
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Företagsekonomi 41-60 p 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

INVASION DIREKTMARKNADSFÖRING 
 

En studie av Team Sportia, Skoda och SEB  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatuppsats i Marknadsföring 51-60 p 
Inlämning 2007-05-22 
 
Författare 
Frida Persson 
Moa Essemyr 
 
Handledare 
Navid Ghannad 



 

SAMMANFATTNING 
 
Direktmarknadsföring är ett område inom marknadsföring som har växt mycket under det 
senaste decenniet. Många företag har insett fördelarna med DM då det bland annat leder 
till en direktrespons från kunderna, mätbara resultat och en bättre kundrelation. 
Massmarknadsföringen som tidigare dominerat får idag utstå allt mer konkurrens, då det 
blir vanligare för företag att arbeta mer med DM.  
 
I denna uppsats kommer tre kända företag på den svenska marknaden som arbetar med 
DM och massmarknadsföring i olika utsträckning att undersökas. De fallföretag som 
studien baseras på är Team Sportia AB, Skoda Sverige och SEB Sverige. Vi syftar till att 
fastställa om fördelningen mellan DM och massmarknadsföring har förändrats hos 
företagen under de senaste åren. I samband med detta vill vi även visa på vilka 
anledningar som har bidragit till att företagen har utökat sin DM, om så är fallet. De 
teorier som presenteras berör främst DM-området, relationsmarknadsföring, traditionella 
samt icke-traditionella mediers egenskaper och vad företag tar hänsyn till i medievalet. 
Vår metod är av deduktiv ansats och genom fallstudier har vi utfört intervjuer med tre 
företag, två personliga och en via telefon. Det insamlade materialet från de genomförda 
intervjuerna presenteras under empirikapitlet för att sedan var för sig jämföras med teorin i 
vår analys. Detta kapitel avslutas sedan med en jämförande analys av de tre fallföretagen 
där likheter och skillnader mellan dem presenteras. De slutsatser som kan dras är att 
fördelningen mellan DM och massmarknadsföringen har förändrats hos de tre företagen, 
då deras marknadsbudget varit konstant samtidigt som de har lagt mer pengar inom DM. 
Detta betyder att företagens massmarknadsföring idag får stå tillbaka för DM. De faktorer 
som alla företagen angav som främsta anledningar till att de utökat sin DM var att 
generera i mer försäljning, bygga kundlojalitet samt att kunna mäta respons från kunderna. 
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1. INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet beskriver vi problembakgrunden och en diskussion förs kring 
problemet. Därefter presenteras problemformuleringen där vi beskriver vårt problem. 
Slutligen redogörs för uppsatsens syfte och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 
 
”Reklam definieras vanligen som ett säljhjälpmedel. Det är ett felaktigt synsätt när det 
gäller direktmarknadsföring. Där utgör reklamen ett köphjälpmedel.”  (Österman, 1993) 
 
Enligt tradition har marknadsföringen länge kretsat kring de fyra P:na - Plats, Pris, 
Påverkan och Produkt. Ett företags kombination av dessa kallas marknadsmixen och 
denna har företagen använt som en tankemodell i arbetet med att matcha sin målgrupps 
föränderliga behov. Med utgångspunkt från de fyra P:na har företagen utnyttjat massmedia 
i syfte att kommunicera med kunderna. (Jakobsson, 1995) Detta har de gjort genom att 
sända ut ett standardiserat budskap i traditionella medier som tidningar, utomhusreklam, 
radio och TV (Kotler, 2002).  I marknadsmixen har kundrelationer, nätverk och 
interaktion inte så stor betydelse då marknadsföring på detta sätt innebär en 
envägskommunikation med företaget som den aktive parten. Många företag har på senare 
tid insett nackdelen med detta synsätt och idag läggs mindre tid på 
massmarknadstänkande. Företagen fokuserar istället allt mer på att utveckla långsiktiga 
relationer med sina kunder – relationsmarknadsföring (RM).(Gummesson, 2002)  
 
RM betonar vikten av att företagen skapar en tvåvägskommunikation med sina kunder, då 
det ger företaget snabbare och mer kunskap om kundens beteende, åsikter och behov. 
Detta leder i sin tur till att företagen bättre kan anpassa sina produkter, budskap och 
medier efter vad kunderna efterfrågar. (Ibid.) Från att tidigare endast ha fokuserat på hur 
företagen kan nå sina kunder frågar sig företagen på dagens marknad hur kunderna kan nå 
dem (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005). Detta är en av andledningarna till att allt fler 
företag idag använder sig utav direktmarknadsföring (DM).   
 
Det är svårt att ge en exakt definition av DM, då det inte är ett medium och inte heller en 
distributionskanal. Ibland kan DM blandas ihop med DR, som står för direktreklam via 
brevlådan. DR är en utav de kanaler inom DM som har växt starkast under de senaste åren 
(Swedma ditt forum). Det har bland olika forskare länge pågått en diskussion om vad som 
utgör DM. (Evans, O´Malley, Patterson, 1995) Gemensamt för de flesta definitionerna av 
DM är att de betonar den direkta responsen som DM innebär, de mätbara resultaten som 
kan avläsas samt att DM är relationsskapande:  
 
“Direct marketing is a way of acquiring and keeping customers by providing a framework 
for three activities: analysis of individual customer information, strategy formation, and 
implementation such that customers respond directly” (Tapp, 2005, s. 9) 
 
”Direct Marketing is direct connections with individual customers to obtain an immediate 
response and generate lasting customer relationships” (Kotler, 2002, s. 627) 
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“Direct marketing is a term used to refer to all media activities that generate a series of 
communications and responses with an existing or potential customer” (Fill, 1995, s. 331) 
 
Österman (1993) menar att DM avser de mätbara resultaten som vill åstadkommas, 
oavsett vilka medier som används i processen. Genom DM kan företagen bland annat nå 
ut till sin målgrupp på ett mer effektivt sätt och bygga starka och personliga relationer till 
kunderna. (Kotler, 2002) Detta eftersom de kan skräddarsy sina aktiviteter och material 
och sedan har möjlighet att styra dessa mot de marknadssegment och målgrupper de är 
intresserade av att nå ut till. (Österman, 1993) För företagen är en fördel att de inte 
behöver förlita sig på massmedia på samma sätt som tidigare och DM är i många fall även 
mer kostnadseffektivt (Doyle & Stern, 2006).  
 
Enligt Duncan (2002) är DM globalt sett ett utav de snabbast växande områdena inom 
marknadsföring. Trots att traditionella medier som TV fortfarande är viktiga så minskar 
deras dominans inom marknadskommunikationen. Den årliga tillväxten av användningen 
av DM har enligt Kotler (2002) under de senaste fem åren överstigit tillväxten av 
användningen av massmarknadsföring. Även författarna Doyle och Stern (2006) skriver 
att DM-relaterade medier såsom DR, TM och e-DR har vuxit med en väldig fart i de flesta 
länder under det senaste årtiondet. En organisation som arbetar med DM i Sverige är 
Swedma - Swedish Direct Marketing Association - och enligt dem följer Sverige denna 
globala trend. Swedma anger att DM-marknaden vuxit markant under de senaste tio åren. 
Enligt dem ökade investeringarna i DM i Sverige med 13 % mellan år 1998 och år 2005 
och de säger att de kan se att DM fortsätter att öka. (Swedma, 2007) 
 
Bara under de senaste två decennierna har antalet mediekanaler ökat betydligt och detta är 
en utveckling som fortfarande pågår. Som en konsekvens av framåtskridandet på 
mediemarknaden har även de traditionella medierna förändrats och andra medier har vuxit 
fram, så kallade icke-traditionella medier. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005) De 
traditionella medierna avser bland annat medier som TV, radio, dagstidningar, tidskrifter 
och utomhusreklam (Duncan, 2002). De vanligaste icke-traditionella medierna är, förutom 
DR, telemarketing (TM) och Internetmarknadsföring så som Internetreklam, e-post (e-DR) 
och sökordsmarknadsföring. Enligt Swedma (2007) är e-DR den kanal som växer snabbast 
tillsammans med sökordsmarknadsföring. De icke-traditionella medierna används nu i allt 
större utsträckning i direktmarknadsföringssyfte men kan även användas som 
massamarknadsföring om syftet är att nå ut till en bred publik. (Bonde-Teir & Westerståhl, 
2005)  
 
Många faktorer står bakom den snabba utvecklingen av DM. Fragmentering av marknaden 
är ett exempel. I samband med att nya medier har uppstått har publiken splittrats allt mer 
då vi idag har större utrymme till att göra egna val. Denna utveckling har haft stor 
betydelse för marknadsföringen, då marknadsförare inte längre kan nå ut till alla med ett 
budskap. För att nå ut till sina kunder är de tvungna att använda sig av mer riktade 
budskap till specifika individer, vilket DM tillåter. (Evans, 1998) Idag finns det enligt 
många teoretiker ingen anledning till varför varje enskild person inte ska få ett erbjudande, 
förslag eller meddelande som är riktat endast till honom eller henne (Frazer-Robinson, 
1999).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Som redogjorts för i den underliggande problembakgrunden har DM vuxit mycket under 
det senaste decenniet. Om vi tittar på företag omkring oss, är det är nästan omöjligt att 
föreställa sig en organisation som idag inte arbetar med DM på något sätt. Vi anser att den 
snabba tillväxten inom DM öppnar upp för många frågor. Att DM ökar verkar alla vara 
överens om och det finns det statistik över, men vi ställer oss frågan om även 
massmarknadsföringen ökar eller om företagen idag lägger en större del av sin 
marknadsbudget inom DM? Är det så att massmarknadsföringen får stå tillbaka för 
direktmarknadsföringen i takt med att användningen av DM ökar? I teorierna kring DM 
har vi stött på många olika syften med DM och även faktorer runt omkring företaget som 
påverkar deras marknadsföringsbeslut. Vidare undrar vi därför vilka av dessa som 
verkligen ligger bakom det faktum att företag använder sig allt mer av DM.  

1.3 Problemformulering 
 
Vår frågeformulering blir utifrån denna diskussion: 
 
Har fördelningen mellan direktmarknadsföring och massmarknadsföring förändrats hos 
företagen? Vilka anledningar ligger i så fall till grund för utökandet av DM?  

1.4 Syfte 
 
För att få svar på problemformuleringen kommer tre kända företag på den svenska 
marknaden att studeras. Vi syftar till att belysa hur företagens marknadsbudget är fördelad 
mellan DM och massmarknadsföring och se om denna fördelning har förändrats under de 
senaste åren. Vi kommer i samband med detta även undersöka vilka anledningar det är 
som har bidragit till att företagen har utökat sina aktiviteter inom DM, om så är fallet.  

1.5 Avgränsningar  
 
Vi har valt att avgränsa oss till de medier som enligt teorin hör till de vanligaste 
traditionella och icke-traditionella medierna. På grund av en begränsad tidsram och 
resurser har vi valt att göra en avgränsning till att studera hur utvecklingen mellan DM och 
massmarknadsföring har gått under de senaste fem åren. Om företagen har utökat sitt 
arbete inom DM senare än detta kommer det då vara den tidsram vi undersöker. Att inte 
gå längre tillbaka i tiden förenklar även arbetet för fallföretagen inför planerade intervjuer.  
I första hand har vi valt att utgå från sändarens perspektiv, dvs. ur företagets synvinkel. 
Dock kommer vi även att gå in på mottagarperspektivet i teorikapitlet under Förändring 
av konsumentmarknaden. Vi valde att ta med detta eftersom konsumenternas förändrade 
beteende är en betydande faktor i mediemarknadens utveckling.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1: Inledning 
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till problemet och vidare förs en 
diskussion kring ämnesområdet. Slutligen presenteras problemformulering, syfte och 
avgränsningar. 
 
