finansiellt värde eftersom de har lyckats få tillgång till 

kundernas medvetande och hjärta. Axelsson och Agndal (2005) stärker detta 

resonemang och menar att ett väl byggt varumärke kan representera stora ekonomiska 

värden som skulle kunna resultera i försäljningsutveckling och ökade vinster. Kapferer 

(2008) menar att ett sätt att få varumärket att växa och försäljningen att öka är att 

tillsammans med ett annat varumärke gå samman i så kallat co-branding
18

 eller 

alliance
19

. Detta är strategiska beslut med långsiktiga mål om att slå samman sina 

fördelar för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster för att nå nya marknader. 

Armstrong och Kotler (2007) stärker denna diskussion och menar att co-branding 

resulterar i högre brand equity genom att kombinera fler parametrar som kunden tilltalas 

av vilket möjliggör en bättre relation till kunden. 

Gummesson (2008) förklarar att relationsmarknadsföring vanligtvis definieras som ett 

tillvägagångssätt för företag att skaffa sig lojala kunder och på så sätt öka lönsamheten. 

Detta stärks av Keillor et al (2007) som menar att företag kan förbättra lönsamheten 

genom att stärka relationen till deras mest värdefulla kunder. Gummesson (2008) 

definierar även relationsmarknadsföring som interaktion i nätverk av relationer. Han 
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presenterar en rad generella egenskaper som gäller för relationer, nätverk och 

interaktion. Samarbete nämns som en viktig egenskap inom relationsmarknadsföringen. 

Han menar att samarbete är nära kopplat till konkurrens där hög konkurrens ofta 

refereras till lågt samarbete. Vidare förklarar han att engagemang, beroende och vikt är 

andra egenskaper när det kommer till relationer. Engagemang kan vara avgörande i en 

viktig relation som företag är beroende av, där engagemang är väsentlig för relationens 

existens. Förtroende, risktagande och osäkerhet refereras till hur leverantören och 

kunden kan lita på varandra i sin affärsrelation. Gummesson (2008) menar att hur 

viktigt företag anser det är med förtroende i relationen varierar även med olika kulturer. 

Detta kan kopplas till Haghirian et al (2005) som menar att förtroende handlar om 

trovärdighet och betonar vikten att företaget återspeglar en trovärdighet gentemot 

kunden. Axelsson och Agndal (2005) stärker detta och framhåller att vid transaktioner 

som sker mellan företag och kund existerar en viss osäkerhet. De menar vidare att 

oberoende hur många avtal som de upprättar mellan sig kan inte alla osäkerheter täckas 

in och att det då krävs att kunden och företaget ömsesidigt kan lita på varandra. 

Författarna förklarar att interaktion och relationer mellan aktörer är en central 

utgångspunkt i affärer. De betonar att en relation bör hanteras individuellt samt att 

företag bör hantera relationer såväl kortsiktigt som långsiktigt. Gummesson (2008) 

instämmer i detta resonemang och menar att långsiktighet är en generell egenskap och 

fungerar som en grundpelare i relationsmarknadsföringen. Han framhåller att 

långsiktighet skapar effektivitet som är önskvärt av alla parter. Enligt Grönroos (2008) 

har det under senare år blivit allt vanligare att företag fokuserar på relationer som ett 

alternativ till det traditionella transaktionsperspektivet.  

3.3.2 Kundens integritet och acceptans  

I detta avsnitt presenteras generella teorier om kundens integritet och acceptans när det 

kommer till marknadsföring, där privacy och permission marketing diskuteras utifrån olika 

författares perspektiv.  

Warren och Brandeis (1890) var tidigt ute när de skrev en artikel som berörde kundens 

integritet och privacy
20

. De definierade privacy som individens rättighet att bli lämnad 

ifred och menade att genom undvika publicering av viss information är ett sätt att 

skydda kundens privacy. Haghirian et al (2005) understryker att frågan om privacy 

alltid har varit en kritisk frågeställning för marknadsförare. Författarna antar även att 

desto högre kunden värderar subjektiv privacy, såsom att dela med sig av personlig 
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information, ju lägre blir det uppfattade värdet av marknadsföringen. Zabin och Brebach 

(2004) framhåller att en framgångsrik metod att hantera kundens privacy kan vara en 

dörröppnare till kundens högt värderade personliga information, vilket kan vara viktigt 

för företag att få ta del av. Vidare menar författarna att kärnan i 

precisionsmarknadsföringen är att bygga friska och långvariga relationer till kunderna 

och det bästa sättet att möjliggöra detta är att respektera deras privatliv. Heinonen och 

Strandvik (2006) framhåller att direkt marknadsföring har en tendens att göra intrång på 

kundens privacy vilket också kunderna, enligt författarna, själva har påtalat att de 

upplever. Zabin och Brebach (2004) betonar dock att det är svårt för företag att 

definiera vad kunden avser med privacy, vilket är en förutsättning och väsentligt för 

företag att veta då de ska utforma sin marknadsstrategi.  

Schlegelmilch och Öberseder (2010) betonar att marknadsföringsetik handlar om hur 

moral appliceras i marknadsföringsbeslut, beteende och institutioner. Rao och 

Singhapakdi (1997) menar att pålitlighet och etik går hand i hand. De menar att om 

företaget strävar efter att upprätthålla en kontinuerlig pålitlighet till kunden kommer de 

tvunget att behöva engagera sig i etiskt förhållningssätt. Turban et al (2010) menar att 

permission marketing
21

 är en lösning på förtroendeproblemet eftersom det innebär att 

man utgår från att kunden tillfrågas för godkännande att ta emot olika typer av 

kommunikation. Enligt Heinonen och Strandvik (2003) innebär godkännande från 

kunden att man får tillgång till konsumenten men tillägger dock att ett godkännande 

från kunden inte automatiskt innebär att man får kundens uppmärksamhet utan är 

snarare en dörröppnare och ger en indikation av kundens potentiella intresseområden. 

Turban et al (2010) menar att en av de stora riskerna med direkt marknadsföring är att 

kunden kan bli överlastad med oönskad marknadsföring. Detta kan kopplas till 

Heinonen och Strandvik (2006) som framhåller att innehållet i meddelandet samt 

kundens acceptans måste säkerställas för att försäkra sig om hög kundrespons. 

“Traditionally, marketing communication strategies have been based on the 

interruption logic where the customer is forced to pay attention. […] It has been argued 

that firms benefit from getting customers’ permission to be contacted making it easier to 

reach them about offerings” (Heinonen & Strandvik, 2006, s 1) 

Heinonen och Strandvik (2003) framhåller att kunden svarar på 

marknadskommunikation genom att antingen uppleva den som acceptabel eller 
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störande. Heinonen och Strandvik (2006) menar hur kunden svarar och reagerar på 

marknadskommunikation även är starkt kopplat och influerat av situationen där 

meddelandet mottas. Han et al (2010) stärker detta resonemang och menar att kunden 

behöver information för att hantera osäkerhet och förklarar vidare att kundens acceptans 

går hand i hand med den kunskap kunderna besitter. Heinonen och Strandvik (2003) 

understryker att kunden skapar acceptans till marknadsföringen om meddelandet 

upplevs som lämpligt för den specifika kommunikationen.  

3.3.3 Relevans kontra integritet i mobilmarknadsföring 

I det avslutande avsnittet om kunden diskuteras kundens relevans kontra dess integritet inom 

ramarna för mobilmarknadsföring. Frågeställningar såsom vad kunden tycker att ett relevant 

meddelande ska innehålla samt hur författare anser att frågan om integritet bör hanteras när 

det kommer till mobilmarknadsföring kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

Schlegelmilch och Öberseder (2010) framhåller att det finns många frågeställningar 

inom marknadsföringen som debatterats genom åren, såsom missledande 

marknadsföring och felaktig produktbeskrivning. Vidare menar de att nya etiska frågor 

uppkommit inom marknadsföringen där den teknologiska utvecklingen kraftigt bidragit 

till denna diskussion. Haghirian et al (2005) instämmer i detta resonemang och menar 

att frågor kring den personliga integriteten ökade med den tekniska utvecklingen som 

Internetmarknadsföring genomgick, vilket kan likställas med den utveckling som 

mobilmarknadsföring nu ställs inför. Penders (2005) stärker detta resonemang och 

menar att tekniken inom telekommunikationsbranschen har utvecklats i snabb takt och 

att frågeställningar inom områden, såsom kundens integritet, därmed också förändrats. 

Jenkins (2006) menar att säkerhet och etik i kommunikationen samt interaktion är 

faktorer som bidrar till en gynnsam mobilkommunikation till kunden och är ämnen som 

innefattas i dessa nya debatterade frågeställningar. 

Varnali och Toker (2010) framhåller att den mobila marknadsföringen framförallt 

behöver vara godkännande men också relevant, målinriktad, fånga uppmärksamhet, vara 

personlig samt ha ett innehåll med mervärde. Haghirian et al (2005) stärker detta 

resonemang och menar att kunden vill att innehållet ska skräddarsys för deras intressen 

men även att meddelandet ska vara relevant för dem. Även Grönroos (2008) framhåller 

teorier om vikten av att marknadskommunikationens innehåll bör innefatta vad kunden 

är intresserad av och relaterar till. Haghirian et al (2005) menar att informationen som 

levereras till kunden genom mobilmarknadsföring måste ha kvalitativa egenskaper 

såsom noggrannhet, aktualitet och användbarhet. He och Lu (2007) menar att 
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mobilanvändare ser fördelen med mobilmarknadsföring genom att de sparar pengar, 

sparar tid samt att de får tillgång till värdefull information. Barwise och Strong (2002) 

stärker diskussionen genom att betona vikten av meddelandets relevans och att 

frekvensen måste hållas till under tre meddelande per dag för att upprätthålla kundens 

godkännande. Barutcu (2008) menar att de viktigaste faktorerna för att få mobilen till ett 

accepterat marknadsföringsredskap är marknadsföringens underhållningsvärde, 

informationsvärde samt dess innehåll. Detta kan kopplas till tankar av Haghirian et al 

(2005) kring egenskaper av ett meddelandes innehåll. De menar att en hög grad av nöje 

och underhållning i marknadsföringen resulterar i en positiv effekt på kunden. De menar 

vidare att det är väsentligt att ett meddelande är konsist och roligt för att omedelbart 

fånga kundens uppmärksamhet. En närhet finns till He och Lu (2007) som stärker 

resonemanget och pekar ut de likvärdiga faktorerna godkännande, innehåll, kontroll 

över tjänsten samt leveransen av meddelandet som förutsättningar för kundens 

acceptans. 

Enligt Haghirian et al (2005) kan mobilmarknadsföring bidra till att bygga långsiktiga 

relationer eftersom den tillåter ömsesidig kommunikation mellan marknadsförare och 

kunder. De menar att marknadsförare genom detta marknadsföringsverktyg ges 

möjlighet att bygga en relation med en helt ny dimension då kunder kan bli försedda 

med information de är intresserade av. De menar dock att det finns en risk då 

mobilmarknadsföring kan generera mängder av information som förvirrar och 

distraherar mottagaren och menar att detta kan överväldiga kunden med information. 

McManus och Scornavacca (2005) framhåller att permission marketing har kommit att 

bli avgörande inom mobilmarknadsföringen. Detta finner en närhet till Haghirian et al 

(2005) som menar att kunden idag har möjlighet att välja marknadsföringsmeddelanden 

och även påverka när och hur de vill interagera. De menar att detta ökar betydelsen av 

kundens individualitet och ger dem därför en helt ny roll i processen för 

mobilmarknadsföringen. Kundens godkännande och acceptans inom 

mobilmarknadsföringens har, enligt Becker (2005), ökat men påpekar att företag 

kommer att ha svårt att dra fördelar av detta utan att ha kunskap om de element som 

skapar acceptans hos kunden. Barnes och Scornavacca (2004) stärker detta resonemang 

och menar att godkännande och acceptans har en betydande roll inom den mobila 

marknadsföringen, men att marknadsförare ännu inte helt kan förklara hur man ska gå 

till väga för att uppnå detta. Haghirian et al (2005) förklarar vidare att kunden först 
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måste tillåta ett företag att sända marknadsföringsmeddelanden innan detta är möjligt. 

Tsang et al (2004) förklarar att konsumeter generellt sett har negativ attityd till 

mobilmarknadsföring men då de godkänner att ta emot mobilmarknadsföring ändras 

beteendet och konsumenten blir istället positiv till denna typ av 

marknadsföringsmeddelanden. Enligt Haghirian et al (2005) är många kunder 

fortfarande obekväma med mobila affärer och känner då en skepsis över säkerheten med 

att göra affärer över mobilen. Detta instäms av Varnali och Toker (2010) som menar att 

många kunder känner sig otrygga med att handla och dela med sig av personlig 

information genom mobilen.  

Mobilmarknadsföringens framväxt har, enligt Haghirian et al (2005), tvingat företag att 

samla in, sammanställa och använda information om kunden. De menar att 

mobilmarknadsföring kan betraktas som det enklaste sättet att hantera kundens den 

tidigare nämnda diskussionen kring privacy
22

. De framhåller även att ju högre 

användaren värderar subjektiv privacy, såsom att dela med sig av personlig information, 

desto lägre blir kundens upplevda värde av mobilmarknadsföring. Författarna menar 

vidare att kunder ser sin mobil som en privat sak och menar att detta har resulterat i att 

kunderna är väldigt känsliga mot att ta emot meddelanden från okända personer eller 

organisationer.  

“Customers regard their mobile phone as a very private item. Mobile technologies are 

considered “personal” technologies, attached to a particular body or person. 

Consequently, they are sensitive towards receiving messages from unknown persons or 

organizations.” (Haghirian et al, 2005, s 5) 
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4. Empiri och teoretisk analys 
I det här kapitlet presenterar vi det empirimaterial som vi samlat in vid intervjuer samt 

hur det finner närhet till den teoretiska referensramen. Den teoretiska analysen varvas 

löpande in efter diskussioner av våra intervjupersoner för att den ska hamna i rätt 

sammanhang och för att det ska bli mer liv i diskussionen. Vi har delat upp materialet 

under huvudrubriker som representerar de områden som vi tydligt kunnat lyfta fram 

som relevanta ämnesområden. Vi vill påpeka att samtliga rubriker nu handlar om 

respektive område relaterat till mobilmarknadsföring. Under varje rubrik har vi varvat 

åsikter från olika respondenter för att få en dynamisk diskussion. För att du som läsare 

lättare ska kunna följa med i diskussionen presenteras intervjupersonerna nedan:  

 David Bodén – Web & digital manager, Arla 

 Heli Brewitz – VD, AbilityMobile 

 Mikael Mathison – Produktevangelist, Eniro 

 Terje Pedersen – Turistchef, Visit Karlskrona, Karlskrona Kommun 

 Victor Triantafillidis – Hotellchef, Clarion Hotel Stockholm 

 Andreas Wiberg – Advertising manager, Tradera 

 Johan Åsén – Affärschef mobilt, Aftonbladet 

 

4.1 Precision 
Under denna del kommer vi att presentera våra intervjupersoners syn på att leverera 

marknadsföring med timing och precision (kapitel 4.1.1) samt hur detta kan möjliggöras med 

smartphones som marknadsföringskanal (kapitel 4.1.2). Det kommer även föras en diskussion 

om hur man ser på vikten av att finnas i kunders mobiltelefoner samt fördelar respektive 

begränsningar kring mätbarheten av denna typ av marknadsföringsstrategi (kapitel 4.1.3).  

4.1.1 Timing och val av marknadsföringskanal 

Här diskuteras timing som en del av precisionsmarknadsföring samt vad valet av 

marknadsföringskanal har för betydelse för att timing ska kunna realiseras.  

Enligt Brewitz 
23

är företag smarta om de väljer att synas i alla möjliga 

marknadsföringskanaler. Bodén
24

 talar även han om vikten av att finnas i alla typer av 

marknadsföringskanaler för att nå kunden i rätt sammanhang. Han förtydligar att alla 

kanaler har sin egen funktion och en situation där den fungerar. Pedersen
25

 betonar 

vikten av att det innehåll man vill förmedla till publiken ska finnas tillgängligt i alla 

kanaler vilket stärks av Mathison
26

 som understryker att det för Eniro är viktigt att vara 

där användarna finns. Wiberg
27

 framhåller i detta resonemang att timing alltid har varit 

en av marknadsföringens mest avgörande utmaningar. Han menar att vikten av timing 

har ökat i takt med ökat antal kanaler att marknadsföra sig i och att portabla enheter som 
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 Heli Brewitz, AbilityMobile, personlig intervju, 2011-04-19 
24

 David Bodén, Arla, personlig intervju, 2011-04-19 
25

 Terje Pedersen, Visit Karlskrona, personlig intervju, 2011-04-28 
26

 Mikael Mathison, Eniro, personlig intervju, 2011-04-21 
27

 Andreas Wiberg, Tradera, personlig intervju, 2011-04-23 
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marknadsföringskanal kan hjälpa till med att leverera rätt erbjudande vid rätt tid. Detta 

resonemang bekräftas av Zabin och Brebach (2004) som för en diskussion kring 

precisionsmarknadsföring. De menar att precision i marknadsföringen kan uppnås 

genom att använda rätt uppsättning av tekniska plattformar och dataanalysverktyg för 

att ha möjlighet att anpassa sin kommunikation till kunden. Haghirian et al (2005) 

instämmer i detta resonemang och understryker vikten av att noggrant välja media som 

passar kommunikationens syfte och som även når så många potentiella kunder som 

möjligt. 

”Så länge man bara hade en megafon att ropa i, då mättes alla på samma timing 

[…]När det finns trettio kanaler, vilket vi kanske är på väg mot, så är det naturligtvis 

ännu viktigare att du ropar i rätt högtalare. Om systemet och maskinen i sig kan hjälpa 

dig med detta tillfälle och placera annonsen där det borde vara rätt: geografiskt, 

tidsmässigt eller demografiskt. Då har du en fördel i just den kanalen.” (Wiberg) 

Enligt Mathison blir vikten av att kommunicera rätt sak i rätt tid främst viktigt då 

kunden har fått vetskap om att den faktiskt kan bli kontaktad med passande meddelande 

i rätt ögonblick. Innan dess kommer inte kunderna att ställa de kraven på företag. I takt 

med att fler företag använder de tekniska möjligheterna hos smartphones för att leverera 

meddelande mer precist, ju kräsnare kommer kunderna att bli. Mathisons resonemang 

diskuteras även av Zabin och Brebach (2004) som menar att 

precisionsmarknadsföringens styrka är att den ger möjlighet för företag att leverera 

noggranna och exakta meddelanden till kunder på samma segmenteringsnivå. Detta 

resonemang finner också en närhet till Haghirian et al (2005) som framhåller att 

mobilmarknadsföring ger företag möjlighet att nå sina potentiella kunder på ett 

individuellt plan.  

Enligt Brewitz har en smartphoneanvändare sin telefon tillgänglig inom en armslång 

radie cirka 80 procent av sin vakna tid. Därmed menar hon att företag, genom att välja 

smartphones som marknadsföringskanal, kan komma i kontakt med kunden en stor del 

av dygnet och på så sätt leverera marknadsföring med rätt timing. Wiberg stärker detta 

resonemang och menar att kunderna, genom sin högkompetenta smartphone, blir väldigt 

tillgängliga vilket bidrar med en unik möjlighet för företag. Detta resonemang kan 

kopplas till tankar av Haghirian et al (2005) som menar att mobila enheter möjliggör en 

snabb och enkel interaktion mellan kund och annonsör som dessutom är oberoende av 
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kundens geografiska placering. Triantafillidis
28

 förklarar att smartphones har blivit ett 

verktyg för att kommunicera information i rätt tid till hotellets gäster på ett sätt som 

tidigare inte varit möjligt. Vidare menar han att fördelen med att kommunicera genom 

en applikation för smartphones är att innehållet alltid kan hållas uppdaterat och färskt, 

till skillnad från tryckt information som snabbt kan bli inaktuell. Man kan här finna en 

närhet till Mc Manus och Scornavaccas (2005) begrepp richness som avser kvaliteten på 

den information som ett meddelande innehåller. Haghirian et al (2005) framhåller att 

information som görs tillgänglig via mobiltelefoner måste vara aktuell.  

4.1.2 Smartphones som marknadsföringskanal 

Under denna underrubrik så går intervjupersonernas diskussioner mer specifikt in på 

betydelsen av att välja smartphones som en marknadsföringskanal. Bland annat så behandlas 

kanalens särprägel och respondenternas tankar om hur framtiden för den ser ut. 

Brewitz förklarar att det genom undersökningar har framkommit att annonsering i 

mobilen är ungefär fem gånger så effektivt jämfört med annonsering på vanligt Internet. 

Hon menar att en förklaring till detta tros vara att det är mindre brus i mobiltelefonen då 

formatet inte tillåter alltför många meddelanden på skärmen samtidigt. Detta 

resonemang stöds av Haghirian et al (2005) som menar att kommunikation till kunden 

som sker genom mobiltelefonen är enklare jämfört med traditionella 

kommunikationsverktyg. Åsén
29

 menar även han att en av fördelarna med att använda 

sig av mobiltelefonen som marknadsföringskanal är att den är personlig för användaren. 

Det finns en tydlig närhet till Barnes och Scornavacca (2004) som menar att 

mobiltelefonen är en bra plattform för att leverera individanpassad marknadsföring 

eftersom den är personlig för användaren. Enligt Brewitz är en annan förklaring till 

mobilannonseringens effektivitet att kunden befinner sig i ett avslappnat läge när man 

surfar på sin smartphone gentemot desktopsurf som främst sker på kontorstid. Hon 

menar att när kunden är avslappnad i sitt surfbeteende är den också mer mottaglig för 

marknadsföring. Wiberg delar denna åsikt då han förmodar att kunden sänker garden för 

marknadsföring i mobilen eftersom man ofta har en positiv inställning till verktyget i sig 

då mobiltelefonen ligger användaren varmt om hjärtat. Detta kan sammankopplas med 

teorier av Heinonen och Strandvik (2006) som menar att situationen där kunden mottar 

marknadsföringen är starkt kopplat till hur kunden svarar och reagerar på 

kommunikationen.  
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 Johan Åsén, Aftonbladet, personlig intervju, 2011-04-20 
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Figur 4: Mobilanvändandet kontra desktopanvändandet, 

Källa: Brewitz, Originalkälla: morganstanley.com 

”Fördelen för de som marknadsför sig via smarta telefoner är att när vi surfar med en 

mobiltelefon så är vi i viloläge vilket betyder att vi är mer mottagliga för information 

och kommunikation.” (Brewitz) 

Åsén är övertygad om att det mobila surfandet kommer att överstiga desktopsurfandet 

inom en relativt snar 

framtid, vilket är ett 

tydligt skäl till varför 

man som företag bör 

inse vikten av att synas 

i mobilen. En tydlig 

koppling finns till 

Barnes och 

Scornavacca (2004) 

som redan för några år 

sedan estimerade att det 

i framtiden kommer att 

bli lika vanligt att 

marknadsföra sig genom mobilen som genom traditionella marknadsföringskanaler. 

Brewitz förklarar att man inom branschen estimerar att mobilsurf och desktopsurf 

kommer att vara lika stora runt år 2013, varpå mobilsurfandet sedan går om 

desktopanvändandet (se figur 4 ovan). Detta resonemang finner en närhet till Haghirian 

et al (2005) som menar att de mobila enheternas funktion i framtiden kommer att 

likställas med funktionen av en desktop. Enligt Bodén ser man dessa tendenser kring 

Arlas tjänster redan idag. Han framhåller att det är möjligt att nyttjandet av 

recepttjänsten i deras smartphone applikation går om användandet av samma tjänst på 

webbsidan redan i år. Även Mathison instämmer i detta resonemang och är övertygad 

om att samma faktum kommer att gälla deras tjänster, det vill säga att de kommer 

utnyttjas mer i användarnas mobiltelefoner än på traditionellt internet. Han förtydligar 

att trenden går mot att konsumenter i större utsträckning tar vara på möjligheten att söka 

information på plats genom sin smartphone istället för i förväg i hemmet. Eftersom det 

innebär att kunden själv väljer att söka upp företag efter situation skulle det kunna 
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realisera Zabin och Brebachs (2004) teori om CSP
30

 som är en indikation för hur väl ett 

företags erbjudande passar kundens behov, situation och intresse. 

Genomgående för våra respondenter är att de redan har kommit relativt långt i att 

utnyttja de nya möjligheter som smartphones innebär. Brewitz anser att det är viktigt att 

företag inte glömmer bort att synas i mobilen. Merisavo et al (2006) påpekar, likvärdigt 

med Brewitz uttalande, att mobiltelefonen har kommit att bli ett seriöst 

marknadsföringsverktyg. Både Bodén och Åsén betonar att de tycker att det är viktigt 

att ligga i framkant då det gäller nya typer av tekniska lösningar. Bodén tydliggör att det 

bland annat handlar om ett medievärde. Wiberg betonar att det dock inte är viktigt för 

alla företag att ligga i framkant när det gäller mobilmarknadsföring. Det viktigaste 

enligt honom är att inte bara göra något för sakens skull utan att verkligen veta vad det 

fyller för syfte för verksamheten. Vill man att varumärket ska förknippas med 

innovation och nytänk går det inte att vänta längre med denna typ av satsning medan det 

för vissa branscher inte kommer att vara aktuellt med mobila strategier än på länge. 

Mathison påpekar att det kommer att vara viktigt för företag att hänga med i den mobila 

utvecklingen men att betydelsen ändå varierar beroende på vilken bransch man verkar i. 

Det finns en närhet till Fill (2006) som framhåller att företag bör göra en planering av de 

media som är aktuella för just sina marknadsaktiviteter. Mathison påpekar framförallt 

möjligheterna för de branscher som är vad han kallar ”geolocationkänsliga”. Med det 

menar han att företag som har en nytta av att veta om sina kunders position har en 

ypperlig möjlighet att utnyttja GPS-funktionen i kundens smartphone.  

4.1.3 Mätbarhet 
Här förklarar intervjupersonerna hur de ser på möjligheterna och begränsningarna när det 

gäller att mäta effekten på marknadsföring som sker via smartphones.  

 Bodén förklarar att de sedan sommaren 2010 har kunnat göra mätningar kring 

användarnas beteende i applikationen. Han påtalar dock att mätverktygen som de 

använder sig av idag inte är särkskilt detaljerade och att statistiken de får ut därmed blir 

knapphändig. Detta resonemang kan kopplas till Haghirian et al (2005) som betonar att 

eftersom mobilmarknadsföring är en förhållandevis ny marknadsföringsstrategi uppstår 

det nya utmaningar gällande mätbarheten av effekten och effektiviteten av denna 

marknadsföring. De menar att man vet väldigt lite om hur mobila strategier på ett 

framgångsrikt sätt kan integreras med övriga marknadsföringsaktiviteter. Åsén 

                                                           
30

 CSP = Context Sensitivity Points 



◆ Smartphones som ny marknadsföringskanal ◆ 

41 
 

framhåller att Aftonbladet är ett av få företag som mätt sin trafik länge där antalet 

besökare samt unika besökare bland annat används som mått. Samtidigt betonar han att 

det är oförståeligt hur företag kan göra digitala satsningar utan att ha koll på de idag 

mätbara effekterna. Det finns här ett tydligt samband till Heinonen och Strandvik (2006) 

som betonar att företag måste mäta kundens respons, i såväl nya som traditionella 

media, för att på så sätt förstå effektiviteten av deras marknadskommunikation. Åsén 

framhåller dock att det fortfarande är svårt att mäta själva effekterna av 

mobilmarknadsföring, utöver antal klick och unika besökare. 

”Ska man driva på den mobila affären måste det finnas en öppenhet bland aktörerna 

där ute och det är viktigt att vi driver på […] och att vi mäter på samma sätt och där 

känns det som att vi släpar väldigt mycket i branschen.” (Åsén) 

Enligt Brewitz kan företag som väljer att skapa en applikation mäta antal nedladdningar 

och genomsnittlig tid som användare spenderar i applikationen. Hon förklarar vidare att 

när de mäter effekten av en mobilannonsering använder de sig av måttenheten CTR
31

, 

vilket är ett mått som anger hur många användare som klickar på en annons. Hon menar 

dock att detta mått inte är det viktigaste utan att exempelvis varumärkeskännedom och 

köpbenägenhet är viktiga parametrar att beakta när man ska mäta effekten av en 

mobilmarknadsföring generellt. Detta stämmer överens med Young och Aitkens (2007) 

förslag om att företag bör man skilja på output
32

och outcome
33

, det vill säga på 

kvalitativa och ekonomiska mått, när man talar om effekten av en 

marknadsföringsinsats. Som tidigare nämnt
34

 berättar Brewitz att när man har räknat 

ihop både kvantitativa och kvalitativa parametrar har man i studier funnit att 

mobilmarknadsföring via smartphones är fem gånger så effektiv som annonsering via 

desktop internet. Dock påpekar hon att det inte är detsamma som att påstå att ROI
35

 ur 

ekonomisk bemärkelse är fem gånger så hög i en smartphone som på en desktop då 

produktionskostnaden för mobila format fortfarande är jämförelsevis hög. Wiberg 

betonar att ända sedan de digitala medierna kom har det funnits höga förväntningar på 

mätbarheten av marknadsföringen i dessa kanaler. Han tror att potentialen för mätbarhet 

i digitala kanaler är hög men påpekar samtidigt att dessa förväntningar är alldeles för 

höga i relation till de mätinstrument som tidigare funnits att tillgå. Man kan här urskilja 
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en närhet till Bayne (2002) som framhåller att när det gäller marknadsföring genom 

digitala kanaler så är vissa mätmetoder mer svårtolkade än andra och att konkreta siffror 

inte alltid finns att tillgå. Wiberg förtydligar sitt resonemang genom att uttala sig om att 

i denna strävan efter kvantitativa mått har företag glömt bort att se de långsiktiga 

kvalitativa effekterna. Därför menar han att det måste utvecklas betydligt mer 

sofistikerade och kvalitativa sätt att mäta exempelvis varumärkesbyggande genom 

smartphones för att kunna motivera marknadsförare att integrera mobila strategier i sin 

övriga marknadsföringsstrategi. Detta problem bekräftas av Lenskold (2003) som menar 

att det alltid har varit en utmaning för marknadsförare att mäta resultatet av deras 

marknadsföringsinsatser och därav motivera sådana satsningar. Lenskold (2003) 

påpekar dock, tvärtemot Wiberg, att möjligheten att kunna presentera ett kvantitativt 

ROI-mått kan vara lösningen till att få mer pengar till marknadsföring. 

”Mobilmarknadsföring kommer förmodligen att ha precis samma utmaningar som 

webbmarknadsföring, att man försöker utvärdera dess effekt i respons i första hand och 

i viss mån räckvidd […] Om TV har gått att sälja därför att du har byggt en idé hos 

annonsörerna att du kan bygga ett varumärke genom att köpa TV-reklam, ja vilken 

enorm möjlighet finns det då inte i att finnas i den här grejen som folk har i fickan 

dygnet runt, när det gäller varumärkesbyggande?”(Wiberg) 

Wibergs uttalande ovan kan kopplas till Baynes (2002) tankar kring vikten av att inte 

glömma bort immateriella aspekter av mobila strategier som till exempel att 

mobilkommunikation ofta ökar bekvämligheten för kunden.  

Bodén påpekar att på det sättet som Arla har valt att verka i mobiltelefonen har de i 

nuläget inte möjlighet att se när användandet av deras applikation ger upphov till 

konkreta köp. Han säger att detta är önskvärt men tror att man i så fall måste integrera 

konkreta erbjudanden. Mathison förklarar att de tekniska möjligheterna som 

smartphones bidragit med innebär att företag kan få en högre ROI. Detta förtydligar han 

genom att förklara att ju närmre köpare och säljare kan sammanföras, genom 

exempelvis GPS-funktionen, desto högre ROI kommer marknadsföringsinsatsen att 

kunna resultera i. Detta kan på ett tydligt sätt kopplas till Bayne (2002) som framhåller 

möjligheten att man genom att spåra kunders användande av mobila tjänster kan få en 

bättre förståelse för deras beteende och på så sätt komma närmre möjligheten att mäta 

ROI. 
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Ett sätt att lösa utmaningen med mätbarhet i mobilmarknadsföring är att konstruera 

kampanjer som resulterar i registrerbara avslut. Brewitz exemplifierar företag som 

genom samarbeten, eller co-branding, har skapat digitala kuponger vilket är ett sätt att 

ge ett nytt format till en marknadsföringsaktivitet som är känd för sin mätbarhet i antal 

avslut. Pressbyrån har i sin applikation vid ett flertal tillfällen skickat ut ett erbjudande 

till sina användare om att komma till närmaste butik ett visst klockslag för att hämta en 

gratis produkt ifrån ett av butikens varumärken. Kunden löser då ut gåvan genom att 

den digitala kupongen på mobilskärmen läses av i kassan. På så sätt driver kampanjen 

kunder till butikerna och antal avslut på kampanjen kan mätas tack vare att den digitala 

kupongen löses in. 

4.2 Segmentering 
Under detta avsnitt behandlas segmentering, det vill säga hur man som företag kan dela upp 

marknaden. Efter att ha behandlat vårt intervjumaterial resulterade det i två huvudområden 

som vi anser utmärker sig när det gäller smartphones betydelse för segmentering. Det ena 

området är ”plats och kontext” (kapitel 4.2.1) och det andra är ”användarbeteende och devices 

(kapitel 4.2.2).  

4.2.1 Plats och kontext som segmenteringsvariabel  

Denna underrubrik avser lyfta fram en diskussion kring hur den nya tekniken, som möjliggjorts 

genom smartphones, kan hjälpa företag att dela in kundgrupper på ett mer specifikt sätt, efter 

platser och sammanhang, som tidigare inte varit möjligt. 

Mathison förklarar att GPS-funktionen löser problem för kunden genom att det via en 

smartphone är möjligt att söka information och erbjudanden där man befinner sig. Det 

finns en närhet till De Reyck och Degraeve (2003) som menar att marknadsförares stora 

utmaning är att leverera annonser och erbjudanden på rätt plats och vid rätt tid. Åsén 

anser att GPS-funktionen i smartphones är en av de stora fördelarna med att 

marknadsföra sig i mobilen, eftersom det innebär en ny möjlighet att dela upp 

marknaden. Det finns en närhet till Dibb och Simkin (2010) som menar att företag idag 

måste finna nya och sofistikerade sätt att segmentera marknaden och att GPS är en 

teknik som kan möjliggöra detta. Åsén berättar att Aftonbladet har en applikation som 

hela tiden uppdaterar användaren med de senaste nyheterna och i denna applikation har 

annonsören möjlighet att annonsera efter användarens position. Som exempel nämner 

Åsén Arlanda Express som har valt att annonsera enbart till personer med smartphones 

som befinner sig på Arlanda. Detta för att rikta meddelandet till just de personer som det 

berör. Detta löser det problem som Kumar (2008) framhåller om att företag ofta drar 

felaktiga slutsatser om att tiden för köpet och själva produkten inte hänger ihop. Enligt 

Triantafillidis använder Clarion Hotel Stockholm sin applikation för en än mer 
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positionsbaserad marknadsföring. Han framhåller att deras applikation är till för att ta 

reda på och sprida information om vad som händer på hotellet. På detta sätt vänder man 

sig på ett fördelaktigt sätt till hotellets gäster samt övriga intressenter som valt att ladda 

ner applikationen till sin smartphone. Haghirian et al (2005) instämmer i denna 

diskussion och menar att företag, genom att använda den platsbaserade tekniken, kan 

lokalisera kunden och nå den i specifika situationer som för företaget är önskvärt. Även 

Turban et al (2010) menar att det finns fördelar med att använda en platsbaserad 

segmentering då det ger företag möjlighet att möta kundens efterfrågan mer precist.  

Wiberg framhåller att många företag tror att segmentering på individnivå är extremt dyrt 

och att kontaktkostnaden därmed blir väldigt hög. Han förklarar att om företag istället 

fokuserar på att individuell kommunikation ska vara styrande, och inte den 

volymkommunikation som funnits tidigare, kommer man att finna kostnadseffektiva 

sätt att kommunicera sin marknadsföring ut till marknaden. Detta resonemang motsäger 

tidigare teorier av Weinstein (2004) som framhäver att segmenteringsprocessen är 

kostsam vilket har lett till en diskussion om segmenteringens effektivitet då avsaknaden 

av pålitliga mätinstrument gör segmenteringsprocessen osäker. Även Zabin och Brebach 

(2004) diskuterar att det kan vara ineffektivt och onödigt dyrt att skräddarsy 

erbjudanden på individnivå. De förklarar att skräddarsydda erbjudanden, så kallad one-

to-one marketing, fungerar bättre i teorin än i praktiken.  

Bodén påtalar att de ännu inte kopplat någon GPS-funktion till sina mobila tjänster men 

att det är önskvärt för dem att veta mer om när och framförallt var kunderna utnyttjar 

deras applikation genom smartphones. Pedersen, som har i uppdrag att marknadsföra 

staden Karlskrona, understryker betydelsen av GPS-funktionen som är kopplad till deras 

applikation. Han förtydligar att marknadsföring i rätt tid och på rätt plats är viktigt för 

vissa typer av köpbeslut. Som exempel nämner han att det är till stor fördel om kunden 

kan få tips på närliggande restauranger då de eftersöker detta. Man kan dra paralleller 

till Barnes och Scornavaccas (2004) definition av kontext vilken är att företag måste 

sända passande meddelanden på rätt tid och plats. 

4.2.2 Användarbeteende och devices som segmenteringsvariabler 

Här diskuteras betydelsen av att analysera potentiella kunder efter hur de beter sig i 

användandet av sin smartphone samt möjligheten att dela upp marknaden efter de specifika 

devices 
36

som kunderna tillhandahåller.  
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Det finns en enighet bland våra respondenter gällande det förändrade beteendet kring 

mobilanvändandet tack vare uppkomsten av smartphones. Brewitz berättar att man i en 

undersökning har funnit tre huvudsakliga anledningar till varför användare surfar med 

sin smartphone. 50 procent anger att det är för att sysselsätta sig, till exempel vid resor 

till och från jobbet. 33 procent påtalar att de surfar på grund av att de är beroende av 

nyheter och uppdateringar medan resterande 17 procent hellre surfar på sin smartphone 

eftersom de inte orkar slå på datorn. Enligt Wiberg är det för marknadsförare viktigt att 

analysera användares beteende kring de specifika devices man planerar att 

marknadsföra sig igenom. Axelsson och Agndal (2005) stöder detta och framhåller att 

för att marknadsföringsåtgärder ska bli mer effektiva och på ett mer fördelaktigt sätt nå 

den valda gruppen av användare måste marknaden segmenteras på ett bättre sätt. Även 

Albert (2003) förklarar att en effektiv segmentering möjliggör en ökad förståelse för 

kunden, en mer effektiv resursallokering, mer skräddarsydda 

marknadsföringskampanjer samt en förbättrad konkurrensfördel. 

”Att ha en liten högkompetent dator i fickan i princip dygnet runt […] så finns det en 

enorm potential att segmentera sin marknadsföring på ett sätt som anpassar sig efter 

det.” (Wiberg) 

Wiberg förklarar att när smartphones kom ut på marknaden så märkte man ett nytt 

beteende i användning av denna typ av telefoner jämfört med andra enheter. Specifikt 

har man enligt Wiberg märkt att surfbeteendet vid olika tidpunkter på dygnet har 

förändrats. Många användare surfar med sin smartphone på morgonen när man vaknar, 

till och från jobbet samt har man uppmätt en hög surffrekvens sent på kvällen då 

användaren troligtvis sitter i soffan. Det finns en närhet till Solomon et al (2010) som 

framhåller att förändringar i livsstil och andra egenskaper som förändras hos kunden 

ständigt skapar nya möjligheter för marknadsförare. Wibergs diskussion stärks av Åsén 

som menar att deras högsta surffrekvens uppmäts dels på morgonen mellan kl 7-9 och 

dels sent på kvällen mellan kl 22-23. Brewitz nämner att man till och med har kommit 

fram till att många smartphoneanvändare surfar i sängen då de har gått och lagt sig, 

vilket troligtvis beror på att det är lätt att ha sin smartphone tillgänglig överallt. Bodén 

påtalar att man genom Arlas applikation snarare sett skillnader i användandet baserat på 

dagar i veckan. Han förklarar att användandet av deras tjänst i mobilen är som störst på 

helgen medan deras webbtjänster utnyttjas mest i slutet på arbetsveckan. Att beteendet 

har förändrats hos mobilanvändaren kan kopplas till Hultén et al (2008) som menar att 
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beteendet generellt sett har förändrats i samhället. Solomon et al (2010) instämmer i 

detta resonemang och poängterar det faktum att marknaden måste segmenteras på ett 

nytt sätt för att möta de nya förutsättningarna. Dibb och Simkin (2010) menar i samma 

diskussion att denna förändring skapar möjligheter att hitta nya marknadssegment.  

Wiberg påtalar att anledningen till varför företag bör analysera användarbeteendet av 

smartphones är för att vara medvetna om när kunden är mottaglig för ett erbjudande. Då 

användarna av smartphones tenderar att surfa på kvällen i hemmiljö kan exempelvis den 

tidpunkten och den kanalen vara effektiv att annonsera på eftersom Wiberg menar att de 

då är mer shoppingbenägna jämfört med den desktopsurfing som sker på arbetsplatsen. 

Han förtydligar att kunden inte är redo att ta köpbeslut på arbetstid eftersom det kräver 

ett känslomässigt engagemang. Dessutom har man ofta ytterligare en beslutsfattare vid 

sin sida i hemmet, nämligen sin partner. Wiberg menar därför att säljande företag bör 

kombinera sin verksamhet med mobila sajter och applikationer eftersom det är 

kommunikationskanaler som används av kunden då de är mer köpbenägna. Detta 

diskuteras av Kumar (2008) som menar att företag ofta brister vid kartläggandet av 

kundens kommande köpbeteende. Samtidigt kan Wibergs resonemang liknas vid Zabin 

och Brebachs (2004) diskussion om att företag kan förbättra inflytandet hos kunderna, 

och därigenom förbättra den övriga marknadsföringsstrategin, genom att inrikta sig på 

kundens framtidsutsikter genom att använda den idag existerande informationen om 

kunden. De använder begreppet ekonomisk segmentering i detta sammanhang och 

menar att dagens segmentering bör utgå från att förutspå kundens framtid för att på så 

sätt få insikt i det långsiktiga värdet av den specifika kunden. 

Mathison diskuterar att det finns en förändring i kundernas inverkan på företagens 

beslut om vilka marknadsföringskanaler som ska användas. Han konstaterar att det har 

blivit mer användarstyrt, det vill säga att företagen i större utsträckning väljer att ta 

hänsyn till kundernas beteende och nya behov samt att de vill synas där man ser att 

användarna finns. Man kan dra paralleller till Sharma och Mehrotra (2007) som säger 

att varje kanal attraherar en viss typ av kunder och om företaget inte finns representerat 

i rätt kanaler kommer kunden inte att komma i kontakt med dem. Enligt Brewitz har 

smartphones möjliggjort att kunden själv kan hämta hem erbjudanden vid 

shoppingtillfället som företaget på förhand gjort tillgängligt i exempelvis en applikation. 

Det finns en närhet till Haghirian et al (2005) som menar att kunden har möjlighet att 

välja marknadsföringsmeddelanden och även påverka när och hur de vill interagera. 



◆ Smartphones som ny marknadsföringskanal ◆ 

47 
 

Detta ökar betydelsen av kundens individualitet och ger dem därför en helt ny roll i 

processen för mobilmarknadsföringen. Pedersen påtalar likt Mathison att de vill finnas i 

de kanaler där kunderna finns för att ha möjlighet att nå ut till en bredare målgrupp. Han 

påtalar dock även möjligheten att tvärtom påverka kundernas beteende genom att 

inspirera dem till förändring. Detta genom att exempelvis styra intresset genom de 

bilder och annat innehåll som presenteras i applikationen som då eventuellt skulle kunna 

påverka kundens efterfrågan till de olika attraktionerna i staden.  

Brewitz menar att det är möjligt att selektera målgrupp även efter olika typer av 

smartphones, såsom iPhone eller Android. Hon understryker i detta resonemang att om 

företag vill nå ut till samtliga smartphoneanvändare är det ofta mer fördelaktigt att 

skapa en mobilanpassad webb då framtagandet av applikationer för de olika typerna av 

smartphones är väldigt kostsamt. Hon exemplifierar att om ett företag väljer att ta fram 

en applikation enbart för iPhone når man enbart 40 procent av den totala 

smartphonemarknaden. Vidare förklarar Brewitz att ett annat sätt att segmentera 

marknaden mer specifikt är genom olika typer av devices och märken och med dagens 

teknik är det även möjligt att segmentera marknaden efter användarens specifika 

modell. Hon understryker dock att denna information inte går att få fram på alla 

smartphones utan att det är med de nyaste modellerna som tillhör de största 

varumärkena som det är möjligt att få fram denna specifika information. Wiberg 

framhåller att man bör segmentera marknaden efter graden av hur individuell en device 

är för kunden. Han menar att företag bör utnyttja detta faktum för att segmentera sin 

marknadsföring till kunden.  

Brewitz berättar att det idag finns cirka 3-3,5 miljoner smartphones i Sverige, varav 2 

miljoner av dessa såldes under förra året. Åsén nämner att han antar att iPhone är en 

smartphone som attraherar både kvinnor och män vilket även innebär att man troligtvis 

har täckt in fler kvinnor i sin målgrupp sedan de lanserade sina mobila applikationer. 

Bodén berättar att efter att de förlängde sin digitala kanal från webb till smartphone tror 

han att de har nått en ny målgrupp nämligen fler yngre män. Men då analysverktygen 

idag är knapphändiga betonar han att de inte har statistik som bevisar detta utan att det 

snarare är en gissning från företagets sida.  

4.3 Kunden 
Under detta avsnitt presenteras intervjupersonernas syn på hur smartphones kan användas som 

ett kommunikationsverktyg till kunden. Vi presenterar även deras syn på smartphones betydelse 
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för varumärkesbyggande samt hur företag på detta sätt kan hantera relationer till kunderna 

(kapitel 4.3.1). Då kundens integritet har förefallit en viktig aspekt i sammanhanget kommer det 

även att föras en diskussion kring det (kapitel 4.3.2). 

4.3.1 Varumärket och relationen till kunden  

Här diskuteras smartphones i form av ett kommunikationsverktyg och hur personligheten i detta 

verktyg kan bidra till en närmre relation till kunderna. 

Brewitz framhåller att applikationer i smartphones bidrar med ett nytt sätt för företag att 

arbeta med varumärkesbyggande. Hon förklarar att företag kan välja att kombinera sina 

applikationer med olika nöjesattribut, som exempelvis spel, för att få kunden att stanna 

längre tillsammans med varumärket. Bodén framhåller att en fördel med att skapa en 

applikation är att när kunden väl laddat ner och besöker den umgås användaren i det 

tillfället enbart med just det varumärket. Brewitz menar att även om det inte har någon 

omedelbar effekt på försäljning innebär det att kunden umgås med varumärket och på så 

sätt stärker det relationen. Det finns här en närhet till Kapferers (2008) diskussion om 

att ett varumärkes kundbaserade värde är en förutsättning för det finansiella värdet. 

Även Axelsson och Agndal (2005) menar att ett väl byggt varumärke kan resultera i 

stora ekonomiska värden.  

Wiberg betonar att möjligheten att bygga lojalitet till ett varumärke genom smartphones 

är enorma. Pedersen påpekar att genom att erbjuda en applikation med användbart 

innehåll ger det ett mervärde till användaren. Åsén menar att en person som börjar 

besöka ett företag via sin smartphone i många fall återkommer frekvent. Han drar 

slutsatsen att kunder som surfar via sin smartphone tenderar att vara mer lojala jämfört 

med besökare på vanlig webb. Det finns en koppling till Gummesson (2008) som 

framhåller att företag som arbetar med att stärka relationen till kunderna har möjlighet 

att skapa lojalitet. Det kan också kopplas till Haghirian et al (2005) som framhåller att 

mobilmarknadsföring kan bidra till att bygga långsiktiga relationer eftersom den tillåter 

ömsesidig kommunikation mellan marknadsförare och kunder. Den höga 

besöksfrekvensen tror Åsén har att göra med att användarna lätt skapar ett beteende i att 

rutinmässigt kolla av vad som händer i mobilen. Bodén nämner att han tror att företag 

genom smartphones kan få ett djupare engagemang från kunden och att det är lättare att 

skapa en relation till användaren tack vare telefonens tillgänglighet. Detta kan knytas an 

till Gummessons (2008) teorier om att engagemang är avgörande för en relations 

existens. Bodén berättar dessutom att undersökningar har visat att deras tjänster med 

matinspiration har påverkat kundernas gillande och preferenser i en positiv riktning och 
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att samtliga imagevariabler förbättras genom användandet av de olika 

marknadsföringskanalerna. Han berättar att de nu har börjat mäta effekterna av deras 

mobila applikation där de redan ser tendenser till att utfallet följer samma positiva 

mönster som i övriga kanaler. 

”Den stora skillnaden, som jag egentligen inte tycker att vi har tagit fasta på, är att 

man säkert kan få ett mycket djupare engagemang och få en bättre relation i sitt 

kommunikationsflöde till kunden.” (Bodén) 

Triantafillidis påpekar att de ser tendenser till att det finns ett stort intresse för teknologi 

hos kunder och att deras mobila satsningar innebär ett led i relationsskapandet med den 

kund som vill bo på ett hotell som hänger med i den tekniska utvecklingen. Både 

Bodéns och Triantafillidis tankar om de relationella värden som den mobila 

marknadsföringen genererar kan kopplas till Gummesson (2008) och hans tankar kring 

ROR
37

. Gummesson (2008) menar att företag måste beakta den långsiktiga 

avkastningen som upprättandet och underhållandet av relationer genererar. Genom att 

räkna på detta sätt menar han att det för många företag på lång sikt är mer lönsamt att 

investera i befintliga kundrelationer än att skaffa nya. 

Brewitz har, som tidigare nämnt
38

, påtalat ett sätt att arbeta med co-branding där 

Pressbyrån och dess varumärken nämndes som exempel. På detta sätt skapar man delvis 

ett sätt att mäta antal avslut under kampanjen men skapar också en win-win-situation då 

det verkar varumärkesbyggande för både Pressbyrån och det inblandade varumärket. 

Bodén påtalar att det kunde vara önskvärt att starta någon form av samarbete med 

exempelvis en matvarukedja för att kunna arbeta med digitala kuponger i sina 

applikationer. Det han i nuläget ser som hinder är om inte alla butiker har ett 

kassasystem som stödjer inlösen av digitala kuponger och kunden inte kan hämta ut sin 

produkt så kan det istället skapa badwill. Triantafillidis nämner även att han tror att de 

hade kunnat dra fördel av ett samarbete med andra turistnäringar i Stockholm för att öka 

kundens mervärde av den mobila applikationen. Pedersen hoppas att företag i 

Karlskrona inser vilken nyttan med att synas i deras digitala turistguide och är inte 

främmande för möjligheten att ingå samarbete med exempelvis hotell och 

turistattraktioner för att öka fördelarna för användarna. Detta kan relateras till Kapferer 

(2008) som menar att man kan skapa strategiska beslut med långsiktiga mål om företag 
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 ROR = Return on Relationship  
38

 Tidigare omnämnt på s. 42 i kapitel 4.1.3 Mätbarhet 
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går samman i så kallat co-branding eller alliance. Varumärkena slår då samman sina 

fördelar för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster och för att nå nya 

marknader.  

4.3.2 Kundens integritet och acceptans  

Då det finns en samstämmighet bland våra respondenter om att människor i regel kan bli 

tveksamma innan de inser fördelarna med nya tekniker så följer här en diskussion kring 

respondenternas syn på kundens integritet och vikten av att de accepterar marknadsföringen för 

att företaget ska få ett önskat utfall.  

Mathison diskuterar att generellt vill de flesta människor ha specifika och 

skräddarsydda erbjudanden till sin smartphone men att de inte alltid är beredda att 

acceptera de integritetsinskränkningar som då skulle krävas. Detta uttalande kan liknas 

vid Heinonen och Strandviks (2006) resonemang om att direkt marknadsföring har en 

tendens att göra intrång på kunders privacy. Även Haghirian et al (2005) framhåller 

teorier om att ju högre användaren värderar subjektiv privacy, såsom att dela med sig av 

personlig information, desto lägre blir kundens upplevda värde av 

mobilmarknadsföring. De menar samtidigt att mobilmarknadsföring tvingar 

marknadsförare att samla in, sammanställa och använda information om kunderna och 

att detta resulterar i att mobilmarknadsföring är enklaste sättet att hantera svårigheterna 

med privacy. Åsén instämmer i denna diskussion och menar att man måste hantera och 

informera användaren på ett bra sätt för att undvika att kunderna upplever 

marknadsföringen som inskränkande. Wiberg betonar att graden av hur störande kunden 

anser att mobilmarknadsföring är beror på kvaliteten och utformningen av erbjudandet. 

Det finns här kopplingar till både Haghirian et al (2005) och Gummesson (2008) som 

menar att företag måste återspegla ett förtroende gentemot kunden för att reducera 

kundens osäkerhet. Även Rao och Singhapakdi (1997) påpekade tidigt att företag 

kommer att vara tvungna att engagera sig i ett etiskt förhållningssätt för att upprätthålla 

en kontinuerlig pålitlighet hos kunden. Mathison understryker att det inte längre 

förekommer lika mycket klagomål gällande inskränkningar på integriteten som det 

gjorde för några år sedan men att det fortfarande är viktigt att ha väl fungerande rutiner 

för att hantera frågeställningar som uppkommer hos användarna innan de växer sig för 

stora. Man kan här finna en närhet till teorier av Zabin och Brebach (2004) om att 

kärnan till precisionsmarknadsföring är att bygga friska och långvariga relationer till 

kunderna och att det bästa sättet att möjliggöra det är att respektera deras privatliv. 

Författarna menar vidare att företag som kan hantera kunders privata sfär kan få tillgång 
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till högt värderad information som är av stor vikt för företaget. Detta resonemang stöds 

av Haghirian et al (2005) som menar att kunderna ser sin mobil som väldigt privat och 

att detta resulterar i att användarna är väldigt känsliga mot att ta emot meddelanden från 

okända människor eller organisationer. 

”Jag skulle inte kalla det hinder för att jag är helt övertygad om att man kommer att 

komma över det (frågeställningen kring integritet). Men det är en process och det krävs 

en diskussion för att människor ska vara villiga att acceptera det.”(Mathison) 

Brewitz förklarar att kunden alltid måste godkänna all marknadsföring som skickas till 

en smartphone via push-notiser
39

. Hon menar att detta lägger över en viss del av 

ansvaret till användaren som då bör läsa igenom de villkor som de accepterar i en 

applikation. Detta kan liknas vid teorier av Turban et al (2010) som framhåller att 

permission marketing är en lösning på förtroendeproblemet eftersom det innebär att 

man utgår från att kunden tillfrågas för godkännande för att ta emot marknadsföring. 

Bodén förklarar att de gått runt problemet med integritet och acceptans genom att de 

valt att inte använda några push-strategier. Han berättar att de i framtiden hoppas kunna 

utveckla deras applikation så att kunden själv ska kunna söka upp erbjudanden till 

specifika produkter när de väl är intresserade. Pedersen instämmer i denna diskussion 

och menar att om de skulle involvera mer konkreta erbjudanden i sin applikation skulle 

detta vara i ett format där kunden själv hämtar erbjudandet då den befinner sig i en 

situation då det är önskvärt. Han anser att det kan finnas en risk att oönskade 

erbjudanden skadar de kringtjänster man har valt att bygga upp. Detta resonemang 

finner en närhet till Heinonen och Strandvik (2003) som menar att godkännande från 

kunden inte automatiskt innebär att man får kundens uppmärksamhet utan är snarare en 

dörröppnare och ger en indikation av kundens potentiella intresseområde.  

Wiberg förklarar att han upplever diskussionen kring integritet och acceptans som en 

barnsjukdom där samhället i övrigt inte har varit berett för denna snabba utveckling på 

mobilmarknaden. Han menar att bland annat den juridiska apparaten inte har varit 

mogen att hantera dessa nya frågeställningar. Han framhåller att förutsättningarna idag 

finns för att göra hur mycket mobilmarknadsföring som helst utan att användarna 

kommer att reagera eller uppleva integritetsinskränkningar. Vidare förklarar han att det i 

framtiden kommer att skapas ett annat förhållningssätt till acceptans än den vi upplever 
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idag. Han framhåller att det beror dels på att åldersprofilen på användarna på ett 

naturligt sätt kommer att förändras genom att fler generationer är uppvuxna med 

mobiltelefoner. Han et al (2010) stärker detta resonemang genom att framhålla att 

kundens acceptans går hand i hand med den kunskap kunderna besitter. Pedersen tror 

inte att användaren idag är skeptisk till att acceptera marknadsföring i mobilen men att 

det finns en risk att mobilen i framtiden kommer att bli överöst med olika 

marknadsföringsmeddelanden från olika företag. Han menar att användaren då skulle 

kunna skapa en skepsis till denna form av marknadsföring i mobilen. Detta resonemang 

kan kopplas till Haghirian et al (2005) som framhåller att i takt med att antalet av 

marknadsföringsmeddelanden i mobilen ökar, förvärras attityden till mobilen som 

marknadsföringsverktyg och detta tenderar att leda till tristess från kundens perspektiv. 

Det finns även en närhet till Jenkins (2006) teori om att säkerhet och etik i 

kommunikationen samt interaktion är faktorer som bidrar till en gynnsam 

mobilkommunikation till kunden.  

4.3.3 Kundens krav på relevans kontra integritet 

Här följer intervjupersonernas diskussion kring möjligheten att genom smartphones sända 

relevanta marknadsföringsmeddelanden till kunden. Samtidigt som kundens ökade krav på 

relevans diskuteras ställs relevansfrågan emot den tidigare diskuterade integritetsaspekten.  

Mathison förklarar att den nya tekniken som blivit tillgänglig genom smartphones har 

möjliggjort att företag nu lättare kan precisera sin marknadsföring och därigenom öka 

relevansen i sina meddelanden. Han framhåller att möjligheten för kunden att kunna 

söka tjänster och produkter i dess närhet ökar relevansen i Eniros tjänster. Han menar 

vidare att en högre relevans resulterar i ett högre värde till kunden. Det finns en likhet 

med Grönroos (2008) teori kring vikten av att marknadskommunikationens innehåll bör 

innefatta vad kunden är intresserad av och relaterar till. Mathison menar samtidigt att 

det ständigt pågår en diskussion där integritet ställs kontra relevans. Han framhåller 

dock att när väl användarna ser fördelarna med de nya tjänsterna minskar ofta rädslan 

för dem. Han förklarar att det är en process och att det ibland krävs en diskussion för att 

få användaren att acceptera dessa integritetsinskränkningar. Detta stämmer överens med 

teorier från både Schlegelmilch och Öberseder (2010) samt Penders (2005) som menar 

att nya etiska frågor har uppkommit i takt med den tekniska utvecklingen och att den 

snabba utvecklingen i på mobilmarknaden har bidragit med nya frågesällningar kring 

kunders integritet. Detta diskuteras även av Haghirian et al (2005) som menar att 

ifrågasättandet av den personliga integriteten ökade i takt med den tekniska utveckling 
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som internetmarknadsföring genomgick, vilket kan likställas med den utveckling som 

mobilmarknadsföring nu ställs inför. Wiberg framhåller att användare kan känna 

irritation om marknadsföring upplevs som irrelevant och förklarar att kunden föredrar 

marknadsföring som den är intresserad av. Detta antagande finner en närhet till en 

diskussion av Haghirian et al (2005) som menar att desto högre irritation en 

marknadsföring frambringar hos mottagaren ju lägre blir det upplevda värdet av 

marknadsföringen. Åsén stärker detta resonemang och berättar att relevans är en central 

del i mobilmarknadsföringen och han understryker att ett meddelande utan relevans är 

meningslöst. Han betonar att han är övertygad om att relevans är viktigt och kommer att 

bli allt viktigare framöver men att det samtidigt finns en risk att kunden kan bli skrämd 

om erbjudandet är så pass träffsäkert att det känns som att företaget vet för mycket om 

personen i fråga. Åsén förklarar vidare att de försöker skapa relevans genom 

mobilmarknadsföringen genom innehållet i texter men också genom att anpassa 

annonseringen beroende på vilken sida på Aftonbladet kunden befinner sig på, då till 

exempel annonser kopplade till sport exponeras i deras applikation för sportnyheter. 

”Utifrån ett användarperspektiv ska det kännas relevant för mig och samtidigt inte 

läskigt.” (Åsén) 

Diskussionen om relevans stämmer väl överrens med tankar av Varnali och Toker 

(2010) som framhåller att mobilmarknadsföring bör vara relevant, målinriktad, fånga 

uppmärksamhet, vara personlig samt ha ett innehåll med mervärde. Haghirian et al 

(2005) instämmer i detta resonemang då de menar att användare är mottagliga för 

marknadsföring som är personlig och relevant för deras livsstil. De menar vidare att 

mobilen som marknadsföringsverktyg är ett innovativt marknadsföringsalternativ som 

möjliggör hög relevans till mottagaren.  

Mathison förklarar att det även uppkommit en ny typ av relevansproblem på 

mobilmarknaden. Han berättar att det idag finns applikationer som presenterar 

erbjudanden i användarens närområde. Han menar att dessa företag levererar 

masserbjudanden och jämför denna mobilmarknadsföring med den traditionella 

direktreklamen som skickas hem till kundens brevlåda. Han framhåller att dessa tjänster 

måste förfinas för att användaren ska känna relevans och menar att kunden vill ha 

skräddarsydda erbjudanden som är specifikt framtagna till dem. Zabin och Brebach 

(2004) för en diskussion kring precisionsmarknadsföring som stämmer in med 
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Mathisons åsikt då de menar att just-in-case marknadsföring kan likställas med 

opreciserade massutskick som för många betraktas som skräp och slängs bort. Kumars 

(2008) resonemang kring precision stärker detta då han framhåller att företag som på ett 

fördelaktigt sätt kan förutse kunders beteende kan undkomma misstaget att skapa 

avstånd till kunden genom att översvämma dem med erbjudanden de inte vill ha. Bodén 

påtalar en annan typ av relevansproblematik gällande svårigheten att ständigt hålla 

innehållet i deras applikation attraktivt och relevant för användaren. Han berättar att de 

byter ut recept och anpassar dem efter rådande säsong. Eftersom innehållet är viktigt för 

att skapa intresse hos besökaren är det en utmaning då storleken på applikationen är 

begränsad. Detta finner en närhet till Haghirian et al (2005) som framhåller att 

information som levereras genom mobila enheter måste ha kvalitativa egenskaper såsom 

noggrannhet, aktualitet och användbarhet för att upprätthålla kundens krav på relevans.  

4.4 Tendenser från empirin 
Här presenteras vad vi kallar för tendenser från empirin. Det innebär att vi inför 

slutsatskapitlet sammanfattar några av de mest utmärkande resonemangen som har framkommit 

i det empiriska materialet och som funnit stöd i den teoretiska referensramen. Vi vill påpeka att 

detta inte är våra slutsatser eller en antydan att göra generaliseringar, utan endast ett första 

tillfälle för oss att göra en kort sammanfattning av vad vi anser vara de viktigaste tendenserna. 

Timing genom tillgänglighet: Flera intervjupersoner är eniga om att användandet av 

smartphones innebär större möjligheter att precisera sin marknadsföring genom en 

bättre timing. Detta beror till stor del på att verktyget är tillgängligt för kunden. 

Mobilsurf kontra Desktopsurf: Respondenterna tenderar att vara överens om att 

surfandet på smartphones kommer att överstiga surfandet på vanlig desktop inom de 

närmsta åren. Detta kommer att ha betydelse för vart företag bör placera sin 

marknadsföring. 

Öppenhet om mätbarhet: Det finns höga krav på mätbarheten i digitala kanaler och så 

även på marknadsföring via smartphones. Bristen på metoder som mäter slutliga resultat 

tenderar att ibland ”skymma sikten” för de kvalitativa effekterna. Därför krävs det en 

öppenhet i branschen om hur man ska mäta effekterna av mobilmarknadsföring för att 

kunna motivera mobila strategier. Denna diskussion kring mobilmarknadsföringens 

mätbarhet stöds i flera teoretiska ansatser.  
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Kostnadseffektiv individanpassning: Flera respondenter är överrens om att smartphones 

som marknadsföringskanal innebär att man kan nå kunder på ett personligt plan på ett 

mer kostnadseffektivt sätt än vad som tidigare har varit möjligt. 

Kontextsegmentering: I diskussionen kring vikten av att marknadsföra sig i rätt tid och 

på rätt plats har det framkommit flera svar som pekar på att det tack vare kunders 

användande av smartphones finns nya möjligheter att välja ut kunder efter mer specifika 

sammanhang. Det faktum att segmenteringsvariablerna ständigt utvecklas stöds i teorin 

och vi ser detta som den senaste möjligheten till segmenteringsstrategier. 

Nytt surfbeteende: Det finns en samstämmighet i att surfbeteendet hos kunder har 

förändrats sedan uppkomsten av smartphones, vilket flera av våra respondenter anser att 

företag bör utnyttja när de analyserar kundmarknaden. 

Umgås med varumärket: Smartphoneapplikationer har, enligt flera intervjupersoner, 

medfört att kunder umgås med varumärken på ett nytt sätt. Flera teorier stöder 

intervjupersonernas uppfattning om att en längre och mer frekvent kontakt med 

varumärket skapar lojalitet.  

Integritet kontra relevans: Våra intervjupersoner är överens om att kunder kommer att 

kräva högre relevans i marknadsföringserbjudanden, i takt med nya tekniska 

möjligheter. Samtidigt kommer frågan om kundens integritet vara viktigt för företagen 

att beakta. Vikten av att respektera kundens integritet i marknadsföringen har ett 

betydande stöd i teorin.  
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5. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras våra tankar och slutsatser kring det teoretiska 

och empiriska materialet. För att skapa en tydlighet kommer vi att besvara varje 

forskningsfråga för sig. I samband med varje forskningsfråga följer ett kort 

sammanfattande svar, varpå vår utvecklade diskussion presenteras om hur vi kommit 

fram till våra slutsatser. Avslutningsvis ger vi rekommendationer till företag (kapitel 

5.2) samt förslag till vidare forskning (kapitel 5.3).  

5.1 Bevarande av forskningsfrågor och syfte  
I detta avsnitt presenteras vilka slutsatser vi har kommit fram till kring våra forskningsfrågor 

(kapitel 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3) där föregående kapitel ligger till grund för detta resonemang. 

Avsnittet avslutas med att besvara vårt syfte (kapitel 5.1.4). 

5.1.1 Forskningsfråga 1 

Vår första forskningsfråga lyder: Hur kan smartphones som marknadsföringskanal hjälpa 

företag att precisera sin marknadsföring till kunden? Nedan följer ett kort och ett mer utvecklat 

svar.  

Vårt korta svar på forskningsfråga 1 är: Smartphones som marknadsföringskanal kan 

hjälpa företag att precisera sin marknadsföring tack vare att telefonen i hög grad är 

tillgänglig för kunden samt att den innehar tekniska funktioner vilket tillsammans 

innebär att kunden kan tala om när timingen för ett erbjudande är rätt. 

Vårt utvecklade svar på forskningsfråga 1 är: Vår uppfattning efter att ha forskat i detta 

ämne är att smartphones har, och kommer att ha, betydelse för företags möjlighet att 

precisera sin marknadsföring. Detta var något som vi insåg redan i inledningsskedet av 

vår forskning men som blivit allt tydligare för oss under arbetets gång. Med stöd från 

både empiri och teori drar vi slutsatsen att mobiltelefonen kommer att bli en allt 

viktigare marknadsföringskanal och att mobilsurf inom loppet av ett par år kommer att 

gå om surfandet på vanlig desktop. Denna estimering menar vi att företag måste ta på 

allvar då det kommer att bli allt viktigare att synas i kundernas smartphones genom 

antingen mobila sajter eller applikationer. Det betyder inte att företag bör utelämna den 

traditionella desktopmarknadsföringen, då den fortfarande kommer att vara värdefull, 

utan att istället integrera mobiltelefonen som en naturlig del i kombinationen av olika 

kanaler. Vi menar även att det är viktigt att företag har en genomtänkt strategi, och att 

det finns en tanke bakom, när de mobila strategierna formuleras. Att ta fram en 

applikation, en för iPhone och en annan för Android, innebär än så länge stora kostnader 

för de företag som inte har kompetensen inom företaget och det är då viktigt att 

applikationen har ett syfte för att kunden ska välja att ladda ner den till sin smartphone. 

Ett alternativt sätt att gå runt problematiken med höga utvecklingskostnader av 
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applikationer är att istället ta fram en mobil sajt. Vi anser att det i framtiden kommer att 

bli allt viktigare för företag att ha en mobilanpassad webb med tanke på det faktum att 

kundernas internetsurfande framöver kommer att ske via smartphones och andra 

portabla enheter i allt större utsträckning.  

Vi drar slutsatsen att valet av smartphones som marknadsföringskanal kan hjälpa 

företag att precisera sin marknadsföring bland annat genom att telefonen är tillgänglig 

för kunden. Då precision handlar om att sälja rätt sak i rätt tid är vår uppfattning att det 

finns bra förutsättningar att uppnå precision genom att sända meddelande genom en 

enhet som kunden näst intill alltid har med sig. Vi menar också att kunden, genom sin 

smartphone, kan hjälpa företaget genom att berätta när timingen är rätt. Företag som 

finns tillgängliga genom mobila sajter, mobila annonser och applikationer kommer att 

finnas i kundens smartphone i den tidpunkt som kundens behov uppstår. Våra 

tolkningar är att kunder i högre grad börjar söka information just i den tidpunkt den 

behövs och detta ser vi som en fantastisk möjlighet för företag genom att låta timingen 

för marknadsföringen styras av kunden. Vi menar att då företag själva försöker förutspå 

när timingen är rätt för att sända ett erbjudande finns det en stor risk att kunden nekar 

erbjudandet. Om företaget däremot skapar ett bra erbjudande, givande information eller 

annat innehåll som de sedan tillgängliggör i kunders smartphones, har kunden möjlighet 

att genom sin position eller situation tala om exakt i vilket ögonblick de är redo att 

kommunicera med företaget. På detta sätt menar vi att kunden talar om för företaget när 

timingen är rätt och att chansen för att kunden accepterar ett erbjudande då är högre. 

Modellen nedan presenterar vad vi kallar för företagsstyrd och kundstyrd timing. Vår 

uppfattning är att genom att välja smartphones som marknadsföringskanal möjliggörs 

den kundstyrda timingen. Eftersom användare av smartphones tenderar att söka upp 

företag just i det ögonblick behovet uppstår menar vi att kunden styr när timingen för 

erbjudandet är rätt. Genom GPS-baserade applikationer finns även möjlighet för kunder 

att genom sin position ”berätta” när timingen är rätt. Vi menar att företag som sänder 

erbjudanden och annonser baserade på om kunden exempelvis närmar sig en specifik 

butik också möjliggör kundstyrd timing. Vår uppfattning är att företag med fördel bör 

kombinera denna typ av applikationer med funktioner där kunden kan dela med sig av 

sina gillanden och preferenser vilket tillsammans skapar en möjlighet till precision. 
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Figur 5: Företagsstyrd kontra kundstyrd timing för marknadsföring, Källa: Egen  

Vi har genom vår studie sett tendenser till att utvecklingen är på väg mot att den grad av 

individanpassning, som man hittills trott måste vara mycket kostsam, inte längre 

behöver vara det. Vi avser inte att göra en generalisering kring att alla företag bör byta 

ut sina individanpassade marknadsstrategier till mobila strategier, då detta självfallet 

varierar från bransch till bransch. Vi vill däremot uppmärksamma att vi ser smartphones 

som ett verktyg som kan erbjuda både precision och personlighet och kan vara ett 

alternativ till en mer kostsamma one-to-one marketing. Detta eftersom användare har 

möjlighet att enbart tillåta marknadsföring till sin smartphone som för dem är intressant 

och har de då släppt in ett företag, genom att exempelvis ladda ner en applikation, har 

detta företag ett bra utgångsläge för att kommunicera med denna användare. Vi kommer 

att diskutera denna kommunikation vidare i kapitel 5.1.4 Forskningsfråga 3. 

Vår uppfattning är att frågan om mätbarhet kommer att ha betydande roll för 

smartphones framtid som marknadsföringskanal. Vi ser att förväntningar på detta 

marknadsföringsverktyg tenderar att vara höga och vår uppfattning när det gäller 

mätbarhet är att om marknadsavdelningar skall kunna motivera satsningar på mobila 

strategier bör det finnas en enighet mellan branscher om hur resultatet ska mätas. 

Digitala medier är redan överlägsna många andra medier vad gäller mätbarheten kring 

resultatet av kampanjer. Det tenderar dock att finnas en risk att företag överskattar 

denna förmåga. Till dess att man finner nya lösningar för kvantitativa mått är vårt råd att 

fokusera mer på de kvalitativa måtten som mobilstrategier kan förbättra. Vår 

uppfattning är att marknadsförare bör lära sig mer om marknadsföringskanalens 
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karaktär, skapa förståelse för verktygets tillgänglighet för kunden och på så sätt 

motivera marknadssatsningar genom smartphones.  

5.1.2 Forskningsfråga 2 

Vår andra forskningsfråga lyder: På vilket sätt har den nya mobila tekniken, i form av 

smartphones, påverkat företags segmenteringsmöjligheter? Nedan följer ett kort och ett mer 

utvecklat svar på denna fråga. 

Vårt korta på forskningsfråga 2 är: Smartphones har, genom de tekniska och 

användarvänliga funktionerna den besitter, bidragit med att företag idag kan segmentera 

marknaden utefter kunders plats, sammanhang och användarbeteende. Detta ökar 

möjligheten för företag att påkalla kundens uppmärksamhet samt öka relevansen och 

därmed få en önskvärd respons på sin mobilmarknadsföring.  

Vårt utvecklade svar på forskningsfråga 2 är: Efter att ha undersökt ämnet utefter våra 

forskningsfrågor menar vi att smartphones har bidragit med nya möjligheter för företag 

att segmentera marknaden. Vi menar att den traditionella segmenteringsstrategin som 

använts, idag inte är vidare aktuell när den nya tekniken ger möjlighet att på ett mer 

precist sätt dela upp marknaden. Vi anser även att de traditionella 

segmenteringsvariablerna som tidigare nyttjats, såsom demografisk och psykografisk 

segmentering, inte längre fyller samma funktion för alla företag. Med detta menar vi att 

det idag inte är lika viktigt att segmentera smartphoneanvändare utefter exempelvis 

ålder, kön, religion, och vilken del av Sverige man kommer ifrån. 

Smartphoneanvändningen går idag högre upp i åldrarna, personer använder idag denna 

typ av mobiltelefoner oberoende religion och framförallt spelar platsen du kommer ifrån 

mindre roll. Vår slutsats om vad som idag är viktigare när det kommer till 

segmenteringsstrategier är platsen och sammanhanget kunden blir nådd med 

marknadsföringen, men även i relation till kundens gillande och preferenser. Vi menar 

att företag, för att nå ut med sin mobilmarknadsföring, bör utnyttja potentialen som 

finns i en smartphone för att finna nya segmenteringsmöjligheter som både är 

kostnadsbesparande och effektivare än den traditionella segmenteringsstrategin. 

Vår uppfattning är att det, genom GPS-funktionen, har öppnats dörrar för 

marknadsförare att nå kunden mer precist och exakt vilket har påtalats av såväl våra 

respondenter som teoretiker. Genom denna teknik ges det idag möjlighet att skräddarsy 

marknadsföringen med hänsyn till vart och i vilket sammanhang kunden befinner sig i, 

vilket är en viktig del av precisionsmarknadsföringen. Beroende på vilket sammanhang 



◆ Smartphones som ny marknadsföringskanal ◆ 

60 
 

kunden är i har den också olika beteenden. Vår konklusion är att företag måste skilja på 

kundens behov och shoppingbenägenheter i olika kontexter samt vilket av dessa 

beteenden de vill skapa eller uppmuntra. Är kunden redan i ett shoppingbenäget 

tillstånd och i ett passande sammanhang finns det också stora möjligheter för företagen 

att nå kunden när avståndet till ett köpbeslut är väldigt kort. Det finns också situationer 

när företag vill skapa ett behov hos kunden i specifika sammanhang vilket också innebär 

att kunden är längre från ett köpbeslut. Dessa beteenden är viktiga att särskilja för att ha 

möjlighet att nå kunden med korrekt marknadsföring i rätt sammanhang. Vår slutsats är 

därför att plats och kontext är en utveckling av Zabin och Brebachs (2004) 

segmenteringsstrategier och blir därmed nästa steg i deras segmenteringstrappa genom 

att man skapar en djupare förståelse för kunden. Ett specifikt sammanhang skulle kunna 

vara när kunden sitter på bussen på väg från jobbet eller står i matvarubutiken och inte 

vet vad man ska handla till middag. 

Vår uppfattning är att företag ska vara väl medvetna om att kunden även har skapat sig 

andra beteenden när det kommer till smartphones. De nya beteendena är viktiga att 

beakta när företag ska utforma sin mobilmarknadsföring för att uppnå högsta möjliga 

respons på sin kommunikation. Ett förändrat beteende hos kunden är bland annat tiden 

på dygnet när de flesta använder sin smartphone. Idag har många företag uppmätt hög 

surffrekvens på morgonen när kunden är på väg till jobbet och på kvällen innan de går 

Figur 6: Utvecklad version av ”The 

evolution of market segmentation”, 

Källa: Egen bearbetning, originalkälla: 

Zabin och Brebach (2004) kap 1, s 33 
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och lägger sig, medan andra särskiljer dag i veckan där de har högst surffrekvens. Vi 

vill framhålla betydelsen av att företag vet när och i vilka situationer deras kunder är 

som mest aktiva för att på ett mer fördelaktigt sätt utforma och leverera sin 

marknadsföring för att passa dessa situationer och tider på dygnet. Segmentering som 

grundar sig på kundernas användarbeteende är därför ett viktigt inslag när det kommer 

till segmenteringsstrategier inom mobilmarknadsföring.  

Vi vill framhålla det är viktigt för företag att komma ihåg att mobilmarknaden är väldigt 

dynamisk och i ständig förändring. Det innebär att även om företag anstränger sig för 

att finna värdefull information om dess marknad för att lära känna kunden en gång 

innebär inte det att kunden och marknaden inte förändras. Vi menar att detta är en 

ständigt pågående process och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad på kundens 

beteende i kombination med den tekniska utvecklingen för att upprätthålla en effektiv 

segmentering. Vår slutsats är därför att de företag som lyckas med att finna kunderna i 

rätt sammanhang, vid rätt tid och med rätt budskap, kommer också att lyckas med att få 

kundens uppmärksamhet och därmed få en önskvärd respons på sin 

mobilmarknadsföring.  

5.1.3 Forskningsfråga 3  

Vår tredje forskningsfråga lyder: Hur kan ett företag använda smartphones som ett verktyg för 

att hantera kundrelationer? Nedan följer ett kort och ett mer utvecklat svar på frågan. 

Vårt korta svar på forskningsfråga 3 är: Företag kan använda smartphones som ett 

verktyg för att hantera kundrelationer genom att använda enhetens tillgänglighet och 

personliga värde för kunden och genom att leverera ett innehåll som gör att kunden 

väljer att umgås med varumärket. Smartphones, vilka vi har valt att kalla för 

interaktionsintensiva kommunikationsenheter, möjliggör en mer frekvent och kvalitativ 

interaktion mellan kund och företag än vad traditionella marknadsföringskanaler gör. 

De företag som utnyttjar detta med en rimlig avvägning mellan relevans och integritet 

kan skapa en högre lojalitet. 

Vårt utvecklade svar på forskningsfråga 3 är: Vi har genom vår forskning kunnat se 

flera tendenser till att smartphones är en fördelaktig kanal för företag att använda sig av 

när det kommer till byggande och hantering av kundrelationer. Vår uppfattning är att 

om företag lär sig mer om vilket innehåll smartphoneanvändare föredrar i sina enheter 

har de en fantastisk möjlighet att komma sina kunder nära på ett sätt som tidigare inte 

varit möjligt med motsvarande ekonomiska insatser. Vi ser smartphones som en 
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marknadsföringskanal där företag har möjlighet att på ett kostnadseffektivt, men ändå 

högkvalitativt sätt, hantera kundrelationer. De tekniska möjligheterna som uppkommit 

genom smartphoneapplikationer har medfört nya sätt för företag att få kunden att stanna 

och umgås med varumärket på ett sätt som ändå är på kundens villkor. Vår uppfattning 

är att det tidigare inte har funnits ett motsvarande koncept där kunder umgås med 

varumärken för nöjes skull och som tidsfördriv i den utsträckning och med den frekvens 

som de gör genom smartphoneapplikationer. Vi ser denna företeelse som en enorm 

möjlighet för företag att hantera relationer till kunder genom att erbjuda mervärde och 

på sätt skapa långsiktiga ekonomiska effekter.  

En av våra främsta slutsatser, om varför smartphones som marknadsföringskanal är 

fördelaktig för att hantera relationer, är att enheten är personlig för användaren. 

Smartphoneanvändare har i hög grad möjlighet att själv välja och utforma innehållet i 

sin enhet och vi anser att det är det första verktyget i historien där en person kan samla 

så många delar av sitt liv på ett och samma ställe. När företag har hittat sin väg in i 

denna enhet, genom exempelvis en applikation eller annons via en mobil sajt, finns det 

därför en stor möjlighet att kunden känner ett personligt engagemang till innehållet. Vi 

vill understryka att för att komma dithän bör företagen ständigt göra avvägningar mellan 

relevans och integritet. Vi ser en trend mot att företag strävar mot att öka relevansen i 

sina meddelanden till kunden vilket vi håller med respondenterna om då kunderna 

kommer att efterfråga relevans i högre grad i takt med att tekniken möjliggör det. Vi 

drar samtidigt slutsatsen att företags förhållningssätt till kunders integritet och acceptans 

kommer att vara en avgörande faktor i hur väl man lyckas i sitt utnyttjande av 

smartphones som marknadsföringskanal. Vi tolkar resultaten av vår studie genom att 

företag bör vara aktsamma om att inskränka på kunders integritet vilket kan ske om man 

inte värmer upp kunden inför förändring. Vi ser tendenser till att kunder efterfrågar 

uppdateringar i högre grad och detta bör utnyttjas av företag genom att erbjuda mobila 

tjänster som enkelt blir accepterade av kunden för att sedan göra relevanta tekniska 

uppdateringar som för varumärket och kunden än närmare varandra. Samtidigt är vår 

uppfattning att företag inte bör se integriteten som ett alltför stort hinder utan snarare en 

indikation på marknadsföringens grad av relevans.  

Vi är övertygade om att smartphones varken är den sista eller mest utvecklade typen av 

enheter med hög personlighetsgrad för användaren. Den tekniska utvecklingen kommer 

med stor säkerhet att leda fram till än mer avancerade möjligheter att hantera 
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kundrelationer, säkert redan inom ett par år. Detta kan stödjas av den redan växande 

marknaden av andra portabla enheter, såsom surfplattor. Det vi vill framhålla är att vi 

ser en helt ny generation av marknadsföringskanaler, där smartphones i nuläget är den 

mest utvecklade enheten av sitt slag. Vi vill därför föreslå ett nytt samlingsnamn för 

denna typ av kanaler där vi inför ett nytt begrepp, interaktionsintensiva 

kommunikationsenheter
40

 som har som egenskaper att de: 

 Ger möjlighet att genom en ömsesidig interaktion mellan företag och kund 

skapa en starkare relation och högre grad av lojalitet 

 Ger kunden möjlighet att umgås med varumärket när den önskar 

 Ger företagen möjlighet att sända meddelanden som känns relevanta och 

personliga för mottagaren (kunden) 

 Ger företaget möjlighet att på ett enkelt sätt samla in information och feedback 

från kunden 

 Ger företagen möjlighet att genomföra ovanstående punkter på ett i 

sammanhanget kostnadseffektivt sätt  

5.1.4 Besvarande av syfte 

I detta avsnitt diskuterar vi besvarandet av uppsatsens syfte. Syftet från kapitel 1.4 lyder: 

”Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur samhällets och teknikens senaste 

utveckling har bidragit med nya marknadsföringskanaler och vad detta innebär för företags 

marknadsföringsstrategier.” 

Vår uppsats diskuterar huruvida den tekniska utvecklingen har lett till uppkomst av nya 

marknadsföringskanaler. Uppkomsten av dessa marknadsföringskanaler medför att 

företag bör sätta sig in i denna utveckling för att inte riskera att hamna efter sina 

konkurrenter. Framförallt påpekar vi att kommunikation numera kan bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sätt men med samma eller högre kvalitet än genom traditionella 

kanaler. Genom att vi har svarat på våra forskningsfrågor, som ger ett smalare 

perspektiv på detta syfte, har vi kommit fram till att smartphones är en del av en ny 

generation av marknadsföringskanaler.  

Vi har kommit fram till att smartphones har, och kommer att ha, stor betydelse för 

företags möjligheter att precisera sin marknadsföring. Den främsta anledningen till 

varför precisionsmarknadsföring genom smartphones är fördelaktig är tack vare 

kundens tillgänglighet samt möjlighet till timing. Smartphones har även bidragit med 

                                                           
40

 Vår engelska översättning: High Interactive Communication Devices (HICD) 
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nya sätt att segmentera marknaden och förklaras genom användandet av nya 

segmenteringsvariabler som möjliggjorts av smartphones. Vi har funnit tendenser att 

smartphones är en fördelaktig marknadsföringskanal för företag att såväl hantera som 

skapa kundrelationer genom det nya sättet kunden umgås med varumärket. Vi anser att 

vi genom våra slutsatser har ökat förståelsen för hur samhällets och teknikens senaste 

utveckling har bidragit med nya marknadsföringskanaler, där vi har avgränsat oss till 

smartphones, samt vad detta innebär för företags marknadsföringsstrategier. Vi anser 

därmed att vi har besvarat uppsatsens syfte.  

5.2 Rekommendationer till företag 
I detta avsnitt kommer vi att presentera ett antal rekommendationer för företag. Dessa 

rekommendationer härstammar från våra slutsatser. Avsnittet inleds med en diskussion och 

avslutas med ett antal punkter som kort och koncist skall fungera som riktmärken för företag.  

Eftersom smartphones tenderar att bli en allt mer betydande marknadsföringskanal är 

vår rekommendation till företag att sätta sig in i kanalens möjligheter och dess karaktär. 

Man bör sedan utvärdera vad denna typ av marknadsföringskanal kan bidra med till just 

sitt företags marknadsföringsstrategier. Ett första steg som vi vill rekommendera företag 

att göra är att se över strategier för en mobilanpassad sajt. Om man har en vanlig 

internethemsida som fyller en funktion för verksamheten är det nu dags att göra detta 

innehåll tillgängligt på ett användarvänligt sätt i kunders smartphones. Detta baserar vi 

på estimeringen att mobilsurf kommer att gå om desktopsurf inom de närmsta åren. 

För de företag som anser sig ha råd att utveckla en egen applikation är vår 

rekommendation att noga tänka över dess innehåll och vilken funktion den ska fylla. Är 

syftet är stärka relationen med kunden bör innehållet vara av den karaktären att det 

lockar kunden att stanna kvar i applikationen. Om syftet är att kunden ska berätta när 

den är mottaglig för erbjudanden och information kan ett kostnadseffektivt sätt för 

många mindre företag vara att se till att finnas tillgänglig i andra företags applikationer 

som innehåller ”nära-mig-sökningar” samt kategorisökningar. Vårt råd är att företag 

inte ska vara rädda för att ingå i samarbete när det kommer till mobila strategier. 

Huvudsaken är att samarbetet fyller en funktion för kunden. Vi ser särskilt möjligheter 

för tjänsteföretag och turisminriktade verksamheter att kunna skapa win-win-situationer 

då de tillsammans gör sig tillängliga i kundens smartphone. 

Vi rekommenderar företag som väljer att utforma mobila strategier att se möjligheterna 

utöver enbart annonsering. Då våra slutsatser bland annat innefattar att valet av 
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smartphones som kanal bidrar med nya segmenteringsmöjligheter rekommenderar vi 

företag att göra en analys över vilka nya parametrar detta kanalval innebär för 

uppdelningen av företagets marknad. Vi rekommenderar också att efter införandet av 

mobila strategier göra kontinuerliga utvärderingar om vilka nya målgrupper som 

faktiskt nås och inte bara göra gissningar kring detta. Smartphones är en interaktiv kanal 

och detta bör företag utnyttja genom att hitta innovativa sätt att samla in feedback och 

information från sina kunder. Vi har slutligen sammanfattat våra rekommendationer i 

några punkter som har till syfte att vara vägledande för företag som vill integrera 

smartphones som marknadsföringskanal: 

 Integrera smartphones som en naturlig del bland företagets övriga 

marknadsföringskanaler 

 Fundera noga över syftet som innehållet i applikationer/mobila sajter ska 

uppfylla 

 Fundera över möjliga win-win-samarbeten som kan förenkla för kunden 

 Utnyttja verktygets tillgänglighet för kunden 

 Utnyttja det faktum att kunden kan styra timingen 

 Ta reda på i vilka nya situationer och på vilka nya platser ni kan nå era kunder 

genom smartphones 

 Gissa inte, utan ta reda på vilka nya målgrupper ni når med kanalen 

 Respektera kunders integritet men glöm inte att kunder kräver relevans för att 

acceptera marknadsföringen 

 Se smartphones som ett interaktionsintensivt kommunikationsverktyg 

5.3 Förslag till vidare forskning 
I detta avslutande avsnitt presenterar vi förslag på hur vidare forskning kan fortlöpa.  

Förslagen finner grund från tidigare kapitel samt egna reflektioner om vad vi anser att 

forskningen borde fokuseras på i framtiden. 

Då mobilmarknadsföring fortfarande är ett förhållandevis outforskat område föreslår vi 

att mer forskning generellt sett bör göras inom detta ämne. Vår forskning innefattar tre 

huvudområden relaterat till smartphones, där varje område med fördel kan studeras 

utefter en än mer avsmalnad frågeställning. Vi ser vår studie som en språngbräda för ett 

fortsatt analyserande kring vilka möjligheter det innebär för företag att synas i en 

marknadsföringskanal som kunden ständigt bär med sig och som dessutom är personlig.  
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Vår uppfattning är att vissa företag idag tvekar att satsa just på mobilmarknadsföring på 

grund av bristen på mätverktyg samt att effekterna av denna typ av marknadsföring 

ännu inte har analyserats djupgående. Detta skapar en viss oro och avhållsamhet då 

framtagande och implementering av mobila strategier kan vara väldigt kostsamt. Därför 

anser vi att forskning kring såväl kvalitativa som kvantitativa mått bör göras för att på 

ett heltäckande sätt tydliggöra de effekter som mobilmarknadsföringen bidrar med. De 

kvalitativa effekterna är idag svåra att mäta där variabler, såsom kundens 

varumärkeskännedom och associationer till ett varumärke, är väldigt kostsamt och 

tidskrävande att undersöka. Vi framhåller dock att det vore önskvärt att veta hur 

kundens uppfattning om ett varumärke förändras efter implementerandet av en mobil 

strategi. Vi föreslår därför även att man bör undersöka begreppen sammanhang och 

kontext utifrån kundens perspektiv. Då vi menar att företagens fördelar med att använda 

smartphones som marknadsföringskanal till stor del ligger i att finna kunden i rätt 

sammanhang anser vi att forskning av kunders gillande och preferenser borde 

analyseras grundligare för att få en djupare förståelse för de optimala sammanhang då 

kunden vill bli kontaktad. Då mobilmarknaden är extremt dynamisk och då 

utvecklingen går väldigt snabbt framhåller vi att forskning som landar i konkreta och 

handfasta råd och tips kommer att vara väldigt efterlängtad och eftertraktad för att 

marknadsförare på företag ska kunna motivera denna typ av satsningar och även i syfte 

att utveckla framtidens nya marknadsföringskanaler.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Detta är en guide för Dig som är en utav våra intervjupersoner till vårt examensarbete. Guiden 

finns så att Du har möjlighet att förbereda dig inför vårt möte. Anledningen till att vi inte har 

skrivit ut alla frågor i exakt form är tack vare att vi vill lämna utrymme för en diskussion och 

för dig att berätta sådant vi annars inte skulle få reda på. Tack för ditt engagemang! 

Ämnen vi kommer att beröra under intervjun: 

 Hur kan ditt företag genom mobilmarknadsföring precisera sin kommunikation 

till den alltmer individualiserade kunden? 

- Precision i marknadsföringen 

- Hitta kunden i rätt sammanhang 

- Timing  

- Effektivitet och marknadsföringens avkastning (ROI)  

- Mobilens betydelse för precisionsmarknadsföring 

 

 På vilket sätt har den nya mobila tekniken påverkat företags möjligheter att dela 

upp marknaden (segmentering)? 

- Segmenteringsstrategier 

- Nya segmenteringsmöjligheter 

- Mobilens betydelse för dagens segmentering 

 

 Hur kan ett företag använda smartphones som ett verktyg för att hantera 

kundrelationer? 

- Kundens godkännande och acceptans  

- Integritet och etik 

- Mobilens betydelse för kundrelationer 

 

 Framtiden 

- Kundens krav 

- Tekniska möjligheter 

- Företagens anpassningsförmåga 

 

 

 

Har Du frågor eller synpunkter innan intervjun, tveka inte att kontakta oss: 

Emelie Franzén ................ mobil: 0734-406660 e-post: ef22eg@student.lnu.se 

Louise Fohlin ................... mobil: 0709-433132 e-post: lf22cp@student.lnu.se 

  

mailto:lf22cp@student.lnu.se
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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