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Sammanfattning  
 

Titel:  Kundanpassningar på den svenska marknaden – Kopplingen 

mellan kundanpassningar och lojalitet. 

 

Slutseminarium:  2011-05-31 

 

Ämne: Företagsekonomi (61-90 hp), marknadsföring, kandidatuppsats 

15 hp.  

 

Författare:  Johanna Borg och Nina Rapp 

 

Handledare: Urban Ljungquist 

 

Nyckelord:  Relationer, relationsmarknadsföring, 1-till-1 marknadsföring, 

masskundanpassning, kundlojalitet, mikromarknadsföring. 

 

Problemformulering:  Hur påverkar kundanpassningar svenska konsumenters lojalitet 

gentemot företag? 

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen om 

sambandet mellan kundanpassning och lojalitet. 

 

Teoretisk referensram:  Den teoretiska referensramen baseras på tidigare forskning 

inom ämnet kundanpassning, så som relationer, lojalitet, 

interaktioner med kunden och teknikens påverkan. 

 

Metod:  En metodkombination har anammats, där en 

surveyundersökning skickats ut via internet till svenska 

konsumenter i olika åldrar, kön och inkomststatus för att skapa 

en förståelse för deras uppfattning kring kundanpassning, 

därefter har en kvalitativ analys gjort av det empiriska 

materialet. 

 

Slutsats och diskussion:  Studien har påvisat att det inte finns konkreta några bevis för att 

kundanpassningar leder till lojalitet, istället har det gått att 

framläsa att kundanpassningar hjälper till att bygga relationer, 

vilket i sig är grunden till lojalitet. 
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Abstract  
 

Title:  Personalization in the Swedish market – The correlation between 

personalization and loyalty. 

 

Date of seminary:  31
 

of May, 2011  

 

Subject:  Business administration - Marketing, Candidate thesis 15 p.  

 

Authors:  Johanna Borg and Nina Rapp 

 

Instructor:  Urban Ljungquist 

 

Key words:  Relationship, relationship marketing, 1-to-1 marketing, 

personalization, masscustomization, micromarketing, customer 

loyalty 

 

The main issue:  How does customization affect Swedish customers’ loyalty toward 

companies? 

 

Purpose:  The purpose of this paper is to develop the correlation between 

personalization and loyalty. 

 

Theory:  The theoretical framework is based on previous research within 

customization, such as relationships, loyalty, interactions with 

customers and technology's impact. 

 

Method:  A method combination has been adopted, where internet survey 

have been sent to Swedish consumers of different ages, gender 

and income status in order to create an understanding of their 

perception of personalization, then a qualitative analysis have 

been done of the empirical evidence. 

 

Conclusion and discussion:  The study has shown that there is no evidence of a correlation 

between personalization and loyalty, but it has shown that 

personalization is a helpful tool in building relationships – in 

which loyalty comes from.  
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1. Inledning 
För att ge läsaren en större inblick i vad studien omfattar. Vi har valt att introducera denne 

genom att presentera bakgrunden till problemet samt en diskussion kring ämnet, vidare 

diskuterar vi vårt syfte samt de avgränsningar vi valt att hålla oss till. 

1.1 Problembakgrund 

Som företag är det viktigaste som finns kunden, utan denne skulle företag inte kunna existera. 

Det är därför viktigt att lyssna och förstå vad kunden är ute efter för att kunna generera 

intäkter och att som företag kunna överleva (Peppers & Rogers, 2011; Doyle & Stern, 2006). I 

dagens samhälle utsätts konsumenter för mycket reklam och det är lätt att koppla bort då det 

oftast är irrelevant. Reklam som visas på tv, internet eller som annonseras i radio och i 

tidningar riktar sig oftast till en större målgrupp än till den enskilda individen och 

konsumenten tappar därmed intresset snabbt. Tack vare den teknik som finns idag är kunden 

mer medveten om vad denne vill ha och nöjer sig inte med det näst bästa, det är därför upp till 

företagen att ständigt vara up-to-date och komma på nya sätt för att få en nöjd kund som 

kommer tillbaka till dem (Doyle & Stern, 2006; Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008; 

Klabjan & Pei, 2010). 

 

Under de senaste hundra åren har det skett stora förändringar i produktionen av varor och 

hanteringen av marknadsföring. I hantverkssamhället gjordes alla produkter för hand och 

varje kund räknades till ett eget segment, vilket gjorde att den ena produkten inte var den 

andra lik och kunderna stod i centrum (Gummesson, 2002). Priserna var högre men kunderna 

fick en hög kvalitet på varorna, men när den industriella revolutionen kom så ändrades allt. 

Priserna sjönk då det blev enklare att masstillverka produkterna och segmenteringen gick från 

en person till att alla ansågs vara likadana och sattes i ett och samma segment (Gummesson, 

2002).  

 

Idag börjar företag gå mot att massanpassa och skräddarsy produkter och marknadsföring 

utefter den enskilde individen. Även om företagen inte kommit så pass långt än som till att 

kunna skräddarsy varenda liten sak finns det mycket som talar för att detta kan genomföras i 

framtiden. Detta tack vare att tekniken ständigt utvecklas och konsumenterna blir mer 

medvetna vad de vill ha. Gummesson (2002) menar att vi har gått forward to basic – alltså 

anammat hantverkarsamhällets sätt att marknadsföra sig och göra produkter men med hjälp av 

ny och bättre teknik. 

 

Halepete, Hathcote och Peters (2005) menar på att det redan i början av 90-talet skett en 

förändring i Amerika där företag gått från massmarknadsföring till att kundanpassa 

marknadsföringen. Nu följer Sverige efter – allt fler börjar fokusera på kunden och både 

marknadsföringen och produkterna börjar rikta sig till den enskilde individen. Men för att ta 

sig vidare måste företagen skapa sig en större förståelse om kunderna – de som en gång var 
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nöjda med produkterna är det inte längre. Detta tack vare att tekniken alltid förbättras och ger 

konsumenten en stor vetskap om vad denne kan få. 

1.2 Problemdiskussion 

Idag använder företag på den svenska marknaden sig främst av en massmarknads-

föringsstrategi, det vill säga de utgår från produkten för att sedan fokusera på 

marknadsföringen och sist på ett stort segment av kunder (Gummesson, 2002). Dock har allt 

fler företag på senare tid börjat marknadsföra sig som kundanpassade företag och gör allt för 

att kunna nå ut till den enskilde individen, då de insett att kunden är av större vikt och kärnan 

till företagens framgång (Doyle & Stern, 2006).  

 

Doyle & Stern (2006) menar även att allt fler företag har börjat inse att med den enorma 

utvecklingen som sker omkring oss så ändras även konsumenters preferenser och med hjälp 

av den tekniska utvecklingen kan konsumenterna kolla upp och jämföra olika produkter 

online. I och med att kunder blir mindre lojala mot företag, tvingas därför företagen att arbeta 

hårdare för att behålla sina kunder (Doyle & Stern, 2006). Om företagen istället anammar en 

kundanpassningsstrategi sätts kundernas behov i fokus marknadsföringen sätts före 

produkttillverkningen.  Marknadsföringen är anpassad för kundernas och segmentens 

specifika önskemål och behov, samtidigt som företagen undviker att irritera kunder med 

marknadsföring av produkter som inte passar dem (Peppers & Rogers, 2011). 

 

Teknikens förändringar har även påverkat företagens relationer till sina kunder. Då det idag 

blir vanligare att kunder gör sina ärenden online istället för att träffa en fysisk person och få 

sin service där, måste företagen anpassa sig och hitta andra sätt att bygga upp personliga 

kontakter med kunderna (Gummesson, 2002). 

 

Kundlojalitet bygger på relationen som finns mellan företag och dess konsumenter och Pine 

(1993) menar att kundlojalitet är nyckeln till att lyckas på marknaden och därför är det viktigt 

att hålla sina kunder nöjda och villiga att komma tillbaka. Det är därmed viktigt för företaget 

att kunna anpassa sig till kundernas föränderliga behov samt kunna marknadsföra sig till det 

enskilda segmentet (Kalish, 1991). 

 

Eran då massmarknadsföring och massproducering dominerade har nu brutits, som svar till de 

tekniska framgångarna som har gjorts och idag står vi istället med möjligheten att åter igen 

anpassa både produkter och marknadsföring utefter individer, samtidigt som det går att hålla 

priserna nere och kvantiteten uppe (Gummesson, 2002). 

 

Det är viktigt är att lyssna till sina kunder, följa dessas förändriga behov samt bygga relationer 

för att få kunderna att stanna kvar som kund hos företaget (Doyle & Stern, 2006). Lojalitet är 

något företag måste förtjäna och inte förens kunden anser att företaget har levererat något av 

värde till dem ger de företaget sin lojalitet i gengäld (Barnes, 2001). 
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Det som gör detta ämne intressant är bristen av tidigare jämförelser av kundanpassning och 

lojalitet på den svenska marknaden. Då företag börjar uppmärksamma sina kunders värde mer 

och mer är det intressant att se vilka aspekter som kan vara med och påverka deras lojalitet. 

Samtidigt anser vi det intressant att jämföra kundlojaliteten mot kundanpassningen, då det är 

något som ligger i tiden och har växande möjligheter med den tekniska utvecklingen.  

 

Med detta som bakgrund har följande fråga formats; 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar kundanpassningar konsumenters lojalitet gentemot företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen om sambandet mellan kundanpassning 

och lojalitet. 

1.5 Avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att diskutera kundlojaliteten på den svenska marknaden mellan 

företag och slutkunden (B2C) i tillverkande och säljande företag. Fokus ligger på att se hur 

företag kan använda sig av sina produkter och sin marknadsföring för att öka kundlojaliteten.  

 

Då uppsatsens frågeformulering definierar målet med uppsatsen att se på sambandet mellan 

kundanpassningar och lojalitet har vi inte ämnat att gå djupare och lägga värderingar på hur 

positivt eller negativt det är med kundanpassningar och lojalitet utifrån andra perspektiv. 

Positiva och negativa aspekter med lojalitet och kundanpassning kommer därför inte att 

behandlas i detta arbete då det inte har något med frågeställningen att göra. 

1.6 Definitioner 

Kundanpassning 

Kundanpassning innefattar både anpassning av marknadsföring och/eller anpassning av 

produkter, sett från företagens sida. Detta innefattar begrepp så som mikromarknadsföring, 

massanpassning, 1:1 marketing, samt personalization. 

 

Konsument 

Kan vara en framtida kund eller användare av en produkt.  

 

Kund 

En individ som vid enstaka tillfälle har köpt en produkt från ett specifikt företag benämns 

kund. 
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Massmarknadsföring  

När flera människor får samma reklam utskickat till sig är det känt som massmarknadsföring. 

Företagen bryr sig inte om att anpassa utskicken utan vill informera alla. Exempel på detta 

kan vara utskick med olika erbjudanden. 

 

Personlig marknadsföring 

Marknadsföring som är anpassad efter den enskilde kundens preferenser 

 

Respondenter 

Alla som svarat på enkäten. 

 

De svarande 

De individer som svarat på en viss fråga. Alla respondenter har inte svarat på samma frågor då 

ett visst svar kan ha lett till olika vidarefrågor. 
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2. Teori  
I detta kapitel behandlas vår teoretiska referensram. Här redovisar vi litteratur inom ämnet, 

där vi inleder med att presentera varför det är viktigt för företagen att sätta kunden i fokus för 

att vidare diskutera hur relationer och lojalitet uppnås samt hur kundanpassningar kommer 

in i bilden. 

2.1 Relationer  

Relationsmarknadsföring består enligt Gummesson (2002) av relationer, nätverk och samspel. 

Dock finns det forskare som menar på att för att kunna använda sig av relations-

marknadsföring måste vissa kriterier uppfyllas, dessa är; Tillfredsställelse- som är den 

viktigaste då en kund som är tillfredsställd oftast kommer tillbaka (Heskett, Jones, Loveman, 

Sasser & Schlesinger, 1994), följt av relationsskapande, trygghet, förtroende, säkerhet, 

trovärdighet för att till sist komma till lojalitet för att kunna skapa en långsiktig relation till 

kunden (Peppers & Rogers, 2011). 

 

Kunder har en tendens att se sin relation till olika företag som väldigt långa perioder, ofta 

betydligt längre än bara den enstaka transaktionen och det är därför viktigt för företag att vara 

medvetna om detta och inse vikten av att behöva arbeta på relationen även innan och efter 

transaktionen (Stone et al., 2000). Vad som efterfrågas i en kundrelation varierar utifrån vad 

kunden anser är viktigt och ett företag måste anpassa sig utefter sina kunder för att lyckas 

bibehålla en bra relation (Stone et al., 2000). 

 

Den viktigaste bakomliggande faktorn för vilken slags relation en kund vill ha är byggt på 

tidigare erfarenhet (Stone et al., 2000). Kunder utvecklar ständigt förväntningar utifrån 

tidigare erfarenheter, till exempel förväntar sig kunder minst lika bra service från ett företag 

inom ett specifikt ämnesområde som de har mottagit från ett företag inom ett annat – oavsett 

om företagen agerar på samma marknad eller ej. Kunder drar paralleller mellan olika företag 

och väntar sig bättre och bättre service hela tiden (Stone et al., 2000). 

 

För att ett företag ska ha en genuin relation till en kund finns det enligt Peppers och Rogers 

(2011) några kriterier som ska uppfyllas. Det första innebär enligt Peppers och Rogers (2011)  

att båda parter måste vara medveten om relationen- en kund kan tycka om ett varumärke själv, 

men det är inte förens företaget är medveten om den enskilde kunden som relationen kan 

existera, detta kallas för gemenskap. För att kunna skapa en relation måste parterna utbyta 

information med varandra och dessa två kriterier i sig bygger med tiden upp en historia och ju 

mer företaget och kunden interagerar desto stadigare blir relationen, det vill säga att 

upprepning sker.  Eftersom kunderna vill bli uppmärksammade och behandlade som de vore 

unika (Richardson, 1993) är det viktigt att företaget samlar på sig information om kundens 

preferenser och vad denne tycker om och förväntar sig. Detta måste göras genom att 
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interagera med kunden då det annars är svårt för företaget att lista ut vad kunderna vill ha 

(Stone et al., 2000). 

 

Meningen med att uppfylla tidigare nämnda kriterier är att kunden i slutändan inte ska behöva 

säga vad det är denne behöver, utan företaget vet det redan och kunden behöver därmed inte 

upprepa sig, menar Peppers och Rogers (2011). Detta i sin tur leder till att kunden ser en 

fördel med att gå till just detta företag (Peppers & Rogers, 2011) 

 

Det är viktigt att som företag att veta att alla utbyten mellan konsument och företag inte 

innebär att de har en pågående relation eller precis har startat upp en relation. Det finns de 

utbyten som är rena transaktioner, vilket Britton (refererad i Peppers & Rogers, 2011, s. 43) 

kallar för diskreta transaktioner och som mestadels finns i produktionsdrivande företag. De 

diskreta transaktionerna innebär nästan ingen kommunikation och konsumenten kommer 

troligen inte att upprepa köpet igen. Detta kan liknas med vad Grunig och Hon (1999) menar 

med utbyte och gemensamhet. I utbytesrelationen ger kunden en fördel till företaget då det 

oftast förväntas av denne, medan det i den sociala relationen inte behöver ske något utbyte 

utan handlar om att ge en fördel till den andra parten för att ge denne en framtida trygghet 

(Grunig och Hon, 1999).   

 

2.1.1 Interaktion med kunder 

Det är även viktigt att vara unik i sin interaktion med den enskilda kunden och kunna komma 

ihåg dennes preferenser när denne kommer till företaget nästa gång samt kunna anpassa 

interaktionen beroende på vem kunden är (Peppers & Rogers, 2011). Detta är i slutänden vad 

som resulterar i att kunden kommer att lita på företaget. För att behålla kunden är det viktigt 

att kunna bibehålla tillförlitligheten, tillgivenheten och tillfredsställelsen (Peppers & Rogers, 

2011). Doyle och Stern (2006) resonerar även kring detta ämne och menar på att det är viktigt 

att uppmärksamma kundernas förändrade krav och att ligga i framkant och uppmärksamma 

sina kunder på ett nytänkande och personligt sätt. Den bakomliggande faktorn till kundernas 

föränderliga krav är kundernas behov och beteenden som ständigt förändras och utvecklas. 

 

Peppers och Rogers (2011) menar även på att interaktion kan ge företaget möjlighet att 

använda sig mer av kundanpassning då företaget samarbetar med kunden för att uppfylla 

dennes önskemål och krav. 

 

Kunden kommer att dela med sig av information om sig själva under en längre tid för att 

kunna få det bästa som företaget kan erbjuda denne (Pine et al., 1995). Vidare menar Pine et 

al. (1995) att även om ett annat företag erbjuder liknande produkter så måste kunden spendera 

mer tid med att berätta om sina behov för det andra företaget, detta i sin tur leder till att 

kunden inte har motivationen till att byta om företaget lyckas behålla sin höga service kvalitet 

och erbjuda anpassade produkter till kunden. 
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Stone et al. (2000) utvecklade begreppet transparent marknadsföring, vilket är en strategi som 

tillåter kunderna att vara delaktiga i relationsuppbyggandet gentemot företaget. Exempel på 

detta kan vara att kunderna själva fick vara med och bestämma vilken sorts information dem 

var intresserade av, samt hur ofta de vill ha informationen– och på så sätt kunde företag 

undvika att skicka oönskad information till fel konsument. 

 

För att kunna bygga relationer menar Britton (refererad i Pepper & Roger, 2011, s. 46) att det 

krävs sex olika block som påverkar hur relationen kommer att formas. Dessa är i sin enkelhet 

förtroende, engagemang, tillfredsställelse, osäkerhet och beroende, rättvisa samt symmetri 

(Britton refererad i Peppers & Rogers, 2011, s. 46-52). 

 

2.1.2 Att upprätthålla goda relationer 

Som företag är det viktigt att hålla sina kunder nöjda. Undersökningar visar på att hela 14% 

lämnar ett företag på grund av dålig kvalité på produkterna medan en av fyra kunder går 

förlorade på grund av dålig service, där de känner att förtaget inte har uppmärksammat dem 

och gett dem det bemötande de förtjänar (Doyle & Stern, 2006; Stone, Woodcock & 

Machtynger, 2000). En kund som är missnöjd har en tendens att berätta för andra (Szwarc, 

2005). Undersökningar visar att en tillfredställd kund berättar för 4 stycken andra medan en 

missnöjd kund berättar för 14 stycken (Doyle & Stern, 2006), det är därför viktigt för 

företaget att veta vilka konsumenter de ska satsa mer på, vilka de vill ha en relation med samt 

vilken typ av kund som företagen ska vårda då vissa är mer värda än andra (Peppers & 

Rogers, 2011).  

 

Om ett företag vill behålla sina kunder är det viktigt att upprätthålla en god relation, detta 

menar Pine, Peppers och Rogers (1995) företaget bör göra genom att implementera följande 

fyra steg;  

 

1) Informations strategi: Skapa en dialog med de kunder som det är lönt att ha en relation 

med och komma ihåg de enskildas preferenser, klagomål och frågor. 

2) Produktion/leverans strategi: Göra något med den information som uppkommer vid 

dialogen. Det är viktigt att kunna vara så effektiv som möjligt för att kunna ebjuda 

kunderna produkter som passar deras behov och önskemål, liksom att vara snabb vid 

produktion och leverans. 

3) Organisations strategi: Den traditionella marknadsföringsmetoden att pusha ut 

produkten till kunderna är inte längre effektiv utan företag bör använda sig av en pull 

strategi för att ta kunna tillfredställa kunderna. 

4) Utvärderingsstrategi: Vissa kunder är mer villiga att dela med sig av information, men 

det är även de som kommer att vara mer krävande att tillfredsställa. För att veta hur 

väl företaget har lyckats med detta så använder de sig av olika mätinstrument så som 

LTV
1
 

                                                 
1
 Life Time Value 
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Som företag kan det ses som en stor och omöjlig uppgift att anpassa sina produkter och 

marknadsföring efter kunden, detta menar dock Peppers, Rogers och Dorf (1999) inte behöver 

vara ett hinder. Peppers et al. (1999)  menar på att företaget inte behöver göra allt i ett stort 

steg utan istället implementera strategin i små steg. 

 

Efter att ha implementerat tidigare nämna steg kan företaget sedan gå ännu djupare vilket 

innebär identifiera kunderna, differentiera kunderna, interagera med dem och kundanpassa 

service, produkter och marknadsföring och företagets beteende för att passa den enskilde 

individen (Peppers et al., 1999; Peppers och Rogers, 2011). 

2.2 Lojalitet 

Lojalitet är ett komplext begrepp då det är svårt att definiera (Peppers & Rogers, 2011; Knox 

& Walker, 2006).  Johnson och Gustafsson (2000) menar att lojalitet handlar om kundens 

intentioner att köpa produkter av företaget – en lojal kund genererar oftast mer då de köper 

allt ifrån samma butik istället för att gå till olika företag för att få tag på produkten till ett lägre 

pris. Knox och Walker´s (2006) tankar kring lojalitet är att för att en kund ska bli lojal så 

måste det finnas en positivt underliggande attityd hos kunden, samt ett återkommande 

beteende. Den positivt underliggande attityden kan förklaras genom att kunden kan ha en hög 

eller låg attityd gentemot varumärket, vilket påverkar dennes vilja att köpa. 

 

Kundlojalitet är enligt Pine (1993) nyckeln till att lyckas på marknaden och därför är det 

viktigt att hålla sina kunder nöjda och villiga att komma tillbaka. Bardakci och Whitelock 

(2003) menar att många företag har problem med att få sina kunder att komma tillbaka och 

många gånger ligger problemet i för dålig information om sina kunder. Genom att inte ha 

tillräcklig kunskap om sina kunder finns även risken att företag missar möjligheterna att 

behandla kunderna olika utifrån deras värde för företaget (Bardacki & Whitelock, 2003). 

 

Lojalitet är något företag måste förtjäna och inte förens kunderna anser att företaget har 

levererat något av värde till dessa ger de företaget sin lojalitet i gengäld (Barnes, 2001). Om 

kunden blir behandlad väl är det större chans att denne kommer tillbaka, Barnes (2001) menar 

på att det inte beror på pris eller kvalitet utan hur servicen utförs.  

 

Kotler (1999) menar på att lojala kunder genererar mer intäkter då dessa har en tendens att 

köpa mer ju längre de är kunder, det vill säga om de är lojala. Enligt Heskett et al. (1994) kan 

företaget mäta hur nöjd kunden är i form av lojalitet. Johnson, Sivadas och Garbarino (2008) 

motsäger detta påstående och menar istället på att lojalitet kommer först och att företaget 

sedan kan mäta hur nöjd kunden är. 

 

Ur marknadsföringssyfte menar Reichheld och Sasser (1990) att företaget kan spara in en hel 

del då lojala kunder är en förespråkare för företaget. Befintliga kunder är dessutom oftast mer 

kostnadseffektiva att behålla jämfört med att locka till sig nya och detta är något som företag 

idag fokuserar mer och mer på (Stone, Bond & Blake, 2003). En av anledningarna till att det 
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är mer kostnadseffektivt för företag att fokusera på befintliga kunder och segment är att det 

redan finns mycket kunskap från tidigare om vad kunderna faktiskt tilltalas av samt vilka av 

kunderna som är lönsamma (Ibid). 

 

Doyle och Stern (2006) menar vidare att det idag är lätt för kunder att snabbt hitta en 

konkurrent att handla av, om företagen inte lever upp till det som kunderna förväntar sig - 

detta tack vare den tekniska ålder som vi lever i idag. Kunder som inte känner sig nöjda med 

relationen till företaget eller hur dem har behandlats väljer ofta att ”skilja sig” från företaget 

direkt (Stone et al., 2000). Många företag misslyckas med att uppmärksamma missnöjda 

kunder och därmed missar även möjligheten att hålla dem nöjda och glada (Stone et al., 

2000). Det kan dock vara svårt att upptäcka dessa kunder då det endast är 4% av ett företags 

kunder som klagar vilket  Doyle och Stern (2006) menar innebär att för varje klagomål så 

finns det ytterligare 26 personer som är missnöjda.  

 

2.2.1 Lojalitetsnivåer 

Förutom att en attityd och ett återkommande beteende måste förekomma menar Peppers & 

Rogers (2011) att beteendet inte behöver vara knutet till attityden gentemot varumärket. Detta 

innebär att kunden kan köpa av varumärket av ett funktionellt eller bekvämt syfte, även känt 

som ”funktionell lojalitet” (Peppers & Rogers, 2011). Hofmeyr och Rice (2002) stärker 

Peppers och Rogers (2011) resonemang och menar även att en lojal kund kan komma åter och 

köpa produkten av vana. Stone et al. (2003) stärker detta resonemang samt lägger till; att 

genom att ha en bra relation mellan kund och företag vet kunden att de kan lita på företaget 

och kan därför tänka sig att ha överseende med vissa felsteg från företagets sida. 

 

En lojal relation till ett varumärke beskriver Dick och Basu (1994) som ett samband mellan en 

relativ attityd och upprepat köp. Med hjälp av nedanstående matris kan företag se vilken 

grupp deras olika konsumenter hamnar inom. Beroende på om kunden är lojal, latent lojal, 

oäkta lojal och ilojal kan företaget sedan lägga upp olika strategier för hur de ska behandla 

dessa kunder. 

 

 
Figur 1: Relative attitude- behavior relationship (Dick & Basu, 1994, s.101) 
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Dick och Basu (1994) menar att en konsument som är oäkta lojal är en person som anser att 

det finns lite skillnad mellan varumärkena när denne inhandlar låg intresse produkter och 

inhandlar produkter på grund av kännedom. En annan orsak till oäkta lojalitet kan även vara 

grupptryck och företaget kan därmed påverka konsumenterna genom att påpeka varför just 

deras varumärke är mer socialt acceptabelt. 

 

När ingen lojalitet finns menar Dick och Basu (1994) att varumärket precis kan ha blivit 

introducerat på marknaden och konsumenterna har därmed inte skaffat sig en uppfattning om 

det eller att företaget misslyckats att kommunicera ut varför konsumenten ska välja just deras 

produkter. Företaget bör i detta fall tänka igenom sin strategi och differentiera sig. En annan 

orsak till att lojalitet inte finns är att märket uppfattas vara likadant som alla andra inom 

samma område och i detta fall kan det vara svårt att uppnå lojalitet med konsumenten.  

 

En konsument som har en stark attityd gentemot ett varumärke men anser att det inte finns en 

stor skillnad mellan detta varumärke och ett annat kan ses som en multi- lojal konsument, det 

vill säga att denne är lojal mot flera företag (Dick & Basu, 1994) 

 

En fråga som Peppers och Rogers (2011) diskuterar är om en kund blir mindre lojal av att 

välja ett annat varumärke om det varumärket denne är lojal till inte finns att tillgå. Om en 

kund kommer tillbaka och köper från företaget igen skapas retention – något som Johnson och 

Gustafsson (2000) menar är starkare än lojalitet. Barnes (2001) menar att en kund aldrig är 

100% lojal mot ett varumärke utan att en kund kan vara lojal mot flera varumärken inom 

samma ämnesgrupp. 

 

2.2.2 Lojalitetsprogram 

Barnes (2001) är mycket tydlig i att peka på att lojalitetsprogram inte är samma sak som att ha 

en relation till en kund, detta är endast ett sätt att få kunder att köpa av varumärket och öka 

intäkterna. För att förtydliga det hela så handlar lojalitetsprogram om att erbjuda kunder 

kuponger och dylikt, oftast så har kunden ingen plan på att införskaffa sig något men vill 

gärna utnyttja erbjudandet 

 

Även om produkterna i dagens läge kan tillfredsställa många behov så finns det missnöje och 

genom att implementera en kundanpassningsstrategi kan lojaliteten och kundnöjdheten öka 

och förhoppningsvis behöver företaget då inte längre investera en massa pengar i dessa 

program då kunden alltid är i fokus (Peppers & Rogers, 1993). 

 

2.2.3 Lojalitetstrappan 

Kunder som är knutna till ett företag en längre tid är oftast mer benägna att berätta om 

varumärket för andra (Barnes, 2001). För att behålla en kund måste kunden vara mycket 

tillfredsställd eller förtjust av hur servicen på företaget utförs. Om kunden värderar servicen 

lägre än ”mycket tillfredsställd” är risken stor att kunden byter till ett annat varumärke när 
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chansen ges. Förtjusta kunder är även de som berättar för andra i sin krets om deras positiva 

upplevelser och det är även de som ökar retentionen (Doyle & Stern, 2006). 

 

För att skapa sig lojala kunder använder sig Payne, Christopher, Clark och Peck (1998) av 

lojalitetstrappan. En kund går genom olika steg under sin tid hos företaget och målet är att 

kunden ska bli lojal. 

 

 
Figur 2: Ladder of loyalty (Payne et al., 1998, s. viii) 

 

Längst ned på steget ligger den potentiella kunden, detta menar Lancaster och Withey (2007) 

innebär att det inte finns någon relation och företaget måste hitta lösningar på att attrahera 

denne till att komma upp på stegen och bli en kund. Payne et al. (1998) förklarar dessa 

konsumenter som företagets målmarknad.  

 

En kund är någon som endast gjort affärer med företaget en eller två gånger (Payne et al., 

1998). Det är viktigt att i detta steg se till så att kunden är nöjd och är villig att komma 

tillbaka till företaget, det finns dock ingen relation eller lojalitet än (Lancaster & Withey, 

2007). 

 

Under det tredje steget är det viktigt att se till att kunden är nöjd och att företaget kan svara på 

frågor då kunden nu börjar bli mer intresserad av att hitta rätt saker i företaget (Lancaster & 

Withey, 2007). En klient menar Payne et al. (1998) är någon som återkommer oftare än en 

kund men som inte riktigt har bestämt sig om den är neutralt eller negativt inställd till 

varumärket. 
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Som supporter gillar kunden att bli förknippad med företaget (Payne et al., 1998). Att vara 

supporter menar Lancaster och Withey (2007) kan förknippas med att vara förtjust
2
 och 

troligen inte kommer att lämna företaget, vilket innebär att lojalitet har uppstått.  

 

Att som kund komma upp till steget förespråkare innebär att denne rekommenderar det 

varumärket eller företaget till andra i sin kunskapskrets (Lancaster & Withey, 2007). 

 

2.2.4 Mot ett paradigmskifte 

De 4 P’na är enligt Kotler (1999) en del av den traditionella marknadsmixen, men levererar 

endast en del av vad som behövs för att bygga en relation med en kund, nämligen att få 

kunder, men det handlar även om att kunna behålla och nära kunderna.  Gummesson (2002) 

menar på att företagen inte längre kan använda sig av de 4 P’na (pris, produkt, plats och 

promotion) för att locka kunder då detta tillhör massmarknadsförings eran. Goldsmith (1999) 

menar däremot att genom att addera ytterligare P- personlighet- vilket innebär att skräddarsy 

allt så kan denna strategi tas med in i 2000- talet och företagen kan fortsätta att använda denna 

strategi vid kundanpassning. 

 

En aspekt av paradigmskiftet som Pine et al. (1995) diskuterar är att företagen i den 

traditionella marknadsföringen först tar ut produkten på marknaden genom att använda sig av 

olika marknadsföringskanaler, det vill säga att produkten pushas ut på marknaden. Pine et al. 

(1995) menar att detta sker med hjälp av en produktmanager som gör all bakomliggande 

research och sedan blir belönade för hur mycket som säljs. 

 

För att nå den enskilde konsumenten i dagens läge menar Pine et al. (1995) att företagen 

måste använda sig av kundmanagers och möjlighetsmanager;  

 

 Kundmanagers uppgift är att ta reda på vad kunden vill ha genom interaktioner med 

den enskilde individen och memorerar dennes specifika behov för att sedan kunna 

erbjuda denne en produkt som passar.  

 Möjlighetsmanagers är de som uppfyller kundens behov genom att tillverka 

produkten. 

 

För att kunna möjliggöra detta måste dock kundmanagers veta vad möjlighetsmanagers kan 

erbjuda och dessa i sin tur måste kunna få tillgång till relevant information från 

kundmanagerna för att kunna tillverka bästa möjliga produkt åt kunden. Pine et al. (1995) 

menar att även om kunden ber om något som företaget i vanliga fall inte erbjuder till sina 

produkter ska möjlighetsmanagers kunna fixa det. 

                                                 
2
 Att vara förtjust innebär att kunden förväntar sig en produkt av rank 5 men får en 10:a. 
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2.3 Kundanpassningar 

Traditionell mass-marknadsföring är inte längre tillräcklig, då marknaden förändras som den 

gör (Pine, 1993). Genom kundanpassningar kan även stora företag och kedjor fortsätta att 

serva de unika kunderna. Ett företag kan vara stort utan att behöva tappa bort den lilla kunden 

i processen (Montgomery, 1997).  

 

Enligt Stone et al. (2003) är nyckeln till konkurrenskraftighet är att förstå sina kunder och hur 

dessa tänker. Vidare menade Stone et al. (2003) att ett företag som inte förstår sig på sina 

kunders intressen och behov kommer att ha väldigt svårt att lyckas marknadsföra sig väl mot 

dessa. Marknadsföring kommer bara att lyckas om informationen som förmedlas är relevant 

för kunden samt att den går genom kanaler som kunden tycker är enkla, kostnadseffektiva och 

gärna även roliga (Ibid). 

 

Enligt Bidgoli (2010) fick 70% av alla mailanvändare år 2008 oönskad reklam skickad till sin 

email och att detta visar på att det finns många företag som satsat pengar på att marknadsföra 

sig utan att nå ut till rätt personer. Genom att företagen inte når ut till rätt personer skapas 

irritation gentemot företaget istället för den eftersträvade försäljningsökningen. Detta är ett av 

problemen som uppstår när företag väljer att marknadsföra sig mot hela segment istället för 

att använda sig av marknadsföring på individnivå (Stankevich, 2002). 

 

Laurino (1993) menar att företagen måste anpassa sig utefter föränderliga kunder för att 

kunna hålla dessa tillfredställda och inte bli uppfattade som oönskad reklam med sina utskick. 

Laurino (1993) menar vidare att de föränderliga kunderna har lett till en fragmenterad 

marknad där företagen får det svårare och svårare att nå fram positivt till alla kunder inom de 

olika segmenten – ett sätt att gå runt detta problemet vore att anamma en mer personlig 

marknadsföring där företaget istället bygger upp en relation och ser till varje individs behov 

och intresse. 

 

Kunder får mindre och mindre överseende med hur mycket tid ett företag tar på sig för att 

göra det som kunden efterfrågar – anledningen till detta är att vi lever i ett kunskapssamhälle 

där konsumenterna förväntar sig att saker skall göras snabbt och på direkten (Stone et al., 

2000). Fler tekniska lösningar utvecklas ständigt för att korta ner processerna och många 

kunder är villiga att byta till ett annat företag så länge det sparar dem tid. 

  

Konsumenter idag blir mer och mer anonyma som ett resultat av det tekniska samhället och 

därför blir det viktigare att viktigare för företag att uppmärksamma den enskilda individen 

(Richardson, 1993). Vidare menar Richardson (1993) att det är fler och fler konsumenter som 

söker ett personligt bemötande och att företag måste svara till detta för att hålla dem glada. 
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2.3.1 Anpassade produkter 

Enligt Pine, Peppers och Rogers (1995) vill konsumenterna inte längre ha mera produkter att 

välja mellan och de menar att kunderna vet precis vad de vill ha och det är produkter som är 

precis som de har föreställt sig, oftast på en gång samt att de vill veta var och hur de ska 

införskaffa det. Huffmans och Kahns (1998) studie kring hur nöjd en kund är visade att ju 

mindre en kund har att välja på desto nöjdare blev denne, vilket stödjer Pine et al. (1995) 

resonemang. Konsumenten är på väg från funktionalitet till lyx och i samband med det 

kunskapssamhälle som har skapats med hjälp av teknologin blir konsumenten mer medveten 

om vad denne vill ha (Pine, 1993). 

 

Enligt Ronald, Goldsmith och Freiden (2004) är en kundanpassad produkt något som inte går 

att hitta i butiken utan något som måste beställs från tillverkaren. Oftast tar det några dagar 

innan produkten levereras hem till kunden. 

 

2.3.1.1 Vad ska kundanpassas? 

För att veta om en produkt kan skräddarsys använder sig Hart (1995) av två olika principer. 

Den första är hur unikt kundens behov är, det vill säga om behovet endast är funktionellt, 

exempelvis salt, bryr sig kunden inte om ifall produkten är producerad utefter dennes önskan 

då saltet tillfredställer ett behov.  Den andra principen handlar om gapet mellan vad som finns 

tillgängligt i butikerna och det kunden faktiskt vill ha. Om gapet är stort finns det större behov 

att kunna kundanpassa produkten. 

 

Peppers och Rogers (2011) beskriver att behovet även kan bero på vilken bransch företaget är 

i. Om det är en fastighetsmäklare eller husbyggare så menar Pine och Rogers (2011) att det 

inte är lönt att anpassa sig då dessa inte har en pågående och långvarig interaktion med 

slutkunden. 

 

2.3.1.2 Vem som köper anpassade produkter 

En studie gjord av Ronald, Goldsmith och Freiden (2004) visar att kundanpassade företag bör 

rikta in sig på yngre människor som har en övergymnasial utbildning och en högre lön, vidare 

så finns det vissa faktorer som inte spelar någon roll vid inköp av kundanpassade produkter, 

nämligen kön och arbetsstatus. Företagen bör inte utesluta de resterande segmenten utan ska 

istället fokusera på att förändra deras attityd gentemot kundanpassade produkter, då studien 

även påvisade att de som tidigare inte köpt anpassade produkter ansåg att det var för dyrt och 

därför aldrig köpt av dessa produkter (Ronald et al., 2004). Peppers och Rogers (2011) menar 

att företagen ska sätta en person i varje segment och sedan rangordna dem efter hur stort 

värde de har för företagen för att sedan differentiera dem efter deras behov. 

 

När ett företag har differentierat sina kunder kan de gå vidare till nästa steg, nämligen vilken 

strategi som passar företaget utifrån vilken situation företaget befinner sig i (Peppers, Rogers 

& Dorf, 1995).  
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2.3.2 Anpassad marknadsföring 

Det finns fyra sociala faktorer som påverkar vad konsumenter faktiskt köper; kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska faktorer (Doyle & Stern, 2006). När ett företag riktar sig 

till en konsument bör företaget försöka att anpassa sin kommunikation så att dessa aspekter är 

anpassade utefter konsumenten. 

 

Kulturella faktorer handlar både om vilka produkter en konsument köper, samt hur 

konsumenter väljer att tolka olika budskap – utifrån sina kulturella värderingar. Företag 

behöver därför anpassa kommunikation och budskap utefter aspekter som vilket land, 

religion, ras eller social klass som den specifika konsumenten tillhör (Doyle & Stern, 

2006). 

 

Sociala faktorer tittar på de delar av konsumentens liv som påverkas av familj, 

referensgrupper samt status i samhället. Då de flesta människor eftersträvar att på något 

sätt passa in, påverkar ens omgivning ens beslut i väldigt hög grad. Ofta väljer 

konsumenter produkter som kommunicerar dennes status utåt mot världen (Doyle & 

Stern, 2006). 

 

Personliga faktorer är faktorer som ålder, kön, yrke, inkomst, personlighet och livsstil. 

Olika åldrar är attraherade av olika produkter och vill bemötas av olika slags 

kommunikationer, samma sak gäller för personer med olika inkomster, personlighet och 

så vidare (Doyle & Stern, 2006). 

 

Psykologiska faktorer är de faktorer som påverkar mest hur konsumenterna uppfattar 

saker. Alla individer har olika behov och att dessa måste uppfyllas i ordning utefter vilka 

som är viktigast. I västerländska länder brukar marknadsförare se till aspekter som 

konsumenternas självförtroende och behov av självförverkligande (Doyle & Stern, 2006). 

 

Företag bör försöka att anpassa sig utefter dessa ovanstående faktorer när dem utvecklar ett 

kommunikativt meddelande i syfte att sälja något till en konsument (Doyle & Stern, 2006). 

Då det finns många olika aspekter att ta med i beräkningen kan det vara svårt att använda sig 

av en bredare segmentering och företag bör istället se över en mer individuell och personlig 

marknadsföring för att utnyttja alla faktorers påverkan. 

 

Den traditionella marknadsföringsmetoden att förklara för kunder vilka produkter de vill ha 

har ersatts med en mer personlig inriktning genom att använda en beteendeorienterad metod 

som bland annat fokuserar på kundanpassad övertalning och belöningar för att de handlar hos 

företaget (Rapp & Collins, 1992). 

 

Att veta mer om sina kunder kan ge en positiv effekt på miljön då företagen endast behöver 

skicka ut reklam till dem de passar istället för att lägga tid och pengar till att nå ut till de som 
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ändå kastar det när det hamnar i brevlådan- det vill säga om det är i tryckt form (Peppers & 

Rogers, 1997)   

 

2.3.2.1 Kommunikation 

Bra kommunikation krävs för att informera om företagets produkter, övertyga kunder om dess 

överlägsenhet, skapa en image för att differentiera sig samt för att försäkra befintliga kunder 

om att de har gjort ett bra val (Doyle & Stern, 2006). Vidare menar Doyle och Stern (2006) att 

bra kommunikation gentemot sina kunder är grunden för alla företag och att företag måste 

förmedla sina budskap på rätt sätt för att dessa skall mottagas bra av deras kunder. Det är inte 

tillräckligt att ha bra produkter eller bra service, företag behöver även kunna kommunicera ut 

sina erbjudanden till sina kunder på ett önskvärt sätt för att kunna uppnå lönsamhet (Doyle & 

Stern, 2006). 

 

Kommunikationsprocessen (Doyle & Stern, 2006) visar tydligt på vikten av att vara tydlig i 

sina budskap, då det finns många led i en kommunikation där budskapet kan missuppfattas. 

Genom att använda sig av personlig marknadsföring kan företag göra budskapen mer 

anpassade och lättare att förstå för var individ – och på så sätt minska bruset i 

kommunikationsprocessen. 

 

Stone et al. (2003) menar på att kunder i regel kommer att stanna längre med ett företag om 

denne erbjöds produkter som tilltalade just honom eller henne samt om ett företag lyckades 

anpassa sin kommunikation utefter vad som passade kundens preferenser. Vidare menar Stone 

et al. (2003) att kunder blir lojalare gentemot företag som behandlar dem väl och anpassar sig 

utefter dem. 

2.4 Teknik 

Det senaste tillskottet till kundanpassning är enligt Gummesson (2002) tekniken då det 

behandlar internet, e-post, kundregister med mera.  Enligt Stone et al. (2003) kan ett företag 

bygga upp relationer till sina kunder och på så sätt samla in informationen de behöver för att 

marknadsföra sig korrekt, men de behöver även tekniska lösningar för att spara och organisera 

all data. För att kunna nå ut till kunder med rätt information och genom rätt kanaler krävs det 

att företaget känner sin kund och vet vad denne är ute efter (Stone et al., 2003).  

 

IT vågen som har dragit över samhället har påverkat sättet som företag tvingas göra affärer på 

(Rovira, refererad Lindstrand, Johansson & Sharma, 2006, s. 246). Idag kan inte företag välja 

bort tekniken, utan tvingas att arbeta med den (Ibid).   

 

Framstegen inom teknologin tillåter företag att kunna samla in, skicka vidare och processa 

information på ett snabbare och effektivare sätt än tidigare och lämnar oss därför med större 

möjligheter än förut (Rovira, refererad i Lindstrand, Johansson & Sharma, 2006, s. 246). 

Tekniken har öppnat många dörrar för företag och konsumenter – bland annat är information 
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idag lättillgängligt och öppet för alla, samt att internet tillåter snabba och effektiva 

kommunikationskällor (Ibid).  

 

Förenklingen för företag att samla in och hantera information om sina kunder har resulterat i 

att personlig marknadsföring blir en mer och mer passande strategi att välja (Stone et al., 

2000). Det finns studier som tyder på att den teknologiska processen även leder till att kunder 

förväntar sig mer kontroll över sin relation till olika företag samt att tekniken gör att kunder 

blir mindre lojala (Stone et al., 2000). 

 

Det är viktigt för företag att inte hamna efter i teknologins utveckling. Doyle och Stern (2006) 

betonar vikten av detta och nämner att ett företag inte alltid måste ligga först med ny 

teknologi, men då bör företaget istället satsa på att vara en snabb efterföljare. Samtidigt krävs 

det en bra balans av att använda teknik som är up-to-date och att använda teknik som faktiskt 

finns hos kunderna – att vara först ut med ny teknologi kommer inte hjälpa företaget i sin 

marknadsföring om inte kunderna har tekniken som krävs för att ta del av företagets 

erbjudanden (Yi, 2008). 

 

Teknikens utveckling har befriat konsumenter från tvånget av fysiska kanaler vid 

kommunikation från företag (Stone et al., 2000), men det är ändå viktigt att komma ihåg 

betydelsen av personliga kontakter mellan företag och konsument. Konsumenter söker oftare 

personlig kontakt med företag när det gäller saker med hög risk, tvivel eller allmän osäkerhet 

(Rovira, refererad Lindstrand, Johansson & Sharma, 2006, s. 246). Vidare finns det studier 

som menar att personlig kontakt leder till relationer med mera tillit än om relationen var 

uppbyggd utan personlig kontakt.   

 

Genom att använda sig av personlig marknadsföring kan företaget dra nytta av sina kunder 

och samla på sig information som alltid är up-to-date, istället för att lägga ut pengar på att 

söka upp ny information, som sedan ändå inte stämmer in på de olika segmenten (Whiteley & 

Hessan, 1996). 

 

2.4.1 Kundinformation 

Nackdelen med datainsamling om kunder är att kunder ofta är motvilliga till att ge ut 

information om sig själv, även i de fallen där de blir erbjudna något i retur (Frontenote, 1999). 

Pine, Peppers och Rogers (1995) motsäger detta och menar att folk inte har något emot att 

berätta om sina shoppingbehov/ vanor, vänners namn och adress om de får något för det. 

 

Peppers och Rogers (1997) menar att företag kan få tag på information även om kunden inte 

vill lämna ut något. Varje gång en kund använder sig av sitt kreditkort så sparas 

informationen hos företaget de handlat hos, men även kreditkortsföretaget får därmed in 

information om kundens inköpsvanor. Detta kan företagen sedan sälja vidare till andra för en 

smärre summa pengar, men Peppers och Rogers (1997) menar på att om företaget vill lyckas 
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med att vara effektiva inom kundanpassnings området så ska kundinformation inte lämnas ut 

till andra företag.  

 

Företagen kan locka kunderna att få något i utbyte mot information, så som rabatter men 

samtidigt är det viktigt att berätta för kunden vad informationen ska användas till för att skapa 

en bättre relation med kunden (Peppers & Rogers, 1997). I Sverige är det lag på att berätta för 

kunden vad informationen ska användas till, denna lag är till för att skydda konsumentens 

integritet (Sveriges rikes lag, personuppgiftslagen 1998:204, 2009). Denna lag omfattar bland 

annat spridning, lagring, registrering, insamling och bearbetning av en människas 

personuppgifter (Sveriges rikes lag, personuppgiftslagen 1998:204, 2009). Ett företag som 

håller ett register med insamlad information om sina kunder måste informera kunden om detta 

samt att kunden måste kunna få tillgång till den information som samlas in. 

 

Enligt §11 (Sveriges rikes lag, personuppgiftslagen 1998:204, 2009) så får inte 

personuppgifter användas till att skicka ut direktreklam om personuppgiftsansvarige har 

motsagt sig detta. Vidare får företag heller inte registrera känslig information, så som ras, 

hudfärg, sexualitet, politiska åsikter med mera. 
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3. Metod  
I detta kapitel går vi djupare in på hur vi gått till väga för att komma fram till resultatet, det 

vill säga vilken metod, ansats samt tillvägagångssätt vi brukat för att sist kritiskt granska 

tillförlitligheten av undersökningen. 

3.1 Utgångspunkt 

3.1.1 Forskningsintresse  

Under insamlingen av teori till detta arbete har allt fler ämnen snuddats vid och vi har insett 

hur stort ämnet relationsmarknadsföring är och har därmed avgränsat oss mer för att inte 

sväva ut för långt. Valet av ämnet kundanpassning föll naturligt då det på senare tid blivit 

alltmer tal om hur företag kan skapa en relation till kunden samt hur de på bästa sätt ska 

kunna nå ut till kunderna utan att irritera dem.  

 

För att få en överskådlig bild har vi valt att i teorikapitlet se hur företag går tillväga för att 

skapa en bra relation till kunden och hur de sedan kan använda detta för att tillfredställa 

kunden med kundanpassade produkter och reklam.  

 

3.1.2 Val av ansats  

Vid insamling av data valde vi att använda oss av en deduktiv ansats, detta innebär enligt 

Jacobsen (2002) att teori först samlas in och sedan utformar de frågor som urvalet ska svara 

på. En induktiv ansats innebär att forskaren går ut med öppet sinne och först samlar in empiri 

och sedan teorin (Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi valde att använda oss av en deduktiv 

ansats är att kunskapen inom området har varit begränsad och vi har därmed kunnat bilda oss 

en uppfattning kring ämnet för att kunna genomföra en undersökning som kan bidra till ny 

kunskap om hur företag kan använda sig av kundanpassning på ett effektivt sätt.  

 

Jacobsen (2002) påpekar att det finns viss kritik mot att använda sig av en deduktiv ansats då 

forskaren kan tänkas leta efter information som stödjer det som står i teorin. Vi har ständigt 

haft detta i åtanke under arbetets gång och har därmed inte favoriserat information från vissa 

forskare. I den induktiva ansatsen, går forskaren ut med öppet sinne och först samlar in empiri 

och sedan ser vad andra forskar har att säga kring ämnet. Anledningen till att vi valt att inte 

göra på detta sätt är att vi behövde en grund att stå innan vi formulerade frågor till 

undersökningen.  

 

3.1.3 Val av metod 

Vid val av metod är det enligt Denscombe (2009) viktigt att fråga sig vilken metod som är 

mest användbar. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod är att föredra om en djup 

förståelse för ett visst ämne ska skapas – detta genom att intervjua få individer. Genom att 
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använda sig av en kvantitativ metod kan forskarna se hur fenomenet tolkas av många olika 

individer och undersöka relativt få nyanser (Jacobsen, 2002). En kvantitativ metod kan göras 

intensiv eller extensiv, med detta menar Jacobsen (2002) att forskaren antingen kan gå på 

djupet och få fram fler detaljer (intensiv) eller gå på bredden för att få större förståelse för 

omfattningen av ämnet (extensiv). Om det är svårt att se om den kvalitativa eller kvantitativa 

metoden är mest fördelaktig kan en metodkombination användas (Denscombe, 2009). Genom 

att använda olika perspektiv kan en bättre och mer omfattande bild av det studerade området 

ges. Detta menar Denscombe (2009) kan göras genom att både se på faktorer som påverkar 

skalan – deltagare, inkomst, kön – men även titta på hur individernas beteenden skiftar 

beroende på involverade faktorer, som i denna studie innefattar marknadsföring, 

produktutveckling samt kundfokus. 

 

För att kunna gå på djupet men samtidigt få in svar som skulle kunna generaliseras var det 

svårt att motivera ett kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt och vi fick därmed placera 

oss i ett mellanting – metodkombination. Detta har lett fram till att vi i empirin kunnat 

framlägga både en kvantitativ- och kvalitativ metod. Förklaringen till detta är enligt 

Denscombe (2009) att det går att använda sig av enkätundersökningar i en kvalitativ metod då 

det finns öppna frågor, men tillkommer det slutna frågor bildas en så kallad simultan studie – 

detta innebär att forskaren varvar kvalitativ- och kvantitativ metod.  

 

Att använda sig av en metodkombination kan ses som den enkla vägen, Denscombe (2009) 

försäkrar att detta inte är fallet och att det är viktigt att tänka en gång till innan detta metodval 

används då det inte passar all forskning samt att forskningen måste ha en stark grund till att 

använda just detta tillvägagångssätt. Något som stärker vårt resonemang kring att använda 

metodkombination är att detta är starkt sammankopplat till pragmatism, vilket innebär att 

kunskap är provisorisk och att sökandet efter den fullständiga verkligheten är meningslös 

(Denscombe, 2009). Med detta menar vi att ämnet är så pass nytt att undersökningen kring 

kundanpassning snabbt ändras och det finns ännu ingen korrekt slutgiltig sanning samt att 

uppfattningen kommer att ändras genom tidens gång, i takt med tekniken. 

 

Hartman (2004) menar på att det finns olika verkligheter – positivism och hermeneutik. 

Positivsim innebär att det finns en verklighet som ska kunna mätas och förklaras, denna 

verklighet ska kunna bevisa sambandet mellan olika företeelser. Hermeneutik ämnar till att 

skapa förståelse bakom ett fenomen, det vill säga det bakomliggande beteendet hos en individ. 

Det ska även visa på hur människan upplever olika situationer och kunna se sambanden. Som 

exempel på detta kan vi undersöka hur individen upplever ett visst bemötande i butiken, om 

individen uppfattar detta som positivt återspeglas det i individens livsvärld
3
, men om 

beteendet ändras så förändras deras syn på livsvärlden. Denscombe (2009) förklarar 

hermeneutiken som ett sätt att undersöka kärnkompetensen i fenomenet och ger som ett 

exempel ”Erfarenheten i att vara mobbad”(Denscombe, 2009, s. 118) och menar på att det inte 

är omfattningen av mobbning eller orsakerna till det som är huvudsyftet med studien utan att 

                                                 
3
 Livsvärld= upplevda erfarenhet 
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undersöka individernas syn på hur det upplevs. Jacobsen (2002) indikerar att en positivistisk 

metod innefattar en deduktiv ansats, ska förklaras med siffror, har distans till den intervjuade 

och är därmed neutral och objektiv gentemot de studerande. Vidare ser Jacobsen (2002) på 

hermeneutiken som induktiv, förklaras med ord och har närhet till de intervjuade. Genom att 

titta på dessa olika förklaringar kan vi se att både positivism och hermeneutik passar för vårat 

arbete, vilket Denscombe (2009) menar leder oss in på metodkombination vilket är det tredje 

alternativet som kan användas i deras ställe.  

 

Genom att använda sig av en metodkombination uppstår en möjlighet att använda sig av 

triangulering (Denscombe, 2009), det vill säga att vi kan betrakta kundanpassning ur olika 

forskares perspektiv. Vi kan även se vad de olika respondenterna säger om de olika ämnena 

och analysera dessa för att få en djupare insikt om ämnet. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Litteratursökning  

Vi har med hjälp av Högskolan i Halmstads sökverktyg samt Unitec sökverktyg i Auckland, 

Nya Zeeland, samlat in sekundärdata i form av artiklar och litteratur inom ämnet. Vidare har 

vi använt oss av de referenser som funnits i litteratur och artiklar för att hitta mer forskning 

inom ämnet. För att få fram litteratur har vi även använt oss av Google books, Google 

schoolar, Hulda samt artikeldatabaser som Acadenic Search Elite, Emerald och ABI Inform. 

Vi anser att både de vetenskapliga artiklarna och böckerna har kompletterat varandra bra i 

både fakta och undersökningar som tidigare gjorts och har inspirerat oss till att hela tiden vilja 

gå ett steg till i utvecklingen av denna uppsats.  

 

Då vi befunnit oss utomlands har det varit brist på svenskt material och därmed har större 

delen av litteratur varit på engelska. Vi inser att detta är något som kan påverkar analysen då 

teorin bygger på utländska studier och fakta medan empirin undersökt den svenska 

marknaden. Samtidigt kan den grundläggande fakta i viss litteratur anses generell över 

världen då vi valt att använda oss av är stora forskare inom sina respektive forskningsämnen. 

Vi har därmed använt oss av engelska sökord som reflekterar Relationship marketing, 

customer loyalty, segmentation, consumer behaviour, customization, personalization, 1-to-1, 

micromarketing samt relationships. 

 

3.2.2 Datainsamling 

Vid insamling av data finns det två olika metoder att använda sig av, nämligen primär- och 

sekundärdata (Jacobsen, 2002). Sekundärdata är den data som tidigare representerats av 

diverse författare och forskare, dessa är oftast i form av dokumentationer eller hemsidor. 

Primärdata är den data forskarna själva samlar in, oftast i form av intervjuer, enkäter, 

observationer eller dylikt. Den undersökning vi valt att genomföra har endast bestått av en 

enkät som gjorts med hjälp av Google docs och sedan skickats ut till respondenter runt om i 

Sverige. 
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3.2.2.1 Sekundärdata 

Det är viktigt att kritiskt granska källorna som används (Jacobsen, 2002) då dessa hjälper till 

att forma frågorna till undersökningen. Vi är medvetna om att vissa av källorna är något äldre 

men anses ändå fortfarande vara tillförlitliga då författarna är kända inom kund-

anpassningsämnet och används flitigt som stöd till nyare forskning. Om vi inte känt till 

författarna till artiklarna och ifrågasatt deras tillförlitlighet har vi utvärderat artikeln utifrån 

vem som utgivit dem – om forskaren fått det tryckt i en känd och väletablerad tidning har vi 

ansett att de kan ses som tillförlitliga då experter oftast ska godkänna dessa innan tryck 

(Denscombe, 2009).  

 

Vid val av böcker finns det olika kriterier dessa ska uppfylla, enligt Denscombe (2009) kan 

forskaren titta på vem som gett ut boken – om det är ett känt företag är den mer tillförlitlig. 

Vidare kan forskaren kolla på om boken blivit utgiven flera gånger – detta visar på att boken 

är så pass intressant att den givits ut flera gånger vilket tyder på att författarna har något 

viktigt att säga.  

 

3.2.2.2  Primärdata 

Redan i början av arbetets gång ansåg vi att vi inte ville blanda in ett företag utan ville skaffa 

oss en generell bild kring ämnet. Tankarna gick kring att göra en undersökning som var sedd 

ur konsumentens syvinkel men visste inte riktigt hur vi skulle framställa en sådan. Därför 

samlades först information in för att se vilken vinkling undersökning skulle kunna ha och om 

det skulle ge några relevanta insikter till företagen på den svenska marknaden. Vi var även 

öppna på att detta inte skulle kunna fungera och hade tankar på att intervjua olika 

relationsexperter inom området.  Efter att ha läst på om ämnet insåg vi att det vore intressant 

att se hur konsumenter ser på kundanpassningar på den svenska marknaden just för att 

Sverige ligger oss varmt om hjärtat och för att vi inte stött på någon liknande undersökning 

under informationsletandet. 

 

Vi ville se hur människor över hela Sverige reagerar på kundanpassningar. Utifrån vår 

begränsade tid och mycket begränsade ekonomi blev valet att använda oss av en 

surveyundersökning. En surveyundersökning kopplas oftast till en kvantitativ metod, men 

Denscombe (2009) menar att det även går att göra kvalitativa surveyundersökningar – dessa 

består dock endast av öppna frågor. Som tidigare nämnts har vi valt att använda oss av en 

metodkombination och kommer att blanda slutna och öppna frågor. Denscombe (2009) anser 

att det är viktigt att påpeka att surveyundersökningar endast är ett tillvägagångssätt och inte 

ett metodval samt att det går att genomgöra på olika sätt – med postenkäter, via internet i form 

av frågeformulär med e-post eller ett webb- baserat frågeformulär, ansikte mot ansikte, 

telefonintervjuer, skriftliga källor samt observationer. Vi har valt att använda oss av ett webb- 

baserat frågeformulär då vi befunnit oss i utlandet under arbetets gång och kunde därmed inte 

motivera användandet av de andra tillvägagångssätten då det bland annat skulle ha blivit 

alltför dyrt att ha en telefonintervju och det inte fanns tid att åka runt till människor i Sverige 

för en intervju ansikte mot ansikte samt möjligheten för respondenterna att vara anonyma. 
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Det finns vissa negativa aspekter med att använda sig av en surveyundersökning, som bland 

annat det inte går att gå på djupet och få fram mer detaljerad data, individernas uppriktighet, 

det är lätt att ignorera samt att vid en internetundersökning kan urvalet snedvridas 

(Denscombe, 2009). Vi har under arbetets gång varit medvetna om att det är vi som styr vilka 

svar respondenterna har att välja mellan i de slutna frågorna och att vi inte får tillgång till en 

djupare insikt (Jacobsen, 2002). Vidare menar Jacobsen (2002) även att respondenten inte 

anser att deras svar är speciellt viktigt och därmed kan denne anse att svaret kvittar och 

därmed klickar i ett svar på måfå. Vidare har vi varit medvetna om att följdfrågor inte kunde 

ställas men vi anser ändå att vi fick med många av de svar som kunde tänkas komma från de 

svarande.  

 

Genom att göra en djup undersökning ansikte mot ansikte kan en relation skapas, vilket hade 

varit att föredra då det hela handlar om att skapa en relation till kunden. Vidare hade en sådan 

undersökning kunnat ge mer då vi som undersökare hade kunnat läsa av människan som 

intervjuades.  

 

Vi valde att inte förklara avsikten med enkäten då detta kunde tänkas förstöra syftet med den 

och för att skapa en större förståelse för individernas tankar kring vissa ämnen valde vi även 

att ha många öppna frågor istället för slutna och statiska. 

 

3.2.2.3 Urvalsmetod 

När det kommer till valet av respondenter kan olika sätt för att få tag på dessa utövas, 

Jacobsen (2002) nämner bland annat telefonkatalogen och folkbokföringsregistret – genom att 

använda det sistnämnda kan forskaren få fram individer utefter kommun, ålder och kön. Detta 

hade varit att föredra i vårat fall om det inte varit för att vi gjorde en internetundersökning och 

detta register inte inkluderar individernas privata e-mail. 

 

Då vi i detta arbete valt att använda oss av en surveyundersökning menar Denscombe (2009) 

att det finns två typer av urvalsmetoder som kan användas, dessa är sannolikhetsurval och 

icke- sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet är grundat på att forskaren vet att de utvalda 

individerna kan ge en generell bild över resten av populationen medan ett icke- 

sannolikhetsurval inte ger en representativ bild av populationen. Anledningen till att forskaren 

använder sig av ett icke- sannolikhetsurval kan bland annat vara att det är omöjligt att 

undersöka ett tillräckligt stort urval, forskaren vet inte tillräckligt mycket om populationen för 

att kunna använda sig av ett sannolikhetsurval samt att det kan vara svårt att komma i kontakt 

med de individer som är representativa för en hel population. Denscombe (2009) menar även 

att vid användandet av internet är det ett icke- sannolikhetsurval som är den mest lämpade 

metoden då det är färre äldre som använder internet samt mer män än kvinnor som använder 

sig av internet.  

 

Med detta i åtanke valde vi att kombinera dessa genom att använda oss av snöbollseffekten 

(sannolikhetsurval) samt subjektivt- och bekvämlighets urval (icke- sannolikhetsurval). I 
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första steget använde vi oss av icke- sannolikhetsurval i form av subjektivt urval, vilket 

Denscombe (2009) menar på är handplockning av urvalet. Detta gjorde vi genom att först 

handplocka människor som befinner sig i olika delar av Sverige, då vi ville ha en stor 

spridning, dock kan detta även kopplas till bekvämlighetsurval då vi valde människor som vi 

känner. Dessa fick till en början svara på enkäten och efteråt hänvisade de oss vidare till 

personer inom olika åldersgrupper som vi kunde använda oss av, så kallad snöbollseffekten 

(Jacobsen, 2002; Denscombe, 2009). Ett exempel är då vi inte känner till så många under 20år 

och en av respondenterna gav oss mailadresser till några som kunde tänkas passa in. Denna 

form av urval är enligt Drescombe (2009) att föredra om forskaren använder sig av en 

småskalig forskningsmetod. Vi valde att skicka ut enkäten till ett jämnt antal kvinnor och män 

inom varje åldersgrupp och ville få in svar från 20 stycken kvinnor och 20 stycken män i varje 

åldersgrupp. För att få in detta antal menar Denscombe (2009) på att en marginal på 30 % bör 

läggas på vilket resulterade i att vi skickade ut länken till 26  stycken av varje kön, detta ger 

ett utskick på 52 enkäter inom varje åldersgrupp och ett totalutskick på 362. Vi räknade 

därmed att få in 240 svar och fick in 82 stycken. Anledningen till den låga svarsfrekvensen 

kan bero på att det är enkelt att ignorera en internetenkät vilket kan bero på olika faktorer så 

som vilket ämne enkäten behandlar samt vilka egenskaper individerna har i form av ålder, 

kön, arbetsförhållanden och handikapp (Denscombe, 2009). För att öka frekvensen på de 

inkomna svaren kan en påminnelse skickas ut (Jacobsen, 2002), detta har dock inte kunnat 

tillämpats i vår undersökning då vi inte vet vilka som har svarat och inte. Vidare har vi inte 

kunnat se vilka landskap som varit involverade i studien, men fått en bred spridning utefter de 

parametrar vi frågat efter.  

 

3.2.3 Analysmetod 

I analysen har vi använt oss av en kvalitativ metod för att kunna analysera svaren djupare. 

Denscombe (2009) menar att forskaren i analysen kan använda en kvantitativ metod om det är 

en stor studie och om avsikten är att jämföra data och se samband, medan den kvalitativa 

metoden ska ge en beskrivning av händelser eller människors uppfattning av ett fenomen. Om 

en småskalig undersökning har genomförts, det vill säga om urvalet är mellan 30-250 

personer, är det enligt Denscombe (2009) en kvalitativ analys som ska genomföras. Då vi fick 

in 82 svarande anses vi ligga i spannet för en småskalig undersökning och därmed har v valt 

att använda oss av en kvalitativ analys. 

3.3 Studiens tillförlitlighet 

3.3.1 Validitet 

För att veta om den information vi samlat in i undersökningen är relevant och giltig, det vill 

säga om det mäter det vi vill mäta användes intern- och extern giltighet (Jacobsen, 2002).  

 

Den interna giltigheten handlar om att resultatet stämmer överens med verkligheten 

(Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar på att en kvalitativ ansats har en hög intern giltighet 

just för att respondenterna inte tvingas till att svar på det de inte vill svara på utan själva har 
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möjlighet till att välja den information de vill delge. Respondenterna i vår undersökning har 

fått svarat på både öppna och slutna frågor mestadels genom att först svara på en sluten fråga 

för att sedan få motivera detta svar i en öppen fråga vilket gör att den interna giltigheten är 

större än om endast slutna frågor hade ställts. 

 

Då en granskning av litteraturen till empirin har gjorts och bedömts tillförlitliga litar vi på vad 

forskarna och författarna har att säga och anser därför att den interna giltigheten stärks då 

frågorna till undersökningen har formulerats efter deras publikationer. Men, som nämnts 

tidigare, är litteraturen skriven med andra konsumentmarknader än den svenska i åtanke – 

vilket därför kan betyda att data i vissa fall är inkorrekta för den svenska och kan leda till att 

validiteten sjunker. 

 

Szwarc (2005) menar på att det är svårt att veta om respondenten är ärlig i sina svar eller inte 

blir påverkad av andra som finns i närheten – när en internetenkät görs. Att veta om en 

respondent talar sanning eller inte är, enligt Jacobsen (2002), något forskaren inte kan göra 

något åt och att en undersökning inte endast bör bygga på en enda källa. Genom att vi använt 

oss av en extensiv undersökning stärker det validiteten då flera individer hävdar samma sak.  

 

Men då vi inte kunde rätta till eventuella oklarheter som uppkom under individens 

genomgång av undersökningen kan vissa missförstånd ha uppkommit som försvagar 

undersökningens validitet.  

 

Den externa giltigheten bygger på om data går att generalisera och om det går att tillämpa den 

vid andra tillfällen (Jacobsen, 2002). Att använda sig av en metodkombination där vi har 

många svarande leder till att den externa giltigheten ökar då flera respondenter svarar samma 

sak och därmed bekräftar en gemensam världsbild som går att generalisera. Om studien skulle 

göras om skulle svaren vara annorlunda, anledningen till detta är att tekniken öppnar nya 

möjligheter vilket leder till en ständigt förändrande värld och inom något år har människornas 

synsätt ändrats. Därmed kommer även studien vara utdaterad och nya studier skulle behöva 

genomföras. 

 

3.3.2 Reliabilitet 

Det är även viktigt att undersökningen är tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Detta innebär bland 

annat att vi måste kritiskt granska undersökningen och se om den har påverkat själva 

resultatet. Med detta menar Jacobsen (2002) att alla som är medvetna om att de deltar i en 

undersökning påverkas på något vis av olika stimuli. Då vi inte kunnat påverka 

respondenterna genom vår närvaro ökar reliabiliteten, dock kan dessa påverkas av i vilken 

omgivning de befunnit sig i när de gjort enkäten, dennes mentalitet, det vill säga om denne 

var stressad eller avslappnad eller om det funnits andra störmoment.   

 

Då vi under uppbyggnaden av surveyundersökningen ansåg att öppna frågor var nödvändiga 

och inte ville att formuläret skulle bli för långt att svara på valde vi att baka ihop två frågor 
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vilket ibland ledde till att vi ville ha långa och invecklade svar från respondenterna. Detta 

resulterade i att flertalet hoppade över dessa eller inte skrev tillräckligt utförligt, vilket 

Jacobsen (2002) menar kan påverka reliabiliteten i svaren. En annan sak som har påverkat 

undersökningen är respondenternas syn på reklam då många hade pappersutskick i åtanke när 

de svarade och det var få som lät tankarna gå vidare till reklam via internet, telefon, tv, mobil 

och andra medier.  
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4. Empiri  
I följande kapitel presenteras en insamlade empirin. Inledningsvis beskrivs undersökarna och 

sedan presenteras den data som framkommit i undersökningen. 

4.1 Enkätsvar 

Sammanlagt svarade 82 individuella personer på den enkät som skickats ut och det blev en 

god spridning i åldrar, inkomst samt storlek på stad som respondenterna bodde i. Bland de 

svarande är 50 % män och 50 % kvinnor. Vi kommer nedan att presentera respondenternas 

åldrar, inkomst, kön och stadsstorlek för att ge en överskådlig bild av vilka dessa är.  

 

Ålder

0 5 10 15 20 25 30

<20

21-30

31-40

41-50

51-60

>60

 
Figur 3: Ålder 

 

Åldersmässigt är en under 20, 26 stycken av de svarande mellan 21-30 år, 31-40år respektive 

41-50 innehåller 14 stycken individer var, 9 stycken är 51-60 samt 19 personer är över 60. 
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Figur 4: Inkomst 
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Kön

Man
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Figur 5: Kön 

 

Stad
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36%

Landsbygd <20.000
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Figur 6: Stadsstorlek 

 

Det faktum att vi hade en bra spridning bland åldrar, inkomst, storlek på stad samt kön visar 

på att vår undersökning representerar många olika slags grupper runt om i Sverige. Då vi vet 

att olika faktorer spelar roll i hur konsumenter tar till sig av kundanpassningar och den teknik 

som hör till och därför är vi positiva till att se en så bra spridning som kan representera de 

många olika synsätten som finns på kundanpassningar. 

 

Oönskad reklam

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, jag brukar ofta få oönskad

reklam

Ja, jag får ibland oönskad reklam

Jag får bara reklam som til ltalar

mig

Jag får ingen reklam alls

 
Figur 7: Oönskad reklam 
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Uppskattar du anpassad reklam?

55%
32%

13% Ja, jag uppskattar
reklam som är
anpassad efter
mina tidigare inköp
Nej, jag uppskattar
inte personlig
reklam

Jag vet inte / har ej
upplevt

 
Figur 8: Ska reklam anpassas 

 

Har du fått anpassad reklam någon 

gång?

83%

1%

16%
Ja

Nej

Vet inte / Kan inte
minnas

 
Figur 9: Mottagen anpassad reklam 

 

Åsikt om massmarknadsföring?
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Figur 10: Åsikt om massmarknadsföring 

 

Vid frågan om respondenternas åsikter gentemot massmarknadföringen fick respondenterna 

vidare frågor att svara på baserat på deras svar. De respondenter som svarade att de var 

positiva fick i en öppen fråga svara på vad de ansåg var positivt med massmarknadsföringen 

och de respondenter som visade sig negativa gentemot massmarknadsföringen fick svara på 

vad de ansåg var negativt. 
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De svaranden som ansåg att massmarknadsföringen var positiv lade fram åsikter om att det 

var bra då massmarknadsföringen nådde många och att de kunde diskutera erbjudanden med 

sina vänner, att de blev erbjudna saker som de själva inte hade tänkt på eller visste att de var 

intresserade och att detta ledde till enklare impulshandel. 

 

Bland de negativa svaren mot massmarknadsföringen visade det sig att många av de svarande 

var negativa till det då det var för mycket reklam som de kände var ointressant och inte 

tilltalade dem. Vidare svarade de att massmarknadsföringen kändes opersonlig och att det var 

allmänt felriktat i majoriteten av fallen. En ytterligare punkt som flera av de svarande belyste 

som viktigt var påverkan på miljön, då massmarknadsföringen ofta sker genom 

pappersutskick som bara läggs på hög utan att läsas. 

 

0 10 20 30 40

Jag är positiv till personlig 
marknadsföring

Jag är neutral till personlig 
marknadsföring

Jag gillar inte personlig 
marknadsföring

Jag har aldrig upplevt 
personlig marknadsföring

Åsikt om personlig marknadsföring?

 
Figur 11: Åsikt personlig marknadsföring 

 

När det gällde åsikterna om den personliga marknadsföringen, ställdes åter igen följdfrågor 

baserade utifrån respondenternas svar. De som ställde sig positiva till den personliga 

marknadsföringen utvecklade detta med svar om att den personliga markandsföringen i regel 

var betydligt mer relevant och intressant att läsa, jämfört med vanliga massutskick. Till en 

viss grad kände de även att detta alternativ var betydligt mer personligt och att de inte slängde 

bort reklamen på samma sätt och därav även att det var mer skonsamt mot miljön att inte 

skicka ut icke-relevant reklam. 

 

Många av de svarande som var negativa till personlig reklam förklarade att de var negativa 

gentemot all form av reklam och fann detta störade, oavsett om den var personligt inriktad 

eller inte. Den främsta orsaken som de svarande nämnde som anledning till att de förhöll sig 

negativa gentemot den personliga marknadsföringen var att de inte uppskattade att företag 

samlade in data om sina kunder, då detta fick dem att känna sig överbevakade och som om de 

levde i ett ”big brother” samhälle. Två av de svarande nämnde även att de ansåg att den 

personliga marknadsföringen kände insmickrande och tillgjord istället för personligt. 
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Då personlig markandsföring handlar mycket om att spara information om sina kunder 

ställdes en vidarefråga till alla respondenter om deras åsikter om att bli ihågkomna av företag 

när de återkommer flera gånger. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jag vill bli ihågkommen och 
belönad för min lojalitet

Jag vill att företaget skall 
komma ihåg mina preferenser

Jag vill inte bli ihågkommen

Jag bryr mig inte

Vill du att företag ska komma ihåg dig?

 
Figur 12: Att bli ihågkommen 

 

Hur föredrar du att handla?

18%

11%

11%

60%

Butik, från kassör
(personligt
bemötande)
Butik, via
självutcheckning

Online

Det beror på vad
jag ska köpa

 
Figur 13: Hur föredrar du att handla 

 

Vidare frågades på vilket sätt respondenterna föredrog att handla; via Internet, 

självutcheckning eller via personal i en kassa. Majoriteten av de svarande hade olika 

prefesenser beroende på vad det var för slags inköp de gjorde och i vilken butik, därför hade 

vi lagt in följdfrågor där respondenterna fick utveckla sina svar ytterligare i en öppen skriftlig 

fråga. 

 

Det visade sig att respondenterna hade i stort setta samma syn på hur de ville handla och 

varför. Vi kunde urskilja tydligt att konsumenter som var mer abivalenta till sina inköp och 

hade fler frågor ansåg att de ville handla med hjälp av personal i butiken – detta så de skulle 

kunna ställa frågor. När det gällde vardaligare inköp som mat var de flesta av de svarande ute 

efter att det skulle gå snabbt och effektivt och föredrog därför ofta självutcheckningar, dock 

var det fortfarande vissa som föredrog att handla i en kassa av personal då de ansåg att det var 

trevlig med lite personlig kontakt, eller att tekniken var krånglig. Vidare kunde vi urskilja att 
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det främst var lite äldre respondenter som svarade att de föredrog att handla i kassa vid 

lågengagemangsprodukter. 

 

Internet visade sig vara ett populärt val då respondenterna redan visste exakt vad de var ute 

efter och inte behövde jämföra eller ställa några frågor i butiken. Dessa respondenter valde 

oftast internet i sådana fall för att det gick snabbare, enklare och var billigare, i deras mening. 

Vidare fanns det åsikter om att internet öppnade upp för möjligheter att ta sin tid vid 

handlingen samt att det gav ett större sortiment. 

 

Vill du bli uppmärksammad i en butik?

16%

56%

10%

18%
Jag vill  att personalen
ska komma fram och
erbjuda mig hjälp
Jag vill  att personalen
ska hälsa, men lämna
mig ifred
Jag vill  vara anonym

Det beror på vad det är
för slags butik

 
Figur 14: Vill du bli uppmärksammad 

 

De respondenter som svarade att de ville bli uppmärksammade olika beroende på butiken fick 

vidare utveckla sina tankar i en följdfråga, där vi återigen fick fram att de svarande förväntade 

sig olika saker beroende på hur viktigt köpet var för dem. I en butik som säljer dyrare 

produkter som kräver högre engagemang från kunden, förväntade sig även de svarande att 

personalen skulle uppmärksamma dem och erbjuda dem hjälp från början. Samtidigt 

förväntade sig de svarande betydligt mindre uppmärksammande i butiker som sålde mer 

vardagliga och lågengagemangs produkter. Dock visade det sig att de flesta som svarade på 

denna fråga uttryckte att de gärna ville att personalen skulle hälsa på dem, oberoende av 

vilken slags butik det var. 

 

Har du fått en produkt specialanpassad?
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Figur 15: Har du fått en produkt specialanpassad 



39 

Vikten av specialanpassade produkter?
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Figur 16: Vikten av specialanpassade produkter 

 

Vi ställde en följdfråga till hur viktigt respondenterna ansåg att det var med specialanpassade 

produkter, där vi bad de svarande att utveckla vilka slags produkter som de skulle vilja ha 

specialanpassade och hur mycket längre tid/mer pengar de var villiga att lägga på att få sina 

produkter specialanpassade. De inkomna svaren var av väldigt blandade åsikter, där alla 

svarande hade olika syn på vilka slags produkter som skulle vara bra att få specialanpassade. 

Den gemensamma faktorn som gick att hitta i svaren var bland annat att det tycktes vara 

viktiga produkter – produkter som användes mycket eller till något specifikt – som 

respondenterna var intresserade av att få utformade precis som de önskade. En del av de 

svarande ansåg att de kunde vänta längre på en specialanpassad produkt, andra ansåg att de 

kunde betala mer för det och sedan fanns det även de som varken var villiga att betala mer 

eller vänta längre på produkterna. 

 

Anser du att tekniken har påverkat ditt 

sätt att handla på?

92%

2% 6% Ja, det är smidigare att
handla och hitta saker
idag

Ja, men jag tycker att det
nya är krångligt

Nej, jag använder inte
dessa saker

 
Figur 17: Teknikens påverkan på handel 

 



40 

Vill du att företag ska använda ny teknik?
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41%

2% Ja, jag gillar ny teknik och
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utnyttja den

Nja, företag måste inte
alltid ha det senaste - bara
det allmänt vedertagna
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Figur 18: Bör företag använda ny teknik 

 

Låter du företag veta om du är missnöjd?
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Figur 19: Missnöje 

 

Vidare följde olika följdfrågor, beroende på vad respondenterna svarade. De som svarat att de 

skulle kunna låta ett företag veta om deras missnöje fick svara på vilka kanaler de brukade gå 

genom för att delge företaget sin feedback. De som dock svarade att de inte brukade delge 

företag information om deras missnöje fick istället utveckla varför de inte valde att göra detta. 

 

Resultaten av följdfrågorna var att de som brukade dela med sig av sin feedback, brukade 

göra så genom telefonsamtal, email, enkäter på plats, prata direkt med personal eller 

kundservice samt vissa som även valde att göra det genom sociala medier. 

 

När vi kom in på den intressanta frågan om varför de svarande inte valde att informera företag 

om sina missnöjen visade det sig att en stor del ansåg att de inte brydde sig tillräckligt mycket 

för att orka göra något. Vidare svarade de även att de ansåg att det var jobbigt eller att de inte 

trodde att det skulle hjälpa något att säga till. De svarande uttryckte sig som om de kände sig 

väldigt distansierade från företagen de hade i åtanke. 
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Vad skulle få dig att byta ut ett 

företag / varumärke mot ett annat?
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Figur 20: Att byta ut ett företag eller varumärke 

 

Skulle du berätta för vänner om du 

möttes av ett dåligt kundbemötande?

0% 20% 40% 60% 80%

Ja, garanterat

Bara om jag var extremt

missnöjd med bemötandet

Om det kom på tal, men

troligen inte

 
Figur 21: Dåligt kundbemötande 
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Skulle du berätta för vänner om du 

möttes av ett bra kundbemötande?
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Figur 22:Bra kundbemötande 

 

Bryr du dig om ett företag sparar 

information om dig?
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Figur 23: Spara information 

 

När det gällde företagens insamling av information fick respondenterna svara på ytterligare 

frågor, baserat på deras svar. Antingen fick de utveckla vilka slags företag som de ansåg att de 

kunde lita på med informationsinsamling, eller så fick de svara på vilken slags information de 

ansåg vara okej att företagen samlade in. 

 

Det visade sig att stora, välkända företag och företag som respondenterna redan kände till från 

innan och hade byggt upp en relation till – dessa litade de tillräckligt mycket på för att låta 

dem samla in information. Vidare svarade några att företag som verkade seriösa och kunde 

motivera sin datainsamling och vad detta gav kunden, skulle de inte heller ha något emot att 

delge information. En till sak som flera av de svarande nämnde var även det personliga 

bemötandet i butik – om personalen var trevliga och gav ett seriöst intryck och gav 

konsumenterna en bra upplevelse från butik och företag kunde de ha överseende med om 

företaget var mindre känt från tidigare. 

 

När det gällde vilket slags information som de svarande ansåg vara okej för ett företag att 

spara, fick vi in väldigt varierande åsikter. En del ansåg att det var okej att lagra 

personuppgifter, medan det var det minst tänkbara enligt andra. Några ansåg vidare att det var 



43 

okej att lagra information om köpvanor, medan andra ansåg att de kände sig överbevakade av 

sådan insamlad data. I denna fråga gick det bara att konstatera att alla svarande hade helt olika 

åsikter och att det inte gick att få fram något gemensamt. 

 

Anser du att du är lojal mot något företag? 

Vidare ställdes en öppen fråga, där respondenterna fick reflektera över om de ansåg sig vara 

lojala mot något företag och i så fall varför. Denna fråga skapade många intressanta 

tankegångar hos respondenterna och alla deltog med både exempel på företag som de ansåg 

sig vara lojala mot samt varför de var lojala mot dessa, alternativt att de ej var lojala mot 

något föreag. Den del av respondenterna som inte ansåg sig vara lojala mot något företag, 

utan var bara ute efter den produkt som var billigast i enlighet med vad de efterfrågade, 

skillde sig på två sätt – vissa ansåg att det fanns skillnader mellan produkter och märken men 

att priset ändå var viktigast (kompromiss) medan de andra ansåg att alla varumärken var i stor 

sett samma sak. Vidare svarade relativt många av respondenterna att de ansåg sig vara lojala 

mot minst ett eller flera företag - dock gick det att urskilja att ordet lojal betydde 

”återkommande och villig att köpa samma flera gånger om”. Bland de som ansåg sig vara 

lojala mot något företag svarade de ofta att de var lojala på grund av att de gillade produkterna 

som erbjöds, att det låg på ett lättillgängligt ställe eller att de gillade personalen i butiken. 

Vidare var det en stor del av de lojala respondenterna som var villiga att byta ut det företaget 

de var lojala mot, om ett annat företag hade kunnat leverera samma positiva egenskaper. I 

vissa fall påstod respondenterna sig vara lojala mot två konkurrerande företag, som Coop och 

Willys eller Lindex och Kappahl. 

 

Några av repondenterna tog upp exempel som ICA och H&M där de hade kundkort och kände 

sig nästan tvingade till att vara lojala, alternativt för att andra butiker låg långt bort och att de 

inte kände att de hade så mycket val än att gå till samma butik gång på gång. I vissa fall 

återkom respondenterna till samma butik flera gånger för att de ansåg att de hade koll på 

sortiment, butik och personal och att det därför skulle vara jobbigt för denne att gå till en ny 

butik och behöva lära sig om på nytt. 

 

Ett fåtal av respondenterna svarade att de var lojala gentemot sina företag, då de hade starka 

känslor gentemot butikerna och använde ord som ”bäst”, ”bättre än andra” och allmänt 

känsloladdade ord när de beskrev dessa. Dessa respondenter som visade sig känslomässigt 

engagerade i företagen gav nästan inga konkreta anledningar till varför de var lojala, men 

istället fanns det en annan grupp av respondenter som ansåg sig vara lojala som ett resultat av 

positiva erfarenheter från ett och samma företag upprepad över längre tidsperioder. Dessa 

svarade att de återkom då de kände att de visste vart de hade företaget och hur de skulle 

förhålla sig till detta, vidare visste dem hur företaget förhöll sig till olika nyckelfrågor som var 

viktiga för dem. 
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Figur 24: Om produkten ej finns 
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5. Analys  
I följande avsnitt analyseras empirin. Vidare analyseras respondenternas svar och ställs mot 

den teoretiska referensramen i syfte att skapa en klarare bild kring ämnet kundanpassning. 

5.1 Relationer 

Vad som sedan efterfrågas i en relation mellan kund och företag menar Stone et al. (2000) 

beror på vad kunden anser är viktigt och ett företag måste anpassa sig utefter sina kunder för 

att lyckas bibehålla en bra relation. I empirin kunde vi se stora skillnader på hur kunder 

förväntade sig att bemötas i en butik av personal och det är ett konkret exempel på data som 

företag kan spara om kundens preferens för att sedan göra upplevelsen i butik så bra som 

möjligt för var konsument och på så sätt bygga upp en bra relation.  

 

Utöver att alla kunder har olika preferenser som ett företag måste uppfylla, menar Richardson 

(1993) att kunder vill bli behandlade olika och få en känsla av att vara unika gentemot 

företaget. Detta koncept går dock inte ihop med resultaten som framgick i undersökningen, 

där flera av respondenterna svarade att de önskade att vara anonyma när de gick in i en butik, 

det fanns även några av respondenterna som inte ville få erbjudanden utifrån vad de tidigare 

köpt hos företaget, utan föredrog helt att vara en i mängden och anonym gentemot företaget. 

 

Britton (refererad i Peppers & Rogers, 2011, s 43) menar på att alla köp inte ligger till grund 

för att bygga en relation, utan vissa köp kan vara rena transaktioner, även kallade diskreta 

transaktioner. De diskreta transaktionerna innebär nästan ingen kommunikation mellan 

parterna och köpet är inte troligt att ske igen – därav finns ingen relation. Detta går att jämföra 

med de respondenter som inte ansåg sig lojala mot något företag utan att de alltid gick till det 

företag som kunde erbjuda det lägsta priset för stunden – utan tanke på vilket företag det är 

eller tidigare transaktion som gjorts. I dessa fall sökte konsumenterna efter något specifikt 

utan att ta hänsyn till några preferenser i märken eller service utan gick helt på tillfälligt 

erbjudande. 

 

I undersökningen visade det sig att respondenterna söker efter företag som kan anpassa sig till 

en stor lista av olika preferenser. För att företagen ska lyckas att hålla reda på dessa 

preferenser krävs det att företagen anammar en kundanpassningsstrategi, vilket Peppers och 

Rogers (2011) menar är viktigt då företag med hjälp av informationen kan bygga upp unika 

interaktioner med varje individ. Dessa unika interaktioner leder sedan till att en bra relation 

byggs upp och att kunden därefter börjar lita på företaget.  

 

Peppers och Rogers (2011) menar på att kunder genom sina inköp lär företaget vad de vill ha 

och om de kan lita på dem, samtidigt som företaget får lära sig om sina styrkor och svagheter 

genom den feedback som kunden ger till företaget. Dock visade undersökningen att 

respondenterna inte var villiga att ge feedback till företag. Bland de svarande i empirin som 
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uppgav att de inte brukade ge företag feedback på sina åsikter gjorde inte detta på grund av att 

det var krångligt, de trodde inte att det skulle hjälpa eller den främsta orsaken som är att de 

inte bryr sig tillräckligt för att ta sig tiden till det och att de inte såg något värde i att delge 

företaget informationen om sitt missnöje. Att kunder inte är villiga att ta sig tiden att ge 

feedback tyder på en mindre viktig relation för dem – där de inte anser att mödan är värt 

resultatet. Detta är ett problem där vi anser att företag måste se över relationen och få 

kunderna att förstå vikten av att bygga en bra relation från två håll och utvecklas tillsammans 

– kunderna måste få veta på vilket sätt de gynnas av att ge feedback till företagen.  

 

Vidare menade Stone et al. (2000) att det är bara är 4 % av ett företags kunder som delger 

företaget sina klagomål. I den empiriska undersökningen framgick det att så mycket som 20 

% av respondenterna delgav företag sin kritik, vilket är betydligt högre än vad teorin talar för 

– skillnaden här är eventuellt de olika marknaderna som undersökningarna gjorts på samt att 

det skiljer 11 år på undersökningarna.  

 

Att svenska konsumenter är bättre än vad teorin säger när det gäller att ge feedback till företag 

är bra ur ett kundanpassningsperspektiv, men samtidigt är det en stor del av konsumenterna 

som inte låter företagen veta vad de tycker. Då företagen inte får direkt information från 

konsumenterna om vad de tycker, försvårar kundanpassningsperspektivet betydligt för 

företagen och resulterar i att de måste samla in data på något annat sätt – om de önskar att 

fokusera på kundernas behov och svara till dessa. Vi anser att bristen på feedback från 

konsumenter är en tydlig brist i relationen mellan kund och företag, då kunderna inte ser 

tillräckligt mycket värde i utbytet och varför de skall ge något till företaget.  

 

I teorin tog även Doyle och Stern (2006) upp en annan aspekt av hur viktigt det är att hålla 

sina kunder nöjda och glada – det faktum att missnöjda kunder berättar för vänner och 

bekanta om dåliga kundbemötanden. Detta gick även att se i empirin där respondenterna 

svarade just att de var mer villiga att berätta om sina negativa konsumentupplevelser jämfört 

med deras positiva. Det är därför viktigt för företagen att bygga upp hållbara relationer där 

kunderna kan lämna butikerna nöjda och med positiva upplevelser – allt för att undvika att 

kunder avskräcker andra från att handla av företaget. Vidare gick det i empirin att se att 

vänners rekomendationer var med som en faktor över vad som skulle få respondenterna att 

överge ett varumärke för ett annat. 

 

Pine et al. (1995) menar på att kunder kommer att dela med sig av information om sig själva 

under en längre tid, för att kunna få det bästa som företaget kan erbjuda denne. I empirin 

kunde vi se att det fanns flera respondenter som oroade sig för datainsamling från företagens 

sida – där kunder hellre ville vara anonyma gentemot företaget. Andra svarade att de bara 

ansåg att företag som de litade på och kände till fick samla in information om dem, vilket då 

betyder att företag eventuellt inte får börja samla in information från första köpet redan – utan 

att det krävs att en relation till företaget byggs först, innan företagen får börja samla in 

information.  
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Ju längre en relation mellan ett företag och en kund har pågått desto jobbigare blir det för 

kunden att börja om med byggandet av information för att kunna få samma service och 

tillfredställelse – motivationen att byta företag blir därför lägre och lägre med tiden (Pine et 

al., 1995), detta gick även att avläsa i ekätsvaren där vissa respondenter uppgav att de 

återkom till samma företag gång på gång på grund av att de hade kundkort där och att det 

skulle vara jobbigt för dem att byta. En annan, mer motsägade sak, som visade sig i 

undersökningen var dock att det var många av respondenterna som var villiga att byta företag 

utefter ”bästa pris”, utan att ta relationer till företagen i beräkningen – dock har 

respondenterna kanske aldrig byggt upp någon relation till ett företag och därför känner de sig 

bekväma med att byta fram och tillbaka. 

 

Stone et al. (2000) diskuterar transparent marknadsföring och att låta kunderna vara en del av 

relationsuppbyggandet. Vid transparent marknadsföring får kunderna vara med och bestämma 

hur mycket, eller vilken, information som får lagras, samt hur detta får hanteras och utnyttjas 

av företaget. Det här kan mycket väl vara ett sätt att gå runt kunders rädsla för insamling av 

information och få dem att känna sig mig i kontroll. Det har dessutom starka kopplingar till de 

respondenter som svarade att de bara lät företag de litade på samla in information om denne 

och de som bara ansåg att företag fick samla in den iformation som kunden själv har valt att 

delge. Vidare i empirin kunde vi även se skillnader i vilken slags data som de svarande ansåg 

vara okej för företag att spara – vilket här kan hanteras på ett bra sätt. Då vissa kunder är emot 

att låta företagen samla in information är det svårt att anamma en kundanpassningsstrategi, 

vilket Peppers och Rogers (2011) menar vore ett bra alternativ, när det kommer till att bygga 

relationer till en kund. 

5.2 Lojalitet 

Flertalet forskare beskriver begreppet lojalitet som något komplext och svårt att definiera 

(Peppers & Rogers, 2011; Knox & Walker, 2006), vilket även gick att se i empirin däri 

respondenterna frågades om just lojalitet gentemot företag. Många av de svarande blandade 

ihop lojalitet med att återkomma till samma företag flera gånger, eller att ha positiva 

upplevelser från ett företag – men de flesta respondenter kunde även se sig själva att byta ut 

de företag som de påstod sig vara lojala mot, om ett annat företag kunde uppfylla samma 

kriterier som de funnit positiva. Det är självklart skillnad på att vara insatt i ämnet lojalitet och 

känna till definitionerna av det jämfört med att bara använda ordet ”lojal” – men 

respondenternas ihopblandning av vad lojalitet faktiskt är visar på hur komplext och 

svårdefinierat begreppet är. 

 

Knox och Walker (2006) menar på att konsumenternas attityder gentemot ett varumärke eller 

ett företag måste vara positiva samt att de väljer att återkomma till butiken. I empirin 

framgick det att flera respondenter faktiskt visade positiva känslor gentemot företagen de 

ansåg sig vara lojala mot och fortsatte att köpa ofta från. Därmed går det att se att Knox och 

Walkers (2006) definition av lojalitet inte helt stämmer in på den svenska marknaden. 

Gustavsson (2000) menar endast att lojalitet handlar om intentioner att inhandla ett specifikt 
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varumärke. Om däremot inte intentionen finns där menar Peppers och Rogers (2011) att 

kunderna istället handlar på grund av funktionalitet- det vill säga att kunderna endast 

införskaffar produkten för att den fyller en funktion. Vilket även det gick att läsa ut av 

empirin då flera av respondenterna kunde se sig själva att byta ut ett företag, som de ansåg sig 

vara lojala mot. 

 

Oberoende på hur företag väljer att definiera lojalitet, talar teorin för att företag ska vilja få 

sina kunder att återkomma gång på gång. Pine (1993) menar att kundlojalitet är nyckeln till att 

lyckas på marknaden och att företag måste hålla sina kunder nöjda och glada för att dem ska 

vilja komma tillbaka. Barnes (2001) menar vidare att lojaliteten är något som företagen måste 

förtjäna och att företag måste leverera något värde i utbyte mot lojalitet. Här går det igen att 

reflektera över empirin där respondenterna kunde nämna många olika anledningar till varför 

de skulle kunna tänka sig att byta ut ett företag mot ett annat – som kunder efterfrågade de så 

bra produkter och bemötande som möjligt och skulle därför gå till det företag som bäst levde 

upp till vad var individ efterfrågade. Det faktum att det finns många olika anledningar visar på 

att varje kund lägger vikt vid olika faktorer och att företagen måste då försöka ta reda på vad 

som är viktigt för kunden för att denne skulle vilja stanna som trogen kund 

 

Bardakci och Whitelock (2003) menar att många företag har haft problem med att få kunder 

att komma tillbaka – som ett resultat av för dålig information om sina kunder. I brist på 

kunskap om vad konsumenterna efterfrågar är det lätt för företag att misslyckas med att hålla 

kunderna glada och nöjda, och därmed återkommande till företaget. Det är dock svårt för 

företagen att få in kunskap om sina kunder då de är rädda om sin integritet och vill inte att 

företag ska samla information om dem, vidare vill respondenterna heller inte delge vad de 

letar efter när de kommer in i butiken utan anser att det är företagets skyldighet att hålla reda 

på dennes preferenser. Här kan vi se att det kan bli svårt för företagen att tillfredsställa 

kundernas behov och hålla dem nöjda och villiga att komma tillbaka då de är rädda att fel 

information ska hamna i fel händer.  

 

Respondenterna var villiga att gå till nya och olika företag för att hitta det företaget som bäst 

kunde ge dem det dem efterfrågade – men frågan blir då om det är en form av ”funktionell 

lojalitet” som Peppers och Rogers (2011) diskuterar eller om konsumenterna faktiskt blir 

lojala gentemot företaget de bäst tycker om? 

 

Det författarna har gemensamt är en stark koppling mellan hur nöjd en kund är och dess 

lojalitet till företaget – här ser vi därför vikten av att hålla kunderna glada när ett företag 

strävar efter lojalitet. 

 

5.2.1 Lojalitetsnivåer 

För att gå djupare i det komplexa begreppet lojalitet använde vi oss av Dick och Basus (1994) 

modell som bröt ner konsumenters lojalitet i fyra grupper; lojal, latent lojal, oäkta lojalitet och 
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ingen lojalitet. De som svarat på undersökningen kunde placeras i två av dessa kategorier, 

nämligen oäkta lojal och ingen lojalitet. 

 

Att vara oäkta lojal är enligt Dick och Basu (1994) att anse att det finns en väldigt liten 

skillnad mellan olika varumärken vid lågengagerade inköp och att därför inhandlar produkter 

som denne känner till från tidigare. I empirin fanns det flertalet respondenter som svarade att 

de ansåg att det var små skillnader mellan olika produkter och varumärken och att de köpte ett 

visst varumärke för att de kände till detta från innan – inte för att de kände en positiv attityd 

gentemot företaget som producerade produkten. I empirin går det därför att utläsa att det finns 

en hel del kunder som Dick och Basu (1994) skulle definierat som oäkta lojala istället för 

lojala kunder – att köpa samma varumärke gång på gång utan att egentligen se skillnaderna 

mellan de olika alternativen är inte lojalitet. 

 

Vidare beskrev Dick och Basu (1994) fenomenet med ingen lojalitet alls, där kunderna inte 

ser någon skillnad mellan det befintliga varumärket och andra varumärken på marknaden – i 

detta fall finns ingen anledning till att vara lojal gentemot märket. Många av respondenterna 

från den empiriska delen av arbetet hamnar i kategorin ”ingen lojalitet” då de ansåg det vara 

viktigast att få ut ett bra pris på produkterna som efterfrågades och brydde sig inte särskilt 

mycket om att titta på skillnaderna mellan produkterna. Motsägande till Dick och Basus 

(1994) definition av konsumenter utan lojalitet är att det inte var alla respondenter som ansågs 

sakna lojalitet mot ett företag eller varumärke som såg alla produkter som likvärdiga – flera 

ansåg att det var skillnad på produkterna och varumärkena men att dessa inte var stora nog att 

motivera den skillnad i pris som var. Bristen på lojalitet är i detta fall ett resultat av att 

företagen inte hade tillräckligt många faktorer att differentiera sig på gentemot kunden och att 

det därför blev en fråga om pris. 

 

5.2.2 Lojalitetstrappan 

Utöver Dick och Basus (1994) sätt att dela in lojalitet i olika nivåer, finns den betydligt mer 

kända lojalitetstrappan.  

 

När en konsument har fått kontakt med ett företag och genomgått ett köp eller två menar 

Payne et al. (1994) att företagen måste se till att kunden går därifrån nöjd och villig att 

komma tillbaka. I det här stadiet finns ännu ingen lojalitet eller ens en riktig relation till 

kunden och det är därför det är så viktigt att ge kunden en positiv bild av företaget och 

inköpet för att denna skall komma tillbaka (Ibid). Genom att titta på den empiriska delen av 

arbetet går det att utläsa att det viktigaste för att kunder skall stanna med ett företag är kvalité 

på produkterna och ett bra kundbemötande – därför bör dessa levas upp till även vid första 

köpet eller mötet med företaget för att kunden ska vilja komma tillbaka, i enlighet med Payne 

et al. (1994) och lojalitetstrappan. 

 

I empirin kunde vi se att dålig kvalité på produkter och dåligt kundbemötande från personal 

var de främsta anledningarna till att kunder valde att välja bort ett varumärke eller företag. 
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Detta gick väl ihop med Stone et al. (2000) studier som sade att 14% av alla kunder var villiga 

att lämna ett företag på grund av just dålig kvalité och Doyle och Sterns (2006) studier som 

visade att en av fyra kunder gick förlorade på grund av dålig service. Att respondenterna 

rankade dålig kvalité på produkter och dåligt kundbemötande högre på listan över negativa 

aspekter än saker som högt pris pekar på vikten av att hålla kunderna nöjda – nöjda kunder är 

villiga att betala mer samt att nöjda kunder i sig är grunden till lojala kunder. 

 

När kunden har klättrat i trappan och kommit tillbaka mer än en gång till företaget bör fokus 

ligga på att börja bygga en relation och intressera kunden för företaget (Lancaster & Withey, 

2007). Här är det väldigt viktigt att ge konsumenterna en positiv bild av företaget, då det 

oftast är i detta läge som kunden bestämmer vilket inställning denne kommer att ha till 

företaget (Payne et al., 1994). Här är det dock troligt att det finns brister på den svenska 

konsumentmarknaden, då en stor del av respondenterna från empirin hade väldigt neutrala 

åsikter till olika företag och ansåg inte att det spelade särskilt stor roll vilket företag de 

handlade av. Om fler företag arbetade hårdare med det här steget, där konsumenter bestämmer 

sin inställning till företaget, skulle det förmodligen resultera i att fler konsumenter kände 

skillnader mellan olika varumärken och företag än vad de gör i dagsläget. Om en konsument 

väljer att förhålla sig neutralt till ett företag betyder det att konsumenter inte kommer att 

klättra högre på lojalitetstrappan och bli lojal i framtiden – så vidare företaget inte lyckas 

ändra dennes inställning igen.  

 

Det är svårt att ställa denna trappa mot resultaten som framkom från empirin, då vi inte kan se 

hur många av respondenterna som kommit förbi stadiet där de måste bestämma sin inställning 

till företaget. De som dock kände en positiv känsla gentemot ett företag var i många fall 

olojala, vilket inte stämmer överens med stegen i trappan och kan därför ses som en kritik mot 

teorin. 

5.3 Kundanpassningar 

Pine (1993) menar på att traditionell massmarknadsföring inte längre är tillräcklig, då 

marknaden förändras hela tiden. Genom kundanpassningar kan även stora företag och kedjor 

fortsätta att serva de unika kunderna och ett företag kan vara stort utan att behöva tappa bort 

den lilla kunden i processen (Montgomery, 1997).  Det här testades i empirin genom att fråga 

respondenterna om just massmarknadsföring och hur detta upplevdes ur ett 

konsumentperspektiv. Vissa av respondenterna i empirin svarade att de gillade massutskick på 

grund av att dem på det sättet mottog reklam som passade dem, men som dem inte hade aktivt 

sökt efter själva. Dock svarade majoriteten av de svarande att de var negativa till 

massmarknadsföring med anledningar som att det var opersonligt, missriktat och ett slöseri av 

papper, i de fall där reklamen skickades ut på papper. Vi kan därmed se att massmarknads-

föringen inte gick hem väl hos majoriteten av respondenterna i empirin – vilket går ihop med 

Pines (1993) resonemang om att det inte längre är tillräckligt med denna form av reklam. 
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Till skillnad från massmarknadsföring mottogs personlig marknadsföring bättre och 

respondenterna ansåg att de fick bättre erbjudanden som var anpassade utefter deras 

preferenser, de kände sig uppmärksammade samt att det kändes mer personligt. Stone et al. 

(2003) menar att nyckeln till konkurrenskraftighet är att lyssna till sina samt att ett företag kan 

få  det svårt att marknadsföra sig på ett lyckat sätt om de inte förstår sig på  kunderna och att 

marknadsföringen måste vara relevant för var kund – samt förmedlas genom kanaler som 

kunden tycker om. Det finns dock det återkommande problemet med att vissa respondenter 

inte vill att företagen ska spara information om dem, utan att de vill vara anonyma – här blir 

det svårare för företagen att lära sig att förstå sig på sina kunder på djupet och veta vad dessa 

efterfrågar.  

 

Enligt Bidgoli (2010) fick 70% av alla mailanvändare år 2008 oönskad reklam och att det 

finns många företag som misslyckas med att rikta sin reklam till rätt personer. Vidare menar 

Stankevich (2002) att det skapas irritation hos kunderna när företagen skickar ut reklam som 

inte intresserar dem och även Laurino (1993) anser att det är viktigt för företag att inte skicka 

ut missriktad reklam då denna kommer att ses som oönskad och ovälkommen. När 

respondenterna i empirin fick frågan om deras åsikter om reklam som massutskickades utan 

att vara riktad mot dem svarade många att reklamen bara lades på hög och blev något som var 

i vägen, även om de svarande inte konkret sade att de blev irriterade på reklamen uttryckte de 

att det var onödigt och dåligt från företagens sida att slösa på papper och förstöra miljön när 

det inte var något dem efterfrågade. 

 

I empirin kunde vi se att det var många respondenter som svarade att de ville att företag skulle 

uppmärksamma dem med minst en hälsning när de gick in i en butik. Vissa menade även på 

att detta berodde på vilken sorts butik det handlade om – i en matvarubutik behövde de inte 

uppmärksammas men i butiker där produkterna kostade mer och det krävs mer beslutsfattande 

ansåg dessa individer att de ville att personalen skulle komma fram och erbjuda dem hjälp. 

Richardson (1993) menar på att konsumenter blir mer och mer anonyma gentemot företag 

som ett resultat av det tekniska samhället och att företag måste uppmärksamma sina kunder på 

ett mer personligt sätt och få dessa att känna sig unika för att kompensera för detta. Dock ville 

de flesta respondenter fortfarande införskaffa produkter i bemannad kassa framför 

självutcheckningar eller andra tekniska lösningar där den personliga kontakten var avskalad 

Anledningen till detta är just att de får den personliga kontakten och om de behöver fråga 

något så finns det alltid någon att tillgå. 

 

Pine et al. (1995) menar att företag idag behöver fokusera på att anställa personal som arbetar 

med att ta reda på vad kunderna faktiskt vill ha och att därefter utveckla produkter och 

marknadsföring som är anpassade utifrån detta, för att alltid kunna erbjuda exakt det som 

kunderna efterfrågar. I den empiriska delen framgick det dock att det inte var alla 

respondenter som var intresserade av personlig reklam och ännu färre som var intresserade av 

anpassade produkter – då de flesta inte ansåg att detta var viktigt för ett företag att erbjuda. 
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5.3.1 Anpassade produkter 

Pine et al. (1995) menar på att konsumenterna inte längre ha flera produkter att välja mellan 

utan att kunderna vet precis vad de vill ha och vill ha produkter som är precis som de har 

föreställt sig, oftast på en gång. Huffmans och Kahns (1998) studie kring hur nöjd en kund är 

visade att ju mindre en kund har att välja på desto nöjdare blev denne, vilket stödjer Pine et al. 

(1995) resonemang. Genom att ställa dessa teorier mot empirin kunde vi se att en majoritet av 

respondenterna någon gång hade köpt en kundanpassad produkt men att det fanns blandade 

åsikter om hur viktigt detta var. 

 

Åsikterna kring kundanpassade produkter varierade något där de flesta ansåg att det var bra 

om företaget kunde erbjuda någon form av kundanpassning, men att det inte var viktigt och 

det var endast en femtedel som ansåg att det var mycket viktigt att kunna anpassa sina 

produkter. De som ansåg detta hade dock tidigare införskaffat en helt anpassad produkt 

medan en stor andel ansåg att det ej var av intresse och oviktigt för dem att kunna anpassa 

produkten. 

 

Hart (1995) menar på att det finns två olika principer för att bestämma vilka produkter som 

bör skräddarsys; principen om kundens behov och principen om gapet mellan vad kunden 

efterfrågar och var företagen kan erbjuda. Den förstnämnda principen säger att kunder inte har 

något behov av att skräddarsy vardagsprodukter som är funktionella och mindre unika- så som 

salt. I empirin framgick det dock att de produkter som respondenterna var intresserade av att 

få specialanpassade var produkter som skulle användas mycket och därför var extra viktigt att 

få exakt som de ville på grund av höga effektivitetskrav, eller att det gällde produkter som 

vara väldigt precisa och därav behövde anpassas för att bli rätt. Den sistnämnda anledningen 

går bra ihop med Harts (1995) resonemang om att det finns ett gap mellan vad kunden faktisk 

kräver och vad företaget kan erbjuda, medan den första anledningen inte riktigt går ihop med 

Harts (1995) resonemang om att vardagsprodukter inte bör specialanpassas – då 

respondenterna ansåg att även vardagsprodukter kunde vara i behov av att anpassas om de 

skulle användas mycket. 

 

Ronald et al. (2004) menar på att företag som erbjuder kundanpassningar bör rikta in sig på 

yngre människor med högre utbildning och högre lön. Goldsmith och Freiden (2004) menar 

vidare att det finns andra faktorer som inte alls spelar någon roll vid inköp av kundanpassade 

produkter, så som kön och arbetsstatus. Vidare i studien visade det sig att de konsumenter 

som inte tidigare hade köpt kundanpassade produkter ansåg att dessa var för dyra.  

 

5.3.2 Anpassad marknadsföring 

Doyle och Stern (2006) har beskrivit fyra olika faktorer som påverkar vad konsumenter 

faktiskt köper och menar på att ett företags kommunikation bör vara anpassad utefter dessa 

fyra faktorer. Doyle och Stern (2006) talade om vikten av att var konsument skulle få sin 

kommunikation anpassad på ett sådant sätt som tilltalade just denna – baserat på 
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konsumentens kulturella-, sociala-, personliga- och psykologiska faktorer, och att det därför 

kan vara svårt att rikta sig till hela segment. 

 

I empirin frågades respondenterna om de någon gång hade mottagit personligt riktad reklam – 

vilket nästan alla hade, med undantag för några få som inte kunde komma ihåg om de fått 

någon eller inte. Vidare ställdes frågan vad deras åsikter var om personlig reklam och 

resultatet visade en majoritet som ansåg sig vara neutrala till fenomenet, cirka var tredje 

respondent svarade att de var positiva och cirka var femte respondent svarade att de var 

negativa till personlig marknadsföring. Genom att ställa dessa svar mot Doyle och Sterns 

(2006) resonemang om att kommunikation ska baseras på konsumentens kulturella-, sociala-, 

personliga- och psykologiska faktorer går misstankarna till att det finns flertalet företag som 

misslyckas i sin anpassning av budskapen i den personligt riktade reklamen – och att de 

kanske bör se över hur de faktiskt riktar in sig till konsumenterna och tar hänsyn till deras 

olika preferenser och faktorer. 

 

Push tekniken i den traditionella marknadsföringen, där företag försöker att få kunderna att 

köpa det som företagen vill sälja, utan att ta hänsyn till kunderna har ersatts mer och mer av 

den personliga marknadsföringen där företag istället försöker rikta sig personligt, lära känna 

kunden samt belöna denne för att de handlar hos företaget (Rapp & Collins, 1990). I empirin 

gick det att se att en majoritet av alla respondenter förväntade sig att bli belönade för sin 

lojalitet när de återkom och handlade hos samma företag gång på gång. Detta visar på att 

företag faktiskt har börjat belöna kunder för sin lojalitet och att detta nu är något som de 

förväntar sig snarare än blir positivt överraskade över. 

 

Att veta mycket om sina kunder och att skicka ut sin reklam baserat på kunders preferenser 

och önskemål kan ha stora effekter på miljön, i de fall där reklamen skickas ut i pappersform, 

detta på grund av att antalet pappersutskick som är felriktade minskar drastiskt (Peppers & 

Rogers, 1997). I undersökningen framgick det tydligt att många respondenter hade starka 

åsikter om just miljön och hur den påverkades negativt av all missriktad reklam som bara 

slängdes utan att läsas. Då Sverige dessutom är ett land som är väldigt fokuserat på 

miljötänkande är detta en viktig poäng för företag att ta med sig. 

 

Men för att den personliga marknadsföringen ska nå ut på ett positivt sätt räcker det inte med 

att bara lära känna sina kunder och veta vad dessa faktiskt är ute efter – det gäller att 

kommunicera väl. Vidare menar Doyle och Stern (2006) att företag måste ha en bra 

kommunikation och förmedla sina budskap på rätt sätt för att dessa skall mottagas bra av 

deras kunder – att bara ha bra produkter eller bra service är inte längre tillräckligt 

 

I den empiriska delen av denna uppsats kom det fram att de svarande ansåg att personlig 

marknadsföring var positivt i den mening att det var bra för miljön, tilltalade dem utefter 

deras preferenser samt att det gav en uppskattad personlig känsla i budskapen. I dessa fall 

hade företagen lyckats att anpassa sin kommunikation utefter den information de hade om 
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kunden, både om deras produktintressen och deras kommunikativa preferenser – och på så 

sätt nått ut till sina kunder på ett uppskattat sätt. 

 

Erbjudanden utskickade personligt är mer troliga att hitta rätt när det gäller att erbjuda något 

som konsumenten inte redan gått runt och tänkt på – då detta var det enda som respondenterna 

konkret pekade ut som positivt med massutskick. 

5.4 Teknik 

För att kundanpassningar ska vara möjliga krävs det att det finns teknik som klara av att 

hjälpa företaget med samla in data om kunder, lagra information, producera stora mängder av 

anpassade produkter, skicka ut information och reklam och mycket mer. Utöver att bygga 

relationer till sina kunder och lära känna deras preferenser krävs det att företag kan använda 

sig av informationen för att marknadsföra sig korrekt och detta menar Stone et al. (2003) nu 

är möjligt tack vare tekniken.  

 

Nästan alla respondenter ansåg att tekniken hade påverkat deras inköpsbeteenden i stor grad 

och i en positiv bemärkelse. Vidare svarade nästan alla respondenter att de ansåg att det var 

positivt att företag använde sig av teknik, åtminstone den teknik som är allmänt vedertagen på 

marknaden – de ville inte att företag skulle släpa efter i den teknologiska utvecklingen. Det 

var sedan ytterligare en stor del av de svarande som ansåg att företagen skulle använda sig av 

den senaste tekniken och driva fram den tekniska utvecklingen. Det här går ihop med Doyle 

och Sterns (2006) resonemang om att företag inte måste vara först med att använda den 

senaste tekniken, så länge de inte är för långsamma med att följa efter och nyttja den. Empirin 

styrker även Roviras (refererad Lindstrand, Johansson & Sharma, 2006, s. 246) resonemang 

om att företag inte längre kan välja bort tekniken utan måste använda sig av den för att inte 

hamna efter i konsumenternas ögon. 

 

De teknologiska framstegen underlättar för företag och ämnar att göra processer snabbare och 

effektivare, och lämnar företag därför med större möjligheter att göra saker (Rovira, 2006). 

När det gäller kundanpassningar är tekniken en kritisk del för att det ska det över huvud taget 

skall vara möjligt. Från empirin vet vi att de flesta svenskar är positiva till den tekniska 

utvecklingen och dess påverkan på handeln, men Doyle och Stern (2006) menar även på att 

tekniken har öppnat dörrar för konsumenter att hitta andra företag om det första inte skulle 

leva upp till konsumentens önskemål. Vidare svarade många respondenter att det fanns 

flertalet anledningar till varför de skulle söka sig till ett nytt företag och byta ut det befintliga, 

med anledningar som dålig kvalité på produkter, kundbemötande och höga priser. Dessa 

anledningar går att göra något åt genom att använda tekniken till att samla in information om 

kunderna och sedan åtgärda problemen med en teknisk lösning.  

 

Stone et al. (2000) menar att tekniken har lett till att en personlig marknadsföring blir mer och 

mer passande som strategi, vilket även respondenterna i empirin tycktes hålla med om då 

flertalet såg positivt på ett personligt bemötande från företagen. 
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Tekniken har gett både företag och konsumenter möjligheten att välja bort fysiska kanaler om 

så önskas, då handel och kommunikation idag kan ske vart som helst i världen utan någon 

form av fysisk kontakt (Stone et al., 2000). IT vågen som har dragit över samhället har 

påverkat sättet som företag tvingas göra affärer på. Rovira (refererad Lindstrand, Johansson & 

Sharma, 2006, s. 246) påstår att relationen mellan företag och kund påverkas starkt av hur 

mycket personlig kontakt som funnits vid relationsbyggandet och att konsumenter oftare 

söker personliga kontakter när de skall köpa produkter med hög risk, tvivel eller osäkerhet. 

Resonemanget stöds av undersökningen där konsumenterna svarade att de hellre handlade av 

fysiska personer när det gällde just dyra produkter, komplicerade produkter eller när de var 

allmänt osäkra. När det gällde vardagliga inköp som mat svarade många att de uppskattade 

självutcheckningar och automatiska system utan personlig kontakt. 

 

Ett sätt att gå runt behovet av att behöva samla in data om sina kunder vore för företag att 

köpa data från andra företag som har samlat in detta på annat håll. Att köpa data är dock ett 

känsligt ämne sett från konsumenternas perspektiv, då det i empirin framgick att många 

oroade sig för ett bevakningssamhälle där företag visste för mycket sina konsumenter och 

sålde information om dessa fram och tillbaka. Vidare finns det i Sverige i dagsläget lagar som 

hindrar att detta sker utan konsumenternas godkännande (Sveriges rikes lag, personuppgifts-

lagen 1998:204, 2009). 

 

5.4.1 Kund information 

Stone et al. (2000) menar på att kunder förväntar sig mer och mer kontroll över sina relationer 

till företag – som ett resultat av dem teknologiska framstegen. Detta är mycket intressant att 

reflektera över då vissa av respondenterna svarade att de inte ville att företag skulle få 

överbevaka dem och samla in information, vidare svarade vissa att de bara ville att vissa 

företag skulle få samla in informationen om dem och andra att de själva ville vara med och 

bestämma vilken information som vilket företag fick spara. Detta visar på kunder som själva 

har mycket bestämda åsikter om företagens rätt till deras information – då information och 

integritet är en fråga som växt med de tekniska framstegen. 

 

Frontenote (1999) menar på att kunder ofta är motvilliga att ge ut information om sig själva, 

även i de fall där de får något i retur. Detta undersöktes i empirin där det framgick att ungefär 

en femtedel ansåg att det var fel av företag att samla in information om sina kunder, då de inte 

erbjöds något i retur, dock var det nästan en tredjedel som inte ville att företag skulle komma 

ihåg en från tidigare inköp och ta hänsyn till ens preferenser. Detta är mottsatsen till 

Frontenotes (1999) resonemang, då det var färre som ansåg att datainsamling generellt sätt var 

fel än det var motvilliga att låta företag samla information för att belöna dem eller ha deras 

preferenser i åtanke för underlättande vid framtida inköp. Detta går dock att tolka som att det 

fanns respondenter som ansåg att företag fick samla in information om dem för egen vinning, 

men fortfarande att kunden i fråga ville hålla sig anonym till företaget. 
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Det faktum att många inte vill ge ut sin information till företag är för att de inte vet vad 

företagen kommer att göra med detta – vilket företaget är bundna genom lag att göra samt att 

de heller inte får lämna ut information till andra företag (Sveriges rikes lag, 

personuppgiftslagen 1998:204, 2009). Undersökningen visade på att det inte är många som 

vet om sina rättigheter när det gäller den information företag samlar in och det är största 

orsaken till att de är rädda för att ge ut information om sig själva. Varje gång kund köper 

något från ett företag med ett bank- eller kreditkort går det att spåra detta och spara 

information om kunden, utan att denne faktiskt frivilligt lämnat någon information till 

företaget (Peppers & Rogers, 1997).   Vissa av de svarande ansåg att det var okej att företag 

sparade information om dem om de själva fick välja vilken information visar på att 

konsumenterna inte har koll på vad de har för rättigheter i insamlandet av deras information 

då konsumenten enligt lag har rätt till att en gång om året be företagen skicka den information 

de samlat in om dem samt se till att företagen tar bort den information de inte vill ska sparas. 

Det faktum att respondenterna uttryckte olika intressen för vart de ville mottaga sin reklam 

och sina erbjudanden visar på en möjlighet för företag att uppmärksamma konsumenternas 

olika preferenser och skicka ut sina erbjudanden på det sätt som bäst uppskattas av var kund. 

Detta tack vare tekniken som minimerat priset, möjligheten och snabbheten av att skicka ut 

personligt riktad reklam. 
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6. Slutsatser  
I denna avslutande del diskuteras slutsatserna som dragits under denna studie. Avslutningsvis 

presenteras ett förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats och diskussion 

Tack vare tekniken förändras samhället snabbt. Detta innebär att kunderna kräver mer av 

företagen samtidigt som deras preferenser och behov ständigt förändras. Allt fler företag 

satsar på att skapa relationer och hålla sina kunder nöjda så att de inte går till en konkurrent. 

 

Den utgångspunkt denna studie har haft fokus på har varit att kunna skapa lojalitet med hjälp 

av kundanpassade produkter och marknadsföring. Detta leder oss tillbaka till den fråga som 

ställdes i början av denna studie: 

 

 Hur påverkar kundanpassningar svenska konsumenters lojalitet gentemot företag? 

 

Avsikten med studien var att utveckla förståelsen om kundanpassning och visa dess koppling 

till lojalitet. 

 

Det har framgått tydligt att lojalitet kan vara ett komplext fenomen, vilket styrktes av att 

respondenterna visade svårigheter på att skilja på vad lojala och återkommande kunder 

representerade, då dessa tycktes vara samma sak i respondenternas ögon. Vidare var det 

tydligt i teorin att lojala kunder ansågs vara mycket lönsamma och något som företag bör 

eftersträva – men då vår frågeformulering inte handlade om lönsamheten bakom lojalitet har 

även detta hållits som en minmal del och inte alls gåtts in på, på djupet. 

 

Då lojalitet visade sig svårt och komplext valde vi att gå till grunderna bakom lojalitet – 

relationsmarknadsföringen, då lojalitet är resultatet från en välutvecklad relation mellan kund 

och företag. Bra relationer bygger på nöjda och glada kunder och kunder som är villiga att 

komma tillbaka och lära känna företaget mer och mer.  

 

Att kommunicera på ett personligt sätt, eller att erbjuda specialanpassade produkter är inte 

tillräckligt för att göra en kund lojal, då vi har lärt oss att lojalitet handlar om mer än att bara 

få kunder att återkomma till ett företag. Företag måste komma på olika strategier att bygga 

relationer på för att lyckas få kunderna nöjda och villiga att komma tillbaka. 

 

I analysen visade det sig att vissa konsumenter kunde fastna mellan de olika stegen i 

lojalitetstrappan, där vissa konsumenter skapade sig en positiv attityd mot ett företag, men 

utan att ta det nästa steget till lojalitet. Här anser vi att det är viktigt för företag att gå in och 
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analysera hur de kan hjälpa till att pusha upp sina kunder för trappans steg, samt se om detta 

är något som går att göra med hjälp av kundanpassningar. 

 

Genom uppsatsen har det visat sig vara troligt att företag som anammat en 

kundanpassningsstrategi skulle vara bättre förberedda på att svara till de föränderliga 

kunderna som finns. 

 

Det kommer förmodligen alltid att finnas en del konsumenter som fortsätter vara oroliga över 

företags informationsinsamlingar och analyseringar, då de är rädda för ett bevaknings-

samhälle. I dessa fall anser vi att företagen måste komma på olika strategier att gå runt detta 

samt komma på andra sätt att bygga upp relationer – utan att samla in och spara data. 

 

Problemet med att vissa konsumenter är negativa till att låta företag samla in information om 

dem, tror vi grundar sig i att konsumenter inte känner till sina rättigheter när det gäller 

datalagring av personuppgifter. Om fler kände till de lagar som företag i Sverige måste följa 

vid hantering av personuppgifter, skulle de nog vara mindre oroliga över att företagen skulle 

missbruka informationen eller sälja den vidare till tredje part. Vi anser därför att företagen bör 

satsa mer på att få ut denna information till sina kunder då det kan gynna dem i form av att 

kunderna vågar lämna ut information om sig själva. 

 

För att kunna spara information om sina kunder och för att använda sig av en 

kundanpassningsstrategi krävs tekniken som klarar av det. Idag finns det flertalet olika 

tekniska lösningar som kan hjälpa företag med just dessa, utan att det blir särskilt kostsamt. Vi 

har vidare sett att svenska konsumenter är väldigt positiva till teknik och att det är en stor del 

av dessa som ser att företag måste använda den senaste tekniken.  

 

Då kunder visar upp så stora krav på företag att använda sig av uppdaterad teknik, samt att de 

skall kunna leva upp till kundernas alla preferenser tyder detta på att företag snart kommer att 

ha detta som ett grundkrav för att vara aktuella i konsumenternas ögon – inte längre att det är 

en konkurrenskraftig fördel. Anpassningar kan därför börjas se som mer av ett grundkrav än 

något som leder till lojalitet bland konsumenterna. 

 

I grund och botten behöver företag som önskar bra relationer och återkommande kunder 

komma på olika strategier för att leva upp till konsumenternas förväntningar och preferenser. 

Relationer är anledningen till att kunder återkommer till ett företag och är även grunden för 

lojala kunder – ingen relation, ingen lojalitet, det är därför det är viktigt för företag att arbeta 

på sina relationer och lyckas skapa nöjda kunder. Kundanpassningar har genom uppsatsens 

gång visat sig vara bra för att bygga relationer på, även om det inte gjorts så pass djupa studier 

att lojalitet har gått att mäta som ett resultat.  

 

Sammanfattningsvis, för att svara på vår fråga, kan vi säga att relationer är grunden till 

lojalitet och att det är där företagen måste börja för att kunna uppnå lojalitet. För att kunna 
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hantera många kunder samtidigt och bygga upp stabila relationer krävs det att företagen har 

tekniken som möjliggör det hela. Vidare kunde vi se att kundanpassningar var något som 

påverkade positivt när det kom till att bygga upp relationer och hantera dessa – men det fanns 

inga konkreta bevis för att kundanpassningarna påverkade konsumenternas lojalitet gentemot 

företagen. Kundanpassningar börjar idag bli mer av ett grundkrav från konsumenternas sida 

än något som faktiskt genererar lojalitet till företag.  

6.2 Vidare forskning 

I samband med uppsatsen har vi kommit in på flera intressanta ämnesområden, som dessvärre 

låg utanför syftet med arbetet och därför fick utelämnas. Dessa ämnen är öppna för alla och 

passar för vidare forskning. 

 

En tanke som uppstått hos oss är hur varumärkena skulle påverkas om kundanpassningarna 

tog över samhället. Det vill säga om företag skulle gå så långt i sina reklamutskick att anpassa 

sig efter kundernas preferenser att de själva tappar sitt varumärke på vägen. Det samma gäller 

vid kundanpassade produkter – om företag kan specialanpassa allt precis som kunderna vill, 

försvinner inte då syftet med att ha många olika butiker och varumärken som kan erbjuda 

olika saker? 

 

En undersökning och jämförelse mellan konsumenters oro över att låta företag samla in data 

och deras kunskaper om sina rättigheter i enlighet med personuppgiftslagen, skulle vara 

mycket intressant då vi går mot ett mer teknologiskt samhälle.  

 

Då väldigt få studier har gjorts för att undersöka sambandet mellan kundanpassningar och 

lojalitet skulle det vara mycket intressant att gräva djupare i ämnet och göra ytterligare 

empiriska undersökningar. 

 

Då vi inte har gått in och värderat hur vidare kundanpassningar faktiskt är något för företag att 

eftersträva, kan detta ligga till grund för vidare studier – positiva och negativa aspekter med 

kundanpassningar, samt en analys av dennes framtidsutsikter. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 
 

1. Ålder? 

2. Inkomst per år, före skatt? 

3. Kön? 

4. Hur stor är staden du bor i? 

Om du bor i flera städer bör du välja den du känner dig som mest hemma i/spenderar 

mest tid i. 

 

 

5. Brukar du få oönskad reklam?  

Med oönskad reklam menas reklam som inte tilltalar dig som person. Denna reklam 

kan vara från både företag du känner till och företag du inte känner till sedan 

tidigare. 

6. Vill du att företag skall anpassa sina reklamutskick utefter dina tidigare inköp?  

7. Har du någon gång fått personlig reklam? 

Med personlig reklam menas reklam som är specifikt utskickad till dig, istället för 

massutskick där alla företagets kunder får samma erbjudanden/reklam. 

8. Vad är din åsikt om massmarknadsföring? 

Massmarknadsföring är när alla konsumenter får samma reklam och erbjudanden 

från ett företag. 

Följdfrågor: 

- Vad är positivt med massutskick?  

- Vad är negativt med massutskick?  

9. Vad är din åsikt om personlig marknadsföring?  

Personlig marknadsföring - reklam som är riktad mot dig som person. 

Följdfrågor: 

- Vad är positivt med personlig marknadsföring?  

- Vad är negativt med personlig marknadsföring? 

 

 

10. Vill du att företag skall komma ihåg dig från dina tidigare köp? 

Detta kan till exempel vara genom att personalen minns dig, eller genom att dra ett 

kundkort och att företaget ser alla tidigare inköp som gjorts. 

11. Föredrar du att köpa saker online, i butik från kassör eller självutcheckning? 

Följdfrågor: 

- Varför föredrar du att handla online? 

- Varför föredrar du att handla i butiken av en fysisk person? 
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- Varför föredrar du självutcheckning? 

- För vilka produkter föredrar du de olika alternativen: Online, kassör eller 

självutcheckning? 

 

12. Vill du bli uppmärksammad av personal när du går in i en butik, eller vill du 

vara anonym? 

Följdfråga: 

- På vilket sätt vill du bemötas annorlunda av personalen, beroende på butiken? 

 

 

13. Har du någonsin fått en produkt specialanpassad? 

Med specialanpassad menas att försäljaren har skräddarsytt antingen hela produkten 

eller delar av den för att ge din en produkt som svarar till ditt behov. Det här 

innefattar inte tillbehör som du kan köpa till, utan det är rena anpassningar från 

försäljarens sida. 

14. Hur viktigt är det att ett företag erbjuder specialanpassade produkter?  

15. Vilka slags produkter skulle du vilja få specialanpassade och hur mycket skulle 

det vara värt för dig?  

Hur mycket mer du vore villig att betala för en specialanpassad produkt - Vilka slags 

produkter du skulle vilja ha specialanpassade - Om du skulle vara villig att vänta på 

att företaget anpassar produkten efter dig - och i så fall hur länge? (i vissa fall tar det 

ett tag innan man får sin produkt om man ska ha den specialanpassad) - Hur lång tid 

skulle du vara villig att spendera för att hitta den perfekta produkten? 

 

 

16. Anser du att teknikens utveckling har påverkat ditt sätt att handla? 

Skannrar i butiker och självutcheckning är ett exempel på teknisk utveckling inom 

handeln - annat kan vara online handel, elektroniska erbjudanden eller möjligheten 

att kolla upp produkter och priser som finns i olika butiker, utan att faktiskt åka till 

alla butiker. 

17. Vill du att företag ska använda sig av de senaste tekniska lösningarna? 

 

 

18. Brukar du låta ett företag veta om du är missnöjd med dem? 

Följdfrågor: 

- Genom vilka kanaler brukar du låta företag veta att du är missnöjd? 

Olika kanaler att kontakta ett företag på kan tex vara genom att ringa dem, skriva 

mail, fylla i enkäter, prata med personal, osv. 

- Varför brukar du inte låta ett företag veta att du är missnöjd? 

19. Vad skulle få dig att byta ut ett företag eller varumärke mot ett annat? 
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20. Skulle du berätta för dina vänner om du möttes av ett dåligt kundbemötande? 

Med dåligt kundbemötande menas alla interaktioner mellan dig som konsument och 

ett företag - där du inte känner att du har blivit behandlad så som du förtjänar. 

21. Skulle du berätta för dina vänner om du möttes av ett bra kundbemötande? 

Med bra kundbemötande menas alla interaktioner mellan dig som konsument och ett 

företag - där du känner att du har blivit behandlad så som du förtjänar, eller bättre. 

22. Skulle du bry dig om ett företag sparade information om dig? 

Följdfrågor: 

- Hur bestämmer du vilka företag du litar tillräckligt på för att få spara information 

om dig? 

- Vilken information skulle du tycka att det var okej att företag sparade om dig? 

 

 

23. Anser du att du är lojal mot något företag? Varför? Vilka? 

Att vara lojal kan vara att alltid gå till samma kläd- eller matvarubutik när du 

handlar, eller att alltid köpa ett visst varumärke. Man brukar oftast återkomma till 

samma butik av någon anledning och dessa skulle kunna vara att du gillar; - priset - 

stämningen - personalen/kundbemötandet - läget på butiken - rabatterna som erbjuds. 

(Vilka företag brukar du återkomma till och varför?) 

24. Om den produkt du ville ha inte fanns i butiken, vad skulle du göra? 

 

 

25. Övriga tankar? 

 

 

 