Kapitel 2: Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren grundläggande information inom 
ämnesområdet och behandlar information från olika teorier och källor.  
 
Kapitel 3: Metod 
Metoddiskussionen avser att redogöra för de val av metoder som ligger till grund för 
uppsatsen. I detta kapitel förklaras även hur urvalen har gjorts. Slutligen förs en diskussion 
kring uppsatsens tillförlitlighet. 
 
Kapitel 4: Empiri 
Här presenteras resultatet av det egna insamlade materialet. Vi inleder med att redovisa 
material från den utförda telefonintervjun. Efter det redogörs för de personliga 
intervjuerna som har utförts. 
 
Kapitel 5: Analys 
Kapitlet analyserar resultatet av den insamlade empirin med teorikapitlet som bakgrund. 
De olika fallföretagen kommer att analyseras var för sig och då jämföras med teorin. 
Slutligen genomförs en jämförande analys mellan de tre fallföretagen.  
 
Kapitel 6: Slutsatser 
I detta kapitel redovisar vi slutsatser för att ge svar på den inledande 
problemformuleringen. Vi redogör även för egna reflektioner som har dykt upp under 
arbetets gång. Slutligen ges förslag till fallföretagen och för fortsatta studier inom ämnet. 
 
Kapitel 7: Källförteckning 
Redogörelse för de källor som använts i uppsatsen. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Teorikapitlet redovisar befintlig forskning inom ämnet från litteratur och andra källor. 
Syftet med kapitlet är i första hand att öka förståelsen för ämnesområdet hos läsaren. 
Vidare kommer kapitlet att ligga till grund då vi analyserar resultatet av den insamlade 
empirin.  

2.1 Medievalet 
 

En bra och effektiv kommunikation handlar mycket om vilka medier företaget använder i 
sin kommunikation. Hur företagen väljer den bästa kombinationen av medier för en 
kampanj beror på en mängd olika variabler. (Schultz, 1991, se Karlsson & Friberg, 2004) 
Mediet måste klara av att förmedla budskapet och inte begränsa utformningen av 
reklamen. För ett företag är själva medievalet lika betydelsefullt som att ha en bra 
kommunikationsstrategi och utformning. (Dahlqvist & Linde, 2005). Vi människor är alla 
individer med varierande önskemål, behov och vanor och detta innebär att få produkter 
kan marknadsföras effektivt endast genom användningen av ett medie. (Schultz, 1991, se 
Karlsson & Friberg, 2004) Medievalet baseras ofta på vad och hur företaget vill 
kommunicera med sin målgrupp. (Dahlqvist & Linde, 2005) Företaget tar även hänsyn till 
vilket medie som mest troligt kommer leda till att den specifika målgruppen agerar. Andra 
faktorer som beaktas är om de valda medierna underlättar köpresponsen för 
konsumenterna eller gör den mer komplicerad, hur de påverkar integritetsskyddet hos 
konsumenterna och om det är associerat med en låg risknivå. (Page & Luding, 2003, se 
Karlsson & Friberg, 2004) Bonde-Teir och Westerståhl (2005) menar att det krävs en 
helhetsuppfattning av mediernas fördelar och nackdelar för att kunna överblicka sina 
mediealternativ och hitta rätt bedömningsgrund.  
 
Bonde-Teir & Westerståhl (2005) visar även på faktorer som kan begränsa företaget i 
deras medieval. Här nämns finansiella omständigheter som en faktor som kan begränsa 
företagets aktiviteter och val av medier. De menar även att reklamskaparna begränsas av 
en ”så här har vi alltid gjort”-attityd som kan finnas hos både mediebyrån och företaget. 
För att förhindra detta måste företag som fastnar i gamla tankesätt försöka att tänka om 
och anpassa sin kommunikation efter kundens villkor. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005) 

2.2  Mediers egenskaper 
 
Som vi tidigare redogjorde för i det inledande kapitlet kan mediemarknaden förenklat 
delas in två grupper av medier. Den första brukar benämnas de traditionella medierna och 
dessa använder företagen ofta i massmarknadsföringssyfte. Detta innebär att företagen 
sänder ut samma reklam till många människor utan att urskilja enstaka personer, som vid 
användning av DM. (Kotler, 2002) I den andra gruppen hittar vi de icke-traditionella 
medierna. (Dahlqvist & Linde, 2005) Trots att de icke-traditionella medierna ofta relateras 
till DM, är det viktigt att komma ihåg att detta beror på vilket sätt företagen använder 
medierna. Företagen kan exempelvis använda DR som en del av en DM-aktivitet, men 
mediet kan även användas i massmarknadsföringssyfte. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005)  
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2.2.1 Icke-traditionella mediers egenskaper  
 

Direktreklam (DR)  
DR kan förekomma i både adresserad och oadresserad form. Oadresserad DR (ODR) är 
utskick till hushåll som inte är ställt till någon speciell person. Den främsta fördelen med 
ODR är den stora mängden som kan förmedlas för en liten kostnad. ODR går dock inte att 
göra lika personlig som adresserad DR, vilket ofta leder till en lägre respons från 
kunderna. (Tapp, 2000, se Karlsson & Friberg, 2004) Med traditionell DR menas 
personligt adresserad reklam som skickas via post (Fill, 1995). Det kan exempelvis vara 
brev, reklam, varuprov och flygblad (Kotler, 1994). DR´s främsta styrka ligger i 
selekteringsmöjligheterna, dvs. att kunna avgöra precis vem som ska tilltalas. Andra 
egenskaper som DR leder till är direkt respons från kunderna och kortsiktig försäljning, 
och även möjligheten att avläsa vilka grupper som är mest lönsamma. (Bonde-Teir & 
Westerståhl, 2005) 
 
Telemarketing (TM) 
TM används ofta för att sälja direkt till konsumenter. Syftet med TM kan vara att samla 
information, genomföra kundtester, bygga upp databasen, följa upp tidigare kontakt eller 
för att utgöra en del i ett kundvårdsprogram. (Kotler, 2005) Genom TM kan säljaren söka 
och identifiera nya kunder, ge service till de befintliga kunderna och avgöra vilka kunder 
som är lämpliga att serva över telefon och inte (Fill, 1995). Fördelarna med TM är att 
telefonsamtalet sker i realtid, företagen kan göra samtalen mer personliga och kunden kan 
också ge omedelbar respons (Duncan, 2002). Den främsta nackdelen med TM är att det är 
väldigt kostsamt. Det är även det medie som anses mest störande, då ett ovälkommet 
telefonsamtal kan reta upp kunden. (Ibid.) 
 
Elektronisk direktreklam (e-DR) 
E-DR är en naturlig utveckling från brev via post till brev via e-post (Stone & Jacobs, 
2001). E-DR är det interaktiva mediet som växer snabbast och det innebär ett effektivt och 
billigt sätt att nå ut till sina kunder (Duncan, 2002). Författarna Stone och Jacobs (2001) 
anser att e-DR fungerar minst lika bra som vanlig post och menar på fördelen med att nå 
ut till kunden inom några få sekunder och få ett lika snabbt svar tillbaka.  E-DR kan enligt 
Frankel (2004) användas i syfte att både sälja och bygga varumärke och han betonar att 
mätbarheten är snabb, enkel och tillförlitlig. Dock har e-DR, liksom TM, blivit ett 
irritationsmoment hos vissa kunder. En viktig fråga att ha i åtanke är därför kundens 
tillåtelse vid användningen av e-DR. (Duncan, 2002) Frankel (2004) påstår att risken ökar 
att företag får en dålig start på relationen med kunden, om den första kontakten sker via e-
DR.  
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Internetannonsering 
I takt med Internets tillväxt, växer även användandet av Internet som ett 
kommunikationsmedel. Internet används idag utav företag på flera olika sätt för att 
kommunicera med kunderna. (Duncan, 2002) Internetannonsering, även kallat banner ads, 
innebär att företaget har en annonsplats på en Internetsida där de exponerar ett budskap 
och ger möjlighet för användare att via ett klick komma vidare till en webbplats eller 
kampanjsajt (Dahlqvist & Linde, 2005). Det finns flera fördelar med Internetreklam, bland 
annat interaktionen mellan företag och kund och flexibiliteten som innebär att företaget 
snabbt kan ändra sin information och erbjudanden (Duncan, 2002). 
 
SMS  
SMS-användningen började öka runt sekelskiftet och trots att ny teknik ständigt 
introduceras spås SMS-användningen dominera mobilmarknaden ett bra tag framöver. 
Detta har att göra med att människors konsumentbeteenden inte förändras så snabbt. 
Fördelarna med SMS är att det är ett enkelt medie att använda och inte så kostsamt. 
Undersökningar har även visat att många människor föredrar att bli kontaktade via SMS 
framför att bli uppringda. (Reid & Reid, 2004) 
 
Personlig försäljning (Face-to-face) 
Personlig försäljning innebär att försäljningen sker ansikte mot ansikte, säljare och kund 
emellan. Främsta fördelen med personlig försäljning är tvåvägskommunikationen som ger 
företaget möjlighet att bygga stadiga relationer till sina kunder. En annan fördel med 
personlig försäljning är mätbarheten då ett företag i de flesta fall enkelt kan mäta vad varje 
säljare åstadkommit under en viss period. Den personliga kontakten som ovan beskrevs 
som en fördel kan dock även innebära en nackdel, då kunden kan utveckla lojalitet mot 
säljaren snarare än mot företaget och varumärket. Personlig försäljning innebär även ofta 
höga kostnader i form av lön, försäljningssamtal, personalutbildning och andra interna 
supportfunktioner. (Duncan, 2002) 

2.2.2 Traditionella mediers egenskaper  
 
TV 
Det medie som kanske är mest framträdande är TV, vilket ofta används av företag för att 
leverera ett varumärkesbudskap (Duncan, 2002). Främsta fördelen med TV är att den 
täcker en väldigt stor marknad och når ut till många människor samtidigt (Kotler, 2002). 
En nackdel med TV-reklam är de höga produktionskostnaderna, vilket begränsar 
möjligheterna för mindre företag att använda sig av mediet. Mediebruset som råder idag 
gör det även svårt för reklamen att sticka ut, då människor utsätts för mer information än 
de kan hantera. (Duncan, 2002) 
 
Radio 
Även radio används av annonsörer för att nå ut med ett budskap till många människor 
samtidigt. Radioreklam är dessutom inte förknippat med lika höga kostnader som reklam 
via TV. (Fill, 1995) En fördel med radioreklam är den korta produktionstiden, inom några 
dagar kan ett radioinslag spelas upp i radio. Något som är både en för- och nackdel är att 
radio, liksom TV, är påträngande. Fördelen ligger i att radio sänder ut varumärkesbudskap 
oavsett om lyssnaren vill höra dem eller inte.  
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Å andra sidan stör detta vissa människor och resultatet blir istället att de ignorerar 
budskapet. Även om det finns ypperliga tekniker för att mäta antalet lyssnare, ligger 
svårigheten i att bestämma hur stor del av varumärkesbudskapet som verkligen har 
uppmärksammats. (Duncan, 2002)  
 
Utomhusreklam 
Utomhusreklam innefattar affischreklam (pelare och tavlor), trafikreklam och ljusreklam. 
Den mest traditionella är pelarreklamen. Utomhusreklamen har fördelen att den når ut till 
ett stort antal människor. En nackdel är alla de fordon som ofta färdas i 
distributionsområdet, som exempelvis bussar och som därmed täcker en större yta av de 
tavlor och pelare som finns utsatta. (Dahlqvist & Linde, 2005)  
 
Dagstidningar 
Dagstidningar brukar räknas som massmedia då de når ut till en stor del av befolkningen. 
Att marknadsföra i en dagstidning är ett effektivt sätt att leverera ett budskap till en viss 
målgrupp, då företaget kan annonsera i tidningar som den tilltänkta målgruppen kan 
tänkas läsa. Människor läser nyheter både för att få information och för nöjes skull. En 
fördel med tryckt media är att den ger annonsören möjligheten att förklara budskapet på 
ett sätt som skiljer sig från andra medier. Det kan exempelvis vara en bild, ett foto eller en 
demonstration av hur en produkt ska användas. (Fill, 1995) En annan fördel är att en 
dagstidning har en kort produktionsprocess. Nackdelarna är bland annat de höga 
kostnaderna som en annons ofta innebär samt den hårda konkurrensen mellan 
varumärkesbudskapen i dagstidningarna. (Duncan, 2002) 
 
Tidskrifter 
En tidskrift kan publiceras en gång i veckan, en gång i månaden, varannan månad eller en 
gång i kvartalet. En av de största fördelarna med tidskrifter är att specifika målgrupper kan 
nås, eftersom de flesta tidskrifter är ämnesspecifika. Läsare behåller ofta tidskrifter längre 
än dagstidningar och läser dem mer än en gång, vilket gör att varumärkesbudskapet ses 
flera gånger och har på så vis en effekt på läsaren. Den långa produktionsprocessen är en 
nackdel med tidskrifter då publicering kan ta upp till hela två eller ibland tre månader. En 
annan nackdel är den låga frekvensen, att de endast publiceras en gång i månaden eller 
mer sällan. Kostnaden för att producera annonser i tidskrifter är även större än i 
dagstidningar. (Duncan, 2002) 
 
Event-marketing 
Events används ofta i syfte att associera ett varumärke med en viss aktivitet, livsstil eller 
person och för att öka varumärkeskännedomen. Det kan även vara lönsamt att använda 
events för att nå en målgrupp som annars är svår att nå. På grund av involveringsgraden 
som events innebär kan den påverka kunden mer än någon annan 
marknadskommunikation (förutom personlig försäljning). En annan positiv aspekt som 
events bidrar till är att relationen till kunderna stärks genom det personliga mötet och 
kommunikation som det innebär. En nackdel med events och sponsring är dock att de 
enbart direkt involverar en liten del av varumärkets totala målgrupp. (Duncan, 2002)  
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2.3 Syften med DM 
 
Det finns många orsaker till varför företag använder sig av DM. DM används bland annat i 
syfte att genera försäljning, skapa en direkt och mätbar respons från kunderna och för att 
skapa bättre kundrelationer (Kotler, 2001). Företagen kan även välja att ta hjälp av DM då 
de avser att bygga upp sitt varumärke eller image (Kotler, 2002). Andra faktorer som berör 
företagens marknadsföringsbeslut är förändringar i företagets omgivning. Denna består av 
en makromiljö, företagets omvärld, och en mikromiljö, marknadsarenan. Företagets 
marknadsförare spelar en betydande roll för företaget då de har ansvaret för att känna igen 
och identifiera betydande förändringar i företagets omgivning. Som marknadsförare måste 
de hela tiden ha ögonen öppna för trender och nya möjligheter. (Kotler, 2002)  

2.3.1 Mätbar respons 
 
Alla former av DM är mätbara och enligt författarna Stone och Jacobs (2001) är det mest 
grundläggande syftet med att använda DM att få en mätbar respons. Företaget kan genom 
DM avläsa vilken kund som svarar på kommunikationen och därmed identifiera vad det är 
som lockar kunderna (Duncan, 2002). Genom att veta exakt vad som fungerade och inte 
fungerade i reklamkampanjen kan företaget fördela marknadsbudgeten mer effektivt 
(Roberts & Berger, 1989). För att kunna skapa denna mätbara respons krävs att företaget 
riktar ett erbjudande direkt till kunden. Avgörande är då att hitta rätt målgrupp vars behov 
stämmer överens med företagets produkter och tjänster, annars genererar även det bästa 
erbjudandet inte i någon respons. (Stone & Jacobs, 2001)  

2.3.2 Bygga personliga relationer  
 
På grund av det ökade utbudet av varor och tjänster är det idag viktigare för företaget att 
ha goda kundrelationer än det varit tidigare (Gummesson, 2002). DM ger möjlighet att 
etablera en tvåvägskommunikation med kunderna via flera olika kanaler (Shepard, 1995). 
Genom att använda en databas kan företag bygga personliga relationer med sina kunder då 
den lagrar personlig information om kunder och potentiella kunder (Kotler, 2002). Den 
direkta och riktade kommunikationen med kunderna gör att företagen bygger upp en 
relation till varje kund, en så kallad ”one-to-one” relation (Fill, 1995). Genom att hantera 
kunderna individuellt får kunden uppfattningen av att företagen förstår vad denne vill ha 
och tycker om (Shepard, 1995). Författaren Evans (1998) menar att utvecklingen av DM 
har bidragit till ett paradigmskifte, från transaktionsmarknadsföring baserad på 
marknadsmixen och de 4P:na, till en inriktning mot relationsmarknadsföring. 
 
RM betonar vikten av samarbete och lojalitet mellan de olika parterna, något som krävs 
för att skapa långvariga relationer mellan aktörerna på marknaden. Långvariga relationer 
ligger mer i fokus idag då strategin tidigare framförallt var att skaffa nya kunder. Idag är 
kundernas livslängd central inom RM och intresset har riktats mot att behålla, vårda och 
utveckla existerande relationer. De 4P: na får en andraplats inom RM och fokus blir 
omvänt från dess roll i TM. Inom RM är fokus på kund-produkt istället för produkt-kund. 
(Gummesson, 2002) Detta kan förtydligas genom en modell: 
 
 
 



10 

                                                                                                              Teoretisk referensram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 1. Övergången från 4P i centrum och relationer, nätverk och interaktion som stöd, 
till relationer, nätverk och interaktion i centrum och 4P som stöd. Källa: Gummesson, 
2002, s. 350 

2.3.3 Bygga kundlojalitet 
 
Ett annat syfte med DM är att öka och bibehålla kundernas lojalitet, vilket Duncan (2002) 
menar är väldigt viktigt för alla företag. Att skaffa en ny kund kan bli fem till tio gånger så 
dyrt som att behålla en gammal. Återkommande kunder är därför av stor vikt eftersom det 
är de som företaget lever av i form av fortsatt försäljning. Att ta hand om sina kunder kan 
leda till att de fortsätter köpa trots prisökningar, i tron att de får värde för pengarna. Lojala 
kunder är därmed mycket lönsamma för företaget. (Ibid.) Om kunden däremot inte är nöjd 
med företagets produkter eller tjänster kan lönsamheten rasa med väldig fart. En kund som 
inte är nöjd överger inte enbart företaget utan för även vidare sin upplevelse av företaget 
till i genomsnitt 14 andra personer, detta är känt som ”word-of-mouth”-effekten. (Kotler, 
2002) Precis som informationen i kunddatabasen kan användas för att bygga relationer 
med kunderna kan den även användas i syfte att bygga kundlojalitet. Kundernas 
individuella behov kan nås genom att företagen kan rikta sina erbjudanden specifikt efter 
dem. (Stone & Jacobs, 2001) Goda kunder är alltför värdefulla och svåra att hitta för 
företag som riskerar att förlora kunden genom att vara passiva, likgiltiga, eller inte urskilja 
sig från konkurrenterna (Shepard, 1995).  Företag har insett att om en kund går förlorad 
betyder det inte endast att de går miste om en enstaka försäljning utan även en livslång 
relation (Kotler, 2002).  

2.3.4 Mäta kundvärde 
 
Alla företag vill att lönsamheten ska vara god och ett viktigt verktyg för att bestämma 
lönsamheten är att uppskatta långsiktigt kundvärde (Roberts & Berger, 1989). Ett mål med 
DM är just att mäta långsiktigt kundvärde (Stone & Jacobs, 2001).  

RELATIONER 
 
NÄTVERK 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAKTION 
 

MARKNADSMIX: 
• PRODUKT 
• PRIS 
• PÅVERKAN 
• PLATS 

 

PRODUKT 
        
       PRIS        PLATS 

 
 
 
 

            PÅVERKAN  

RM: 
• RELATIONER 
• INTERAKTION 
• NÄTVERK 
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Detta innebär att företaget gör en uppskattning av hur mycket en kund i genomsnitt bidrar 
till företagets lönsamhet under relationen (Duncan, 2002). Genom att veta kundvärdet vet 
säljaren också hur mycket tid och resurser som kan investeras i en kund och samtidigt få 
en tillfredställande vinst. För ett företag kan det vara lönsamt att satsa mycket aktiviteter 
på en stor kund och lägga mindre vikt vid kunder som inte drar in så mycket för företaget. 
(Fill, 1995) Med hjälp av en kunddatabas som visar på kundens senaste inköp och antal 
köp under en viss period samt hur mycket pengar som spenderades, kan säljaren urskilja 
vilka kunder som är mest lönsamma (Stone & Jacobs, 2001). Enligt Tapp (2005) är en 
välförklarande beskrivning av en databas inom ett DM-system följande: 
 
”En marknadsföringsdatabas är en lista bestående av information om nutida och framtida 
konsumenter som ger underlag för strategisk analys, individuellt utformade 
kommunikationsmetoder och kundsupport. Informationen är organiserad med 
konsumenten i fokus. ” (Tapp, 2005, s. 25) 
 
Enligt Kotler (2002) börjar fungerande DM med en välutformad kunddatabas. En 
kunddatabas är organiserad data över befintliga och potentiella kunder. Databasen kan 
delas in i områden beroende på faktorer som geografiska och psykologiska områden men 
även efter olika kundbeteenden. (Ibid.) Kunder som har olika behov kan identifieras så att 
olika erbjudanden och även produkter kan anpassas till deras specifika behov (Stone & 
Jacobs, 2001). 
 
Lyckas ett företag med att utforma en välfungerande databas bestående av ett lämpligt 
urval kan det alltså leda till flera fördelar. Misslyckas arbetet blir resultatet däremot lätt att 
människor blir utsatta för felriktad marknadsföring vilket leder till låga svarssiffror och 
irritation. (Doyle & Stern, 2006) Databashanteringen kan även innebära ett mycket 
tidskrävande arbete och involverar ofta mycket kostnader. I många fall leder det dock till 
kostnadsbesparingar för företaget då de kan maximera effektiviteten av sin 
marknadsföring. (Kotler, 2002) 

2.3.5 Bygga och stärka varumärket 
 
All kommunikation påverkar hur varumärket uppfattas och det gäller även kommunikation 
genom DM-relaterade medier. Det har tidigare pågått en konflikt mellan DM och 
varumärkesreklam. Under senare år har det dock konstaterats att en rätt utformad reklam 
som syftar till direkt respons både kan uppfylla detta och samtidigt bygga varumärket. En 
kampanj som har både till syfte att bygga varumärket och driva respons kan kortsiktigt sett 
vara mer kostsam än en kampanj som syftar till enbart direkt respons. Detta vägs upp på 
lång sikt då en kampanj som även syftar till att bygga varumärket på längre sikt leder till 
en större effekt. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005) Författarna Gardiner och Quinton 
(1998) betonar vikten av att bygga varumärket på lång sikt. De anser att varumärkets 
värde utgörs av företagets kunder och inte utav företaget själv. DM är därmed en lämplig 
teknik att tillämpa för att öka företagets värde i form av lojala kunder. Genom det 
ömsesidiga förhållande som DM innebär kan företaget då bygga upp sitt varumärke på 
lång sikt. Författarna är av uppfattningen att fler företag arbetar på detta sätt idag då 
många har insett vikten av att behålla kunderna och det värde som de bringar för företaget.  
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Genom att arbeta med DM får företagen en mätbar respons från kunderna och det gäller då 
att de anpassar sina produkter, erbjudanden och sin reklam efter vad kunden efterfrågar. 
På så sätt känner kunden att de är av betydelse för företaget och då ökar lojaliteten hos 
kunderna vilket i sin tur stärker varumärket. (Gardiner & Quinton, 1998)  
 
Vissa talar om att DM kan vara skadande för varumärkets image. Författarna Marisavo 
och Raulas (2004) menar att då nya kommunikationskanaler uppstått innebär det även att 
de oseriösa meddelandena som skickas ut ökar. Detta kan tydligt ses inom exempelvis e-
DR mediet, som många tyvärr associerar med skräppost, spam, då deras mailbox fylls av 
e-post som de inte vill ha. För att lyckas med DM skriver författarna att företagen måste 
klara av att greppa hur de ska kommunicera med kunderna utan att göra dem irriterade. 
(Marisavo & Raulas, 2004)  

2.3.6 Generera försäljning 
 
DM används precis som all annan marknadsföring i viss mån för att generera försäljning. 
Kotler (2002) menar dock att marknadsförare idag inte endast kan fokusera på att sälja då 
mycket handlar om att tillgodose kundernas föränderliga behov. (Ibid.) DM-aktiviteter av 
olika slag kan användas bland annat i syfte att se till att nuvarande kunder är nöjda och att 
de spenderar pengar på företagets produkter och tjänster. När företaget väl skaffat en ny 
kund finns sedan möjligheten att sälja andra produkter från företaget. (Jobber, 2001)  
 
I exempelvis en DR-kampanj är försäljning ett vanligt syfte. Inom olika branscher används 
möjligheten att sälja genom DR-utskick på olika sätt. Företag i postorderbranschen skickar 
ofta kataloger ut till potentiella kunder med syfte att få in beställningar. Klädbranschen är 
ett annat exempel som använder sig utav DR i form av nyhetsbrev eller medlemskataloger 
för att övertyga kunden och locka till köp. För företag som vill använda sig utav DR som 
försäljningskanal utan att ha möjlighet att genomföra detta på egen hand, finns det 
kuponghäften och liknande att använda där olika annonsörer kan gå samman. (Bonde-Teir 
& Westerståhl, 2005) TM är ett annat exempel på ett medie som ofta syftar till omedelbar 
försäljning då kunder beställer direkt över telefon (Kotler, 2005). Transaktioner kan 
genomföras via post, telefon, e-post, fax eller reklam som syftar till en direktrespons via 
dessa medier. För konsumenterna innebär det ofta bekvämligheten att kunna beställa 
hemifrån. (Evans et al., 1995) 

2.3.7 Förändring på mediemarknaden 
 
Ur ett marknadsföringsperspektiv har den svenska mediemarknaden vuxit med en enorm 
fart under de senaste åren (Dahlqvist & Linde, 2005). Teknologin är en omvärldsfaktor 
som påverkar utvecklingen på marknaden i stor utsträckning. Den teknologiska miljön 
förändras i en mycket snabb takt och marknadsförare måste beakta trender inom 
teknologin för att behålla sina marknadsandelar. (Kotler, 2002) Ny teknologi öppnar upp 
för nya marknader och möjligheter. Enligt Kotler (2002) ersätter varje ny teknologi en 
gammal och detta kan inom mediemarknaden ses genom att tekniken har tvingat in gamla 
medier i nya roller. Internet är en ny teknik som har introducerats och som idag används 
utav 600 miljoner människor världen över. På Internet kan man exempelvis idag leta 
information, läsa tidningen, använda e-post och shoppa. (Dahlqvist & Linde, 2005)  
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Ny teknologi betyder att företagen idag kan använda sig utav betydligt fler 
marknadskanaler än tidigare i kommunikationen med sina kunder (Kotler, 2002). Att 
marknaderna idag är mer fragmenterade har resulterat i en mindre publik för de olika 
mediekanalerna. Samtidigt har kostnaderna för reklam i massmedia ökat och mediebruset 
som vi upplever är för många människor överväldigande. (Evans, 1998) De senaste tio 
åren har antalet varumärken dubblerats och på samma tid har kostnaden för att få igenom 
ett budskap ökat 15 gånger. Bakomliggande faktorer till denna utveckling är bland annat 
att överflödet av reklam gör oss mer motståndskraftiga mot de olika budskap som sänds 
ut. Detta gör i sin tur att företagen ifrågasätter effekterna av sina 
marknadsföringsaktiviteter allt mer. (Jedbratt & Lindgren, 1999) 
 
Dessa faktorer har tillsammans bidragit till att effektiviteten av massmarknadsföring har 
minskat och fler strävar efter att mer effektivt rikta sina erbjudanden och sin 
kommunikation (Evans, 1998). Trots att företaget har en utvald målgrupp i sikte vid 
massmarknadsföring så har företaget ganska lite kunskap om vem som är mottagare av 
budskapet. Ju mer kunskap företaget har om sin målgrupp desto mer kan budskapen riktas 
och bli djupare och mer komplexa. Meddelandet kan sedan skickas via de medier som 
målgruppen tros använda och på så sätt når företaget endast ut den tilltänkta målgruppen. 
(Dahlqvist & Linde, 2005) 

2.3.8 Förändring på konsumentmarknaden 
 
Som ovanstående faktorer redogjort för har strukturen på mediemarknaden utvecklats på 
flera olika sätt. Även konsumenternas beteenden och förväntningar har förändrats i takt 
med dessa förändringar. Att vi människor har blivit mer individualiserade anses vara en av 
anledningarna till fragmenteringen på marknaden. I sin artikel om DM påstår författarna 
Evans, et al., (1995) att människor blir allt mer individualiserade och inte följer massociala 
rörelser. För företagen innebär det att de måste kommunicera med de olika 
marknadssegmenten på ett mer individualiserat och fokuserat sätt för att nå ut till sin 
målgrupp. Även förändringar i konsumenters shoppingbeteenden kan tydas på 
mediemarknaden vilket är något som har bidragit till tillväxten av de icke-traditionella 
medierna. (Evans et al.,1995)  
 
I dag räknar människor med att företag ska vara tillgängliga dygnet runt och överallt. 
Samhället har gått från att operera 9-17 till 24 timmar om dygnet. Att handla över Internet 
eller TV-shop är bekvämt och den ständiga tillgängligheten gör att vi inte behöver planera 
våra inköp i förväg. För företagen innebär förändringen på konsumentmarknaden att de 
måste koncentrera sig på nyckelord som individuellt, skräddarsytt, gränslöst och 
omedelbart för att anpassa sig efter kundernas förväntningar och behov. Dessa nyckelord 
kan ses som en direkt omvändning från tidigare centrala nyckelord då betoning låg på 
begrepp som massmarknad, opersonligt, standardiserat och snabbt. (Jedbratt & Lindgren, 
1999)  
 
Jedbratt och Lindgren (1999) menar vidare att en omdefinition av den traditionella 
marknadsmixen med sina 4P:n är lämplig att anpassa på dagens marknad då kraven på 
företagen har ökat i takt med att konsumenterna är allt mer kräsna och medvetna om vad 
de vill ha.   
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Dagens konsumenter vill kunna skapa en relation till det företag som lämpar sig bäst vid 
varje aktuellt tillfälle, företagen förväntas ge omedelbar tillfredställelse och 
konsumenterna förväntas bli tillfrågade om sina specifika och personliga önskemål. (Ibid.)  

 
Baserat på dessa ökade krav hos konsumenterna ser den marknadsmix författarna har 
framställt för den digitala ekonomin ut så här: 
 
 

   FRÅN TILL 

• Produkt • Individspecifik 
produkt och 
tjänstesystem 

• Pris • Värdebaserat pris 

• Plats • Alltid överallt 

• Påverkan • Individspecifik 
påverkan 

• Personal • Personal + 
informationsteknik 

 
Modell 2.  Den glokala marknadsmixen. Källa: Jedbratt och Lindgren, 1999, s. 56  
 
Företagen ska med andra ord skräddarsy sina produkter och tjänsteerbjudanden för att 
bättre kommunicera med en allt mer rörlig kund, var denne än befinner sig. (Jedbratt & 
Lindgren, 1999)  

2.4 Modell enligt den teoretiska referensramen  
 
Modellen nedan sammanfattar den teoretiska referensramen och syftar till att ge en 
förenklad bild för läsaren. Fokus i kapitlet har varit på syften som kan ligga bakom att ett 
företag använder sig av DM, därför utgår även modellen från detta. Modellen låg även till 
grund för framställandet av operationaliseringschemat (se bilaga 1) som i sin tur låg till 
grund för intervjuguiden (se bilaga 2). I modellen ingår inte medievalet och olika mediers 
egenskaper, dessa valde vi att ha utanför modellen då de inte går att kategorisera på 
samma sätt som de olika syftena. Vid framställandet av operationaliseringschemat togs 
dock dessa i beaktning eftersom vi syftade till att undersöka även dessa områden. 
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Företaget väljer att fördela sin marknadsbudget mellan DM och massmarknadsföring. I 
modellen mynnar sedan DM ut i de underliggande anledningarna och syftena som kan 
tänkas ligga bakom att företagen utökar sin DM. Varje underliggande anledning är sedan 
indelad i en eller flera variabler i oberoende ordning, som ger en hänvisning till vad som 
undersöks.  
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3. METOD 
 
Detta kapitel syftar till att ge en förståelse för de tillvägagångssätt vi har valt för att 
besvara studiens problemformulering och syfte.  I kapitlet redogörs för och motiveras de 
olika metodval och undersökningstekniker vi har tillämpat. Genom dessa motiveringar 
och redogörelser vill vi ge läsaren en uppfattning av de bakomliggande förutsättningarna 
för insamling av empiri samt hur den analyserats.  

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Induktiv och deduktiv metod 
 
Det finns olika metoder forskare kan utnyttja i arbetet att relatera teori och verklighet till 
varandra. De vanligaste angreppssätten är deduktiv respektive induktiv metod, även 
kallade bevisandets respektive upptäckandets väg. (Holme & Solvang, 1997) Användare 
av den deduktiva metoden anser att det bästa tillvägagångssättet är att först införskaffa 
teori för att därefter samla in empiri. Genom att sedan jämföra dessa med varandra går det 
att fastställa om förväntningarna stämmer överens med verkligheten eller inte. (Jacobsen, 
2002) Om en forskare däremot arbetar induktivt innebär detta att denne går från empiri till 
teori. Forskaren studerar då objektet utan att stödja arbetet på tidigare forskning. (Patel & 
Davidson, 1994) 
 
I denna studie har vi valt att använda en deduktiv metod. Den främsta anledningen till 
detta är att det redan finns tillräckligt med teorier kring det valda ämnesområdet för att 
utföra studien. Inom DM-området, massmarknadsföring och RM har vi hittat flera 
användbara teorier, bland annat kring relaterade medier, syften med DM samt 
tillvägagångssättet i valet mellan medier. Valet av den deduktiva metoden grundar sig 
även i att vi avser testa de teorier vi valt mot den insamlade empirin. Detta genom att se 
om teorierna överrensstämmer med verkligheten genom intervjumaterialet.  

3.1.2 Undersökningens syfte 
 
Beroende på hur mycket information forskaren känner till inom problemområdet innan 
studien påbörjas kan undersökningens syfte delas in i tre olika slag: explorativ 
(utforskande), deskriptiv (beskrivande) eller förklarande.  
 
Explorativ inriktning används när det inte finns fullständig kunskap inom problemområdet 
och kallas därför utforskande undersökning. Främsta syftet är att samla in så mycket 
information som möjligt om ett visst problemområde utifrån ett allsidigt synsätt. (Patel & 
Davidsson, 1994) En beskrivande, deskriptiv, inriktning är användbar då problemet är 
relativt tydligt men syftet inte ligger i att undersöka orsaksförhållanden (Wiedersheim- 
Paul & Eriksson, 1997). Syftet är att beskriva ”hur det ser ut” utan att försöka förklara 
varför det ser ut på detta sätt (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vanligt i deskriptiva 
undersökningar är att begränsa undersökningen till några få grundliga och detaljerade 
aspekter av de fenomen som är intressanta att belysa (Patel & Davidsson, 1994). 
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Med en förklarande inriktning studeras ofta relationen mellan orsak och verkan. Det krävs 
då, förutom en klar problemstruktur, hypoteser och antaganden om hur faktorerna 
påverkar varandra. (Wiedersheim- Paul & Eriksson, 1997) 
 
I denna studie används en beskrivande och förklarande inriktning. Först och främst syftar 
vi till att se om användningen av ett fenomen har ökat, vi har alltså som syfte att beskriva 
hur något ser ut.  Dock vill vi även visa på orsaker till detta, varför fenomenet har ökat, 
och kommer då in på en förklarande inriktning.  

3.1.3 Undersökningens metod 
 
Kvantitativ och kvalitativ metod syftar till hur man väljer att bearbeta och analysera den 
information som har samlats in (Patel & Davidsson, 1994). Den viktigaste skillnaden är 
användningen av siffror och statistik (Holme & Solvang, 1997).  
 
Det primära syftet med en kvalitativ metod är att skapa sig en djupare förståelse av 
problemet och därmed beskriva helheten detta ryms inom. Detta genom olika metoder för 
insamling av information. Något som kännetecknar den kvalitativa metoden är närheten 
till källorna där information hämtas. (Holme & Solvang, 1997). Ett annat centralt begrepp 
för ansatsen är öppenhet då den kvalitativa metoden betonar detaljer, nyanser och det 
unika hos varje respondent (Jacobsen, 2002). Kvantitativ metod präglas mycket mer av 
kontroll från forskarens sida än kvalitativ och även utav avståndet till respondenten. 
(Holme & Solvang, 1997). Metoden kännetecknas av att ge en relativt exakt beskrivning 
när det gäller ett fenomens utsträckning eller omfång då resultat kan visas i statistiska 
diagram i procent eller antal (Jacobsen, 2002).  
 
Vi har valt en kvalitativ ansats eftersom vårt främsta syfte är att skapa oss en helhetsbild 
och en djupare förståelse inom det valda problemområdet. Vårt syfte är att belysa 
problemet hos några få utvalda företag och viktigt i detta fall är då att vi kommer nära 
företagen i fråga. Som tidigare redogjorts för är närheten centralt i den kvalitativa 
metoden. Genom den insamlade informationen kan vi göra en viss teoretisk generalisering 
och på så sätt ge en indikation till hur det ser ut hos företag idag. Då vi använder en 
kvalitativ metod kan vi även under arbetets gång anpassa studiens upplägg efter den 
information vi får från respondenterna, i form av frågeföljd och vilka frågor vi lägger vikt 
vid. Detta gör att vi inte missar något som är utav central betydelse.  

3.2 Undersökningsansats 
 
Då problemet är fastställt ligger detta sedan till grund vid planering av undersökningen. 
Bland annat ska det fattas beslut kring vilka intervjupersoner som ska medverka, vilka 
tekniker som krävs för insamlingen av empirin och vilken tidsplan som är rimlig. (Patel & 
Davidsson, 1994) De vanligaste undersökningsuppläggen är survey-undersökning, 
fallstudie och experiment. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
I en survey-undersökning används ofta ett frågeformulär eller en intervju och 
undersökningen utförs på en större grupp. Genom en undersökning som denna kan 
forskaren både erhålla en stor mängd information kring några få variabler men även 
information om ett stort antal variabler.  (Patel & Davidsson, 1994) 



18 

                                                                                                                                       Metod 
 
Ofta används fallstudier när syftet är att studera processer och förändringar i en mindre 
avgränsad grupp. Ett fall utgör då en eller flera individer, en organisation eller en specifik 
situation. Strävan är att få så mycket information som möjligt för att skapa sig ett 
helhetsperspektiv inom det specifika fallet. (Patel & Davidsson, 1994) Experiment 
kännetecknas av att få enstaka variabler studeras för att fastställa vad det är som påverkar 
dem. Ofta handlar det om att definiera två typer av variabler; oberoende samt beroende 
variabler. Utifrån detta används sedan experiment- och kontrollgrupper för att fastsälla 
vilka effekter de oberoende variablerna har på de beroende. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
Yin (1994) redogör för kriterier som ligger till grund för den strategi som väljs. 
Nedanstående modell visar på de olika undersökningsmetoderna och hur de ställer sig i 
fråga till dessa kriterier: 
 
Tabell 1. Relevanta situationer för olika undersökningsstrategier. Källa: Yin, 1994, s. 6 
 

Strategi Typ av 
forskningsfråga 

Kontroll över 
situationen 

Fokusering på 
nutida händelser 

Survey-
undersökning 

Vem? Vad? Var? 
Hur många?  
Hur mycket? 

Nej Ja 

Fallstudier Hur? Varför? Nej Ja 
Experiment Hur? Varför? Ja Ja 

 
Vi har valt att utföra en fallstudie, då våra forskningsfrågor bestod utav övervägande 
begrepp som Hur? och Varför? samt att vi inte har kontroll över själva situationen. Med 
detta menar vi att vi inte kan styra respondentens handlingar, tankar och svar samt att vi 
möjligtvis inte ser världen ur samma perspektiv. Valet baserades också på att fokus ligger 
på händelser som sker i dagsläget och för att metoden ger oss möjlighet att gå in mer på 
djupet i de företag som ämnas undersökas.  
 
3.3 Datainsamlingsmetod  

3.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
Vid insamlandet av information finns det olika tillvägagångssätt. Den data som redan 
finns tillgänglig kallas för sekundärdata, eftersom den tidigare har samlats in för ett annat 
ändamål. Data som forskaren själv samlar in brukar kallas primärdata. (Wiedersheim-Paul 
& Eriksson, 1997)  
 
Primärdata kan beskrivas som att forskaren går direkt till den primära källan och samlar 
information som är skräddarsydd för problemet. Metoder som intervju, observation eller 
frågeformulär kan användas. (Jacobsen, 2002) Sekundärdata samlar forskaren inte in 
direkt ifrån källan utan denna är redan insamlad för tidigare syften. Det kan röra sig om 
data som existerande statistik, räkenskaper, årsredogörelser och börsnoteringar. (Jacobsen, 
2002) Sekundärdata kan vara lämplig att använda i början av en undersökning för att 
skapa sig en ökad förståelse inom ämnesområdet. Forskaren kan även utnyttja 
sekundärkällor i syfte att stärka tillförlitligheten hos undersökningen. (Christensen et al, 
2001)  
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3.3.2 Datainsamlingsmetoder 
  

De olika datainsamlingsmetoder som kan tillämpas enligt Yin (1994) är dokumentation, 
arkiv information, intervju, direkt observation, deltagande och icke deltagande 
observation.  
 
Vår studie har byggts på det material som vi själva samlat in genom intervjuer med 
undersökningsobjekten. Enligt författarna Holme och Solvang (1997) är den främsta 
fördelen med personlig intervju den direkta kontakten som skapas med respondenten. Vi 
har genomfört två personliga intervjuer samt en telefonintervju. Personlig intervju valdes 
framförallt för att det ger oss en närhet till respondenten där vi ges möjlighet att ställa 
frågor och skapa oss en bredare förståelse kring problemet. Telefonintervju valdes då brist 
på tid och resurser gjorde att vi inte hade möjlighet att utföra intervjun på plats. 
Telefonintervjun tenderade att inte bli lika ingående som de personliga intervjuerna, 
eftersom det över telefon är svårare att få respondenten att gå in djupare och 
vidareutveckla. Dock fick vi svar på alla våra frågor som krävdes. 
 
För studiens syfte har vi även använt oss utav sekundärdata. Denna information har legat 
till grund för vårt insamlade material samt analys, inom DM-området samt 
massmarknadsföring. Via databasen Emerald har vi sökt vetenskapliga artiklar och använt 
oss av ämnesord som direktmarknadsföring, massmarknadsföring, varumärke och 
kundlojalitet. Dessa ord har använts enskilt samt i kombination vid sökning och har sökts 
på de engelska motsvarigheterna till orden. Vi har även använt oss av organisationen 
Swedmas hemsida samt fallföretagens hemsidor då vi har sökt information.  
 
3.4 Intervjumetod 

 
Graden av strukturering i frågorna är något som måste beaktas då intervjufrågorna 
utformas. Med detta menas i vilken mån respondenten själv har möjlighet att tolka 
frågorna och svara utifrån sina egna erfarenheter och inställningar. (Patel & Davidson, 
1994) 
 
Hur öppna frågorna är kan delas in i en skala med tre alternativ från öppen, fokuserad och 
strukturerad intervjumetod. Graden av strukturering baseras på hur öppen frågan är för fria 
svar. I en öppen intervjumetod används frågor utan fasta svarsalternativ och maximalt 
utrymme lämnas för respondenten att svara inom. (Patel & Davidson, 1994) Enligt Holme 
och Solvang (1997) är den kvalitativa intervjun den metod där intervjuaren minst styr 
respondenten och detta utgör en utav de främsta styrkorna i metoden. Även i en 
fokusintervju är frågorna öppna och upplagda som en konversation. Frågorna i en 
fokusintervju följer dock en intervjuguide med uppställning av frågor i större utsträckning 
än en öppen intervju. (Yin, 1994) Om frågorna däremot har fasta svarsalternativ är de helt 
strukturerade. Detta kan vara frågor med svar som enbart ”ja” och ”nej”. Då lämnas lite 
utrymme för respondenten att svara fritt och svaren som uppkommer kan förutses. (Patel 
& Davidson, 1994)  
 
Vi anser att studiens problem och syfte har krävt en fokuserad intervju. Detta eftersom vi 
har ställt samma frågor till de tre fallföretagen för att kunna jämföra deras svar.  
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Frågorna har därför ställts efter en förarbetad intervjuguide, där majoriteten av frågorna 
var öppna då vi ville låta respondenten styra samtalets utveckling. Givetvis ledde frågorna 
till att vi även kom in på andra frågor och diskussionen fördes då ganska fritt likt ett 
samtal.  Detta ger respondenten möjlighet att svara med egna ord vilket kan leda oss till 
nya infallsvinklar som kan vara av värde för studien.  

3.5 Urval 
 
Urvalet av undersökningspersoner har betydande roll för undersökningen. Misslyckas 
urvalet kan det resultera i att hela undersökningen blir missledande i relation till det 
planerade syftet. En kvalitativ intervju har till syfte att höja värdet av informationen och 
ska leda till mer omfattande förståelse inom det område som studeras. (Holme & Solvang, 
1997) Ofta väljs urvalen i en kvalitativ studie utifrån de förkunskaper och förförståelse 
som finns kring ämnet då undersökningen påbörjas. Detta tillvägagångssätt förutsätter en 
god kunskap om gruppen som vi väljer undersökningsenheter från och det krävs även en 
utarbetad strategi om vad som vill uppnås med undersökningen. Vi bör även tänka på att 
intervjua personer som på tillförlitliga grunder kan tänkas ha mycket kunskap om det vi 
studerar. En annan faktor som påverkar urvalet är intervjupersonernas villighet att delta 
och delge information. Många av dessa kriterier beaktas vid urvalet och kombineras för att 
ge bästa möjliga information. (Holme & Solvang, 1997) 

 
Vårt urval har baserats på olika grunder. Ett kriterium som vi har satt upp är att de företag 
vi hoppas använda oss utav i studien ska vara välkända aktörer på den svenska marknaden. 
De ska även arbeta med både DM och massmarknadsföring. Vi begränsar oss inte till 
geografiska områden i Sverige utan betraktar hela landet som geografiskt urval för att hitta 
så passande företag som möjligt. Likaså begränsar vi oss inte till en specifik bransch utan 
kontaktar stora aktörer på många olika marknader, då vi inte vill utesluta lämpliga företag 
på grund utav bransch. Sammanlagt vände vi oss till 25 företag över telefon och av dessa 
fick vi positivt svar från fyra företag varav vi valde de tre som lämpade sig bäst. Vi valde 
att koncentrera studien till tre enheter framförallt på grund utav begränsade resurser och 
tid. De tre företagen som vi valde är Skoda Sverige, SEB Sverige och Team Sportia AB. 
Dessa företag valdes eftersom de uppfyllde våra kriterier; de kunde ge den information vi 
behövde för studien, är välkända på marknaden, arbetar både med DM och 
massmarknadsföring och lämpade sig väl för vårt syfte. Vi valde att intervjua företagen på 
central nivå eftersom vi ville se till hela organisationens arbete med DM. Personliga 
intervjuer genomfördes med SEB Sverige och Skoda Sverige, medan intervjun med Team 
Sportia AB genomfördes över telefon. 
 
I arbetet med att hitta fallföretag att intervjua tog vi kontakt med Anders Kasberg på 
Swedma, organisationen för direktmarknadsföring. Han gav oss förslag på företag som 
kunde vara passande för studiens syfte. För att kontakta de olika företagen använde vi oss 
främst utav telefon och bad då att få tala med ansvarig för företagets marknadsföring. 
Detta eftersom vi ville hitta respondenter som var lämpliga utifrån problemområdet och 
som kunde bidra med relevant information för studien. Ofta fick vi då tala med högt 
uppsatta personer på företagens marknadsavdelning, chefer samt VD. I många fall ombads 
vi efter samtalet att skicka e-post med mer beskrivande information om syfte samt vilken 
information som krävdes från företagen.  
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De respondenter på respektive företag som vi kom i kontakt med är Lina Ivarsson på 
Skoda, Mats Levin på SEB samt Robert Kindstrand på Team Sportia. Lina Ivarsson har 
arbetat som marknadschef på Skoda sedan 2,5 år tillbaka. Mats Levin arbetar som kund- 
och marknadsstrateg på SEB och har gjort det sedan 6-7 år tillbaka. Robert Kindstrand är 
Team Sportias marknadschef sedan 2 år.  

3.6 Data-analys  
 
Enligt Yin (1994) finns det två tillvägagångssätt för att analysera den insamlade 
informationen vid användningen av fallstudie: 
 
Within-case analysis kan beskrivas som att den insamlade informationen från varje 
fallstudie jämförs med befintliga teorier. Detta görs utan att jämföra fallstudierna med 
varandra. Cross-case analysis innebär att den information som har samlats från de olika 
fallstudierna jämförs med varandra. Resultaten från denna analys kan sedan användas som 
en summering av studien.  
 
I denna studie används en kombination av de två tillvägagångssätten. Vi har först 
analyserat varje företag för sig baserat på befintliga teorier. Vi har sedan gått snäppet 
längre och jämfört informationen som samlats in från de olika företagen. Resultatet av 
denna analys har legat till grund för studiens resultat och slutsatser.  

3.7 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Insamlandet av information har en central del i en undersökning. När vi samlar in 
informationen uppstår det samtidigt problem kring de instrument som vi använder i vår 
mätning. Vi måste veta att vi undersöker vad vi har för avsikt att undersöka, att validiteten 
är god. Vi måste även veta att detta görs på ett tillförlitligt sätt, att vi har god reliabilitet. 
(Patel & Davidson, 1994)  
 
Validiteten (giltighet) har ett klart samband med vad som mäts och hur pass förklarat detta 
är i frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). Det betecknar även i vilken omfattning vi 
mäter det som vi önskar mäta (Jacobsen, 2002). I en kvalitativ studie kan även forskaren 
själv styra sin medverkan (Holme & Solvang, 1997). Reliabilitet (tillförlitlighet) påverkas 
av mätningarnas utformning samt hur noggrant denna bearbetas (Holme & Solvang, 
1997). Tillförlitlighetsgraden visar på hur pass trovärdig undersökningen är (Jacobsen, 
2002). Säkerheten i mätningen som utförs påverkas av mätmetodens förmåga att stå emot 
påtryckande influenser i intervjusituationen (Lekwall & Wahlbin, 2001).  
 
För att höja validiteten i denna studie har vi syftat till att utföra intervjuer med personer 
som är väl insatta i det ämnesområde vi studerar så att det insamlade materialet är korrekt. 
Efter att vi sammanställt informationen från intervjun, har vi skickat ett utdrag till 
respondenten för att visa och förklara hur vi har tolkat svaren. Respondenten ges på så vis 
möjlighet till att ge feedback och kommentarer. Slutligen har vi låtit varje intervjuperson 
få tillgång till resultatet av studien för att ha möjlighet att kommentera våra tolkningar och 
slutsatser.  
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För att höja reliabiliteten i denna studie har vi för avsikt att noga planera genomförandet 
av den empiriska undersökningen samt vår intervjuguide för att försäkra oss om att de 
ämnesområden som tas upp under intervjun är relevanta för studien. Vidare har vi 
diskuterat intervjufrågorna genomförligt med varandra för att minska risken för 
misstolkningar vid intervjutillfället. Innan intervjun tog plats skickade vi en e-post till 
respondenterna, innehållande en förklaring av studiens syfte. Detta för att göra 
intervjupersonerna införstådda i studien och ge möjlighet att förbereda sig inför frågor. 

 
Under hela kontakten med företagen har vi varit tydliga med att framföra vad vi vill med 
intervjuerna och vilken information vi behöver så att risken för missförstånd är så liten 
som möjligt. För att försäkra oss om att tolkningen av intervjusvaren är korrekta och för 
att underlätta för oss själva under intervjun och analysen, har en bandspelare använts.  

3.8 Sammanfattande modell av metodval 
 

 
 
       Forskningsansats              

       Undersöknings- 
       ansats 
 
 
       Datainsamlingsmetod  
 
 
 
 
 
 
       Intervjumetod 
 
 
  
       Urval 
 
 
  
       Data-analys  
 
 
 
 

Kvantitativ Kvalitativ 

Induktiv Deduktiv 

Fallstudie Experiment Survey 

Doku-
mentation Observation 

Strukturerad Öppen Fokus
  

Slump-
mässigt 

Cross-case 
analysis 

Within-case 
analysis 

Intervju 

Ej slump- 
mässigt 



23 

                                                                                                                                      Empiri 

4. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från utförda intervjuer med fallföretagen. En 
presentation av företagen görs och sedan behandlas intervjuerna var för sig i den ordning 
de genomfördes.  

4.1 Team Sportia AB  
 
Team Sportia är en franchisekedja med försäljning av sporttillbehör med ett brett 
sortiment. Företaget finns enbart i Sverige där de varit verksamma sedan år 1989 och i 
dagsläget har de 112 butiker runt om i landet. Team Sportia har en tredjeplats på 
marknaden efter marknadsledaren Stadium och tvåan Intersport. Totalt har företaget 8 
anställda på marknadsavdelningen, varav två enbart arbetar med företagets DM och då 
främst med medlemsklubben ”Sportklubben”. Team Sportia lägger ca 4 % av sin 
omsättning på marknadsföring. Förra året ökade omsättningen med ca 11 % och då ökade 
även investeringarna i marknadsföringen, men dessa har konstant hållit sig på ca 4 % av 
omsättningen. Av den totala marknadsbudgeten spenderas ca 20 % inom DM och 80 % 
inom massmarknadsföring. Bara för några år sedan arbetade företaget nästan ingenting 
med DM. Arbetet med DM ökade framförallt år 2005 i augusti när Team Sportia införde 
sin medlemsklubb och då hemsidan öppnades år 2006. Sedan dess har DM ökat konstant 
och antalet medlemmar har gått från 0 till 230 000 på drygt två år och företaget beräknar 
att ha mellan 350 000 och 400 000 medlemmar år 2009. De räknar också med att förändra 
fördelningen mellan DM och massmarknadsföring till 30 % respektive 70 % till år 2008.  
 
Då Team Sportia väljer medier tittar de efter att få ut så mycket som möjligt från mediet i 
fråga och att det ska bidra till att stärka varumärket. Även köpresponsen är något som 
företaget tar hänsyn till i valet.  Eftersom Team Sportia är en handelskedja vill de känna 
av resultatet av marknadsföringen ganska snabbt genom en ökad försäljning. Även 
mediernas för- och nackdelar beaktas vid valet, då de tittar på faktorer som kontaktkostnad 
per träff samt hur många som beräknas titta på TV eller läsa en tidning. Precis som för de 
flesta företag har kostnaderna för reklamen en viss påverkan i valet av media. De DM-
relaterade medier som företaget främst arbetar med är e-DR, SMS, Internetreklam samt 
DR. Företagets DR består till mesta del av utskick av medlemsmagasin och nyhetsbrev 
som skickas till företagets medlemmar. Eftersom SMS är en relativt ny mediekanal är det 
en spännande kanal att arbeta med och därför använder sig företaget ibland av SMS- 
utskick. Team Sportia riktar sin DM till sina medlemmar vilket är möjligt genom 
informationen som finns lagrad i kunddatabasen. Kunddatabasen, som de själva byggt 
upp, infördes i augusti år 2005 och företaget har två heltidsanställda som sköter arbetet 
med den. Nyss utförde de en analys kring hur kunderna tänker, detta eftersom Team 
Sportia anser det viktigt att analysera kunddatabasen och använda informationen som 
finns lagrad. I kunddatabasen lagras information som ålder, intresse, familj, 
intresseklubbar, frekvens (hur ofta man handlar) samt hur mycket man spenderar.   
 
Företaget tycker även att det är spännande att arbeta med Internet på grund av den 
ständiga tillväxten och därför används även Internet för att kommunicera med kunderna.  
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Internet används då främst i massmarknadsföringssyfte eftersom företaget har 
Internetreklam på allmänna hemsidor. Team Sportia använder dessutom annonsering i 
dagspress samt oadresserad DR i sin massmarknadsföring.  

4.1.1 Varför har Team Sportia utökat sin DM? 
 
På Team Sportia anser de att DM är viktigt för att kunna få en mer riktad marknadsföring. 
Genom DM når företaget ut till sin målgrupp bättre och kan anpassa marknadsföringen så 
att den matchar deras intressen och behov. En av de främsta anledningarna till att Team 
Sportia utökat sin DM är för att generera i mer försäljning (se bilaga 3). Detta är väldigt 
viktigt för Team Sportia eftersom det är försäljningen som företaget lever av. Team 
Sportia använder sig utav DM som leder till direktköp i form av tidsbegränsade 
erbjudanden med löptid på exempelvis fem dagar, då kunden måste handla inom denna 
tidsram. Företaget erbjuder än så länge ingen försäljning över telefon eller via Internet.  
 
DM bidrar till att varje kund blir mer tillfredställd då marknadsföringen kan riktas och bli 
mer personlig. För sina befintliga kunder har Team Sportia speciella erbjudanden, ett 
bonussystem där lojala kunder belönas, blir inbjudna till förtursrealisation och olika 
aktivitetskvällar. Team Sportia anser att det är mycket viktigt att bibehålla sina befintliga 
kunder och det är även en av de främsta andledningarna till att de utökat sin DM (se bilaga 
3). Företaget anser dock även att det är viktigt att locka nya kunder och då de har en 
tredjeplats på marknaden satsar de mycket på att öka sin marknadsandel. Detta gör de 
genom att arbeta mycket med Internetreklam, riktad främst till den yngre generationen och 
annonsering i dagspress, främst till den äldre målgruppen. Eftersom det idag existerar 
betydligt fler mediekanaler än tidigare betyder det att företagen kan rikta sin 
marknadsföring bättre till sina olika målgrupper. Den yngre målgruppen når företaget som 
sagt främst via Internet, där de uppmuntras att själva delta i olika aktiviteter som att 
exempelvis skicka in filmer på sig själva. Att antalet mediekanaler har ökat är ett resultat 
av den teknologiska utvecklingen och Team Sportia ser det som en mycket viktig 
anledning till att de utökat sin DM (se bilaga 3). DM bidrar till att företaget kan hitta sina 
kunder framförallt eftersom teknologin har utvecklats och den ligger till grund för 
utvecklingen av kunddatabasen. Genom att använda DM får företaget in respons från 
kunderna som de sedan lagrar och använder i arbetet med sin marknadsföring.  Företaget 
är beroende av kundresponsen för att kunna förbättra sin marknadsföring och lära sig av 
misstag och framgångar, därför är den mätbara responsen en mycket viktig anledning till 
att de utökat sin DM (se bilaga 3).  
 
Förutom att mäta responsen från kunderna har Team Sportia genom DM även möjlighet 
att mäta varje kunds värde. För att mäta kundvärdet använder de sig utav ett system där de 
uppfattar kundernas värde och delar in dem i olika klasser beroende på hur ofta de handlar 
och hur mycket de spenderar. Den högsta klassen betecknas 5:5:5:a, detta är de mest 
lönsamma kunderna vilka handlar mest frekvent och spenderar mycket. 
Kundinformationen uppdateras löpande i databasen och kunderna förflyttas hela tiden 
mellan skalorna, detta ligger sedan till grund för exempelvis utskick av bonuscheckar och 
elektroniska presentcheckar. Att mäta kundvärdet värderas högt av företaget och de ser det 
som en mycket viktig anledning till att de idag arbetar mer med DM (se bilaga 3). 
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På Team Sportia känner man av en förändring av att företag idag allt mer sätter kunderna 
och kundrelationer i fokus från att tidigare haft produkten i främsta rummet. Dock är vissa 
branscher snabbare än andra på att anpassa sig till detta och sportbranschen har alltid haft 
mycket fokus på produkterna. Förändringen går därför aningen långsammare än i andra 
branscher men företaget tycker att den är på god väg. Baserat på detta tror Team Sportia 
att det är viktigt att bygga upp andra värden för kunden än enbart pris och produkt och att 
det är något ett företag idag måste arbeta med. Att bygga upp de personliga 
kundrelationerna är därför en mycket viktig anledning till att de utökat sina DM-aktiviteter 
(se bilaga 3). Då DM bidrar till att stärka relationen mellan kund och företag leder det 
även till att förtroendet för företaget ökar om det används på rätt sätt. Ett ökat förtroende 
för företaget stärker företagets varumärke och att stärka varumärket är en självklar 
anledning till att Team Sportia utökat sin DM. Dock är det inte en lika viktig anledning 
som de tidigare nämnda (se bilaga 3). Om DM används på fel sätt eller om företaget 
skickar ut för mycket rabattkuponger och erbjudanden tror Team Sportia att det kan skada 
företagets varumärke och image. Kunderna kan lätt bli kräsna och det kan leda till att de 
inte handlar utan erbjudanden och rabatter. Därför ser de arbetet med utskick av speciella 
erbjudanden och rabatter till kunder som en balansgång och de är även noga med att rikta 
sin DM till rätt personer.  
 
Som tidigare nämnts under byggandet av kundrelationer är Team Sportia på god väg att ha 
kunden i fokus istället för produkten. Detta har även att göra med förändringarna på 
konsumentmarknaden. Team Sportia tror att det gäller för företag idag att hänga med i 
utvecklingen på konsumentmarknaden eftersom den fragmenteras allt mer. Därför var 
även förändringen på konsumentmarknaden en viktig anledning då företaget valde att 
arbeta mer med DM (se bilaga 3). De känner att dagens kunder är mer medvetna och 
genom teknologi har de själva möjlighet att kolla priser, genom bland annat olika 
Internetsidor. Kunderna kräver att företag idag ska vara mer lättillgängliga än tidigare, 
men för Team Sportia är detta svårt att anpassa sig till eftersom de måste följa 
marknadsbestämmelser och öppettider där deras butiker finns.  

4.2 Skoda Sverige 
 
Skoda ingår som ett av varumärkena under Svenska Volkswagen-koncernen, där även 
andra märken som Audi, SEAT, Porsche, Bentley och Lamborghini ingår (Skoda-
SIMPLY CLEVER). På 1950-talet startade koncernen upp i Sverige genom införandet av 
bubblan. Skoda köptes år 1991 av Volkswagen AB i Tyskland och togs sedan in i Sverige 
år 1995. Skoda har idag 74 återförsäljare runt om i Sverige. Deras marknadsandel på den 
totala marknaden är 4,2 %. Bilmarknaden är indelad i olika segment beroende på 
bilstorlek och inom småbilsklassen där man hittar Skodas Fabia, Polo och Nissan Micra är 
företaget ledande med högst försäljning. Förra året låg de försäljningsmässigt på en 8: e 
plats sett på den totala bilmarknaden och de fortsätter att öka. Skodas årsomsättning går in 
under Svenska Volkswagens totalresultat och därför redovisar Skoda inte sin 
årsredovisning för sig. Företagets marknadsavdelning består av två personer, Lina 
Ivarsson som arbetar som marknadschef samt en person till. Tillsammans sköter de all 
marknadsföring vilket innebär att DM och övrig marknadsföring sköts på samma 
avdelning. Eftersom det endast är marknadsföring och försäljning som Skoda har hand om 
själva utanför koncernen, går 90 % av deras totala budget till marknadsföring och 
resterande till försäljningsaktiviteter.  
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Företagets budget styrs av hur många bilar de har sagt till fabriken att de planerar sälja och 
därmed styrs marknadsföringsaktiviteterna efter hur mycket som säljs. Den totala 
marknadsbudgeten har varit konstant under de senaste åren. Företaget lägger ca 2 % av sin 
marknadsbudget inom DM. Att siffran är låg beror enligt Skoda främst på att massreklam 
kostar så mycket mer jämfört med DM och inte på att de nedprioriterar DM-aktiviteterna. 
Fördelningen mellan DM och massmarknadsföring har förändrats, då företaget tidigare 
inte arbetade med någon DM utöver sin kundtidning och då de bjöd in kunder för 
provkörning vid nybilslansering. I samband med att företaget bytte marknadschef år 2005 
förändrades detta och idag arbetar företaget mer med DM, främst genom DR. Företaget 
planerar även att starta ett kundvårdsprogram till hösten år 2007. Tanken är att man ska 
föra en ständig dialog med kunderna och följa dessa genom hela kundlivscykeln, som 
delar in kunderna efter hur ofta de byter bil. Företagets förhoppning är då att Skoda genom 
sin löpande kommunikation ska vara ett naturligt val för kunden när denne ska köpa en ny 
bil.  
 
Mycket av Skodas direkta kommunikation går till redan befintliga kunder, där företaget 
redan är välkända och omtyckta. Skoda anser att det är svårt för företaget att vända sig till 
en ny målgrupp genom DM, då kunden inte är så mottaglig om denne inte redan har en 
positiv inställning till företaget. Därför måste DM föregås av en långsiktig bearbetning, 
genom reklam via TV och annonsering. Den DM som företaget främst arbetar med är DR 
med centrala utskick till alla sina kunder. Detta görs med hjälp av kunddatabasen som har 
en egen kärna i Svenska Volkswagens kunddatabas. I denna samlas all information om 
Skodas kunder. Varje natt tankas information över om nya registreringar från bilregistret, 
eftersom bilar hela tiden säljs och skrotas. I bilbranschen har man ofta fördelen att det 
finns mycket information tillgänglig. Dock har ett problem varit att det i databasen lagras 
mest information om själva fordonet. Företaget kan exempelvis se när bilen blivit servad 
och bytt ägare, men detta säger inte mycket om ägaren. Skoda kan ur databasen ta fram 
information om sina kunders adress, kön och ålder men inte se några mjuka värden. Vill 
de ha specifik information kring kundernas mjuka värden, som kundernas medievanor, 
vad kunden föredrar, familjeförhållanden, värderingar och liknande, går det att köpa på 
annat håll. Detta utnyttjar Skoda ibland vid kampanjer, nu senast inför lanseringen av 
deras nya Fabia.  
 
Inom DM använder sig Skoda även utav SMS och e-DR, då handlar det ofta om att bjuda 
in befintliga kunder för provkörning. Kunderna kan själva klicka i om de vill få e-DR eller 
SMS utskickat via Skodas hemsida. När företaget introducerar kundvårdsprogrammet 
kommer de även utöka sina riktade aktiviteter. När det handlar om nybilslansering arbetar 
Skoda mycket med massmarknadsföring och använder idag TV som huvudmedia. 
Tidigare arbetade de främst med kvällspressannonsering men i samband med att Lina 
Ivarsson började sitt arbete som marknadschef ändrades detta. Hon berättar att det inte var 
helt lätt att övertyga kollegorna att byta från att främst ha använt kvällspressannonsering 
till TV. Rädslan fanns att de skulle satsa på fel media, vilket skulle kunna ge negativa 
konsekvenser och det kändes tryggare att fortsätta arbeta på det sätt man tidigare gjort. 
Men med hjälp av företagets mediebyrå och huvudbyrå lyckades de övertyga personalen 
om den nya strategin. Genom att främst använda TV syftar Skoda till att öka kännedomen 
och preferensen kring varumärket. Idag använder de sig även utav annonsering i olika 
livsstilsmagasin som människor läser mer än en gång.  
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Då företaget väljer medier för sina kampanjer tar de hänsyn till vad det är de syftar till att 
säga och vad det är de ska göra. Handlar det om lansering av en ny bil vill de nå ut till en 
bred målgrupp, då lämpar sig massmedia som TV bra. Gäller det att få befintliga Fabia-
ägare att byta upp sig till en ny modell har de redan en tydligare och mindre målgrupp och 
då passar DR bra. I Maj år 2007 lanserar Skoda en ny Fabia-modell och vill då hitta en ny, 
yngre målgrupp. Därför väljs medier efter den yngre målgruppens medievanor. För att få 
fram dessa använder de sig av en mediebyrå som är expert på det området. Vid medievalet 
anser företaget att det är en balansgång mellan det absolut optimala för kampanjen och vad 
deras budget tillåter.  

4.2.1 Varför har Skoda utökat sin DM?  
 

Skoda anser att det är viktigt att kunna testa olika saker och se vad det är som fungerar och 
inte i sin marknadsföring. Detta kan de göra genom den mätbara responsen som DM 
bidrar till. Därför är det en av de främsta anledningarna till varför företaget idag använder 
mer DM (se bilaga 3). Responsen de får från kunderna är till för att användas och ska leda 
till någon slags uppföljning. Skoda lägger hela tiden in information om sina kunder i 
databasen för att samla så mycket information som möjligt om dem. Att ha mycket 
information om deras kunder gör att återförsäljarna bättre kan bemöta kunden och att 
deras marknadsföring kan riktas mer effektivt. Skoda ser även stärkandet av 
kundrelationerna som en av de främsta anledningarna till varför de utökat sin DM (se 
bilaga 3). De ansåg inte att relationen till kunden var tillräcklig endast genom 
kundtidningen som skickades ut. Idag arbetar företaget mycket med kunden i fokus, men 
eftersom de samtidigt arbetar med en fabrik som har produkten i fokus innebär det att de 
hamnar lite mitt emellan. Skoda försöker ändå se till kundernas behov i den mån de kan 
och plockar ihop och ändrar bilarna så gott det går efter den svenska marknadens behov. 
Företaget anser att det är mycket viktigt med attraktiva erbjudanden och vet att om de inte 
följer kundens behov säljer de heller inga bilar.  Deras kunder är mycket viktiga för Skoda 
och genom att använda mer DM stärker de sin relation till kunden och då återkommer 
kunden troligtvis till företaget. Skoda fokuserar mycket på försäljning och detta är även en 
bakomliggande orsak till att de utökat sin DM, då Skoda alltid måste sälja bil i allt de gör. 
Att generera i högre försäljning är alltså en av de främsta anledningarna till varför de idag 
arbetar mer med DM (se bilaga 3). Mycket av företagets DM är actionstyrd och syftar till 
att få kunden att agera nu. Detta görs genom erbjudanden som ”kom in idag och provkör”, 
eller ”erbjudandet gäller fram till nästa månad”. Deras DM syftar ofta till kortsiktig 
försäljning då de vill ha ett snabbt avslut. Ett undantag till detta sätt att arbeta är det 
planerade kundvårdsprogrammet, som inte ska ha så mycket ”push- känsla”.  
 
Något Skoda tycker är mycket viktigt är att kunderna är lojala och återkommer till 
företaget. Detta är något som en stark personlig relation bidrar till. Kundlojalitet mäter 
företaget i sin kunddatabas och detta är en av de främsta anledningarna till utökandet av 
DM (se bilaga 3). Främst menar de att det handlar om att kunderna köper sin bil hos 
Skoda, men även att de återkommer och utför service och köper reservdelar hos dem. 
Enligt Skoda är det svårt att svara på om de lägger mer fokus på nya, potentiella kunder än 
redan befintliga då dessa går in i varandra. När företaget använder sig av massmedia som 
TV och annonsering syftar de främst till att locka nya köpare, men även deras befintliga 
kunder ser samma kommunikation.  
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På så sätt kan man även säga att deras massmarknadsföring syftar till att förstärka imagen 
av Skoda och bekräfta köpet för de befintliga kunderna, att de har valt rätt bil. Skoda anser 
dock att de lägger mer pengar på att skaffa nya kunder, men menar att detta även har att 
göra med att det kostar mer att marknadsföra sig i massmedia än i DM.    
 
Enligt Skoda är dagens bilköpare mer kräsna och mycket mer pålästa än förr. Kunderna 
läser tester, kollar Internet och jämför priser. De ställer även höga krav på att få 
information över Internet. Detta har Skoda tagit hänsyn till när de utökat sin DM, då man 
genom DR bättre kan ta hänsyn till det individuella behovet och mer effektivt rikta 
erbjudanden. På så sätt har förändringarna på konsumentmarknaden haft en mycket viktig 
anledning då de valt att arbeta mer med DM (se bilaga 3). Att vara lättillgänglig för 
kunden är jätte viktigt och Skoda är därför tydliga med vart de finns och att det alltid finns 
någon som kan svara på frågor. Det är dock ganska svårt för Skoda att styra 
tillgängligheten eftersom deras återförsäljare är egna företag med olika öppettider. Skoda 
möter inte kunden själva utan detta ligger i deras återförsäljares händer. Skoda arbetar med 
olika garantier, callcenter och vägassistens om något skulle hända, men den mesta 
kommunikationen med kunderna hänvisas till återförsäljarna. Skoda känner att deras 
kunder är mer välmedvetna och gör mer kräsna val idag än tidigare.  Dock krävs det 
mycket för att kunderna ska vara superlojala i alla väder och dagens generation är inte lika 
lojal som den äldre. Den äldre generationen söker mer efter trygghet medan den yngre 
generationen oftare byter varumärke. Skodas vision är självklart att kunden ska känna 
lojalitet till sitt bilval Skoda, men samtidig överskattar de inte relationen som de har till 
kunderna. De är medvetna om att dagens kund är lättrörlig och ofta byter varumärke.  
 
Vad gäller stärkandet av varumärket är det inte en av huvudanledningarna till att Skoda 
har utökat sin DM, men det är en viktig anledning (se bilaga 3). Skodas DM riktas mot 
redan befintliga kunder, vilka redan har en positiv bild utav Skoda och syftar då till att 
bekräfta bilden av varumärket. Men om syftet är att stärka varumärket är DM i form utav 
DR inte det bästa för företaget att använda, då det bättre görs genom TV eller annonser. Är 
en kund redan positivt inställd till varumärket kan detta stärkas genom utskick av DR och 
därför beror resultatet av DM mycket på vem som utskicket skickas till. Skoda tror att DM 
kan vara skadande för varumärket om företaget har hamnat helt fel vad gäller budskap och 
målgrupp, om man exempelvis skickar ut ett bättre erbjudande till någon som just har köpt 
en bil. När de skickar ut sin DR är det därför viktigt att de har uppdaterat informationen 
från bilregistret och har all uppdaterad information. Företaget har inte kommit så långt i 
sitt arbete med DM att de mäter det individuella kundvärdet hos sina kunder, därför är det 
inte heller en utav de främsta anledningarna till varför företaget utökat sin DM. Dock är 
det en viktig anledning (se bilaga 3) och företaget kommer att införa arbetet med att mäta 
kundvärdet så småningom. I dagsläget värdesätter Skoda nybilsköparna mer än de 
befintliga kunderna, men tror att de borde fokusera mer på de befintliga eftersom de 
kanske vill köpa en ny bil i framtiden. Enda området där Skoda mäter kundvärdet är 
genom sitt Skoda-kort där kunden kan lägga upp betalning för service, reparationer, 
reservdelar och tillbehör. Vad företaget kan se är att kunderna med Skoda-kortet är mer 
aktiva och bättre kunder då de använder sig mer av deras tjänster än övriga kunder. 
Eftersom företaget riktar speciella erbjudanden till dessa kunder kan man delvis säga att 
de värderas högre än de andra kunderna.  
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Att mediemarknaden har förändrats och introducerat flera nya mediekanaler anser Skoda 
har varit en ganska viktig anledning till varför de utökat sin DM (se bilaga 3). Ny 
teknologi och kommunikationskanaler är positivt och underlättar för företaget, men de 
arbetar ändå efter att hela tiden se till sitt och kundernas behov och vilka mediekanaler 
som bäst uppfyller det behovet. De testar och använder inte nya kanaler enbart för att de är 
nya. För att sticka ut i dagens mediebrus försöker de att vara lite utmanande och kaxiga i 
sin marknadsföring och göra oväntade saker som inte alla andra gör.   

4.3 SEB Sverige 
 
SEB är en internationell koncern som betjänar 400 000 företag och institutioner och mer 
än fem miljoner privatpersoner i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ryssland och 
Ukraina. I Sverige har företaget ca 200 bankkontor och år 2006 firade de sitt 150-års 
jubileum i landet. SEB har ett brett produktsortiment och även en stark kundbas inom 
kärnområdena stora företag, institutioner och privatpersoner. Oavsett vilken marknad man 
tittar på har SEB en stark marknadsposition. Bland storföretag som Volvo, Ericsson och 
Astra Zeneca har de en ledande position. På mellanstorföretagsmarknaden har de en 
position som ett av tre ledande företag. På privatmarknaden, där konkurrensen står mellan 
Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB, är företaget minst. På SEB arbetar ca 50 
personer med företagets marknadsföring, endast arbetet kring kampanjer och 
kommunikation är då inräknat. Arbetet med DM och övrig marknadsföring sker på samma 
avdelning. I företagets kostnadsbudget ingår datorer, människor, marknadsföring och 
lokaler och av den går mellan 3-5 % till marknadsföring. Viktigt att komma ihåg är att det 
är svårt för ett tjänsteföretag att dela in kostnaderna för de olika områdena, då företagets 
tjänstearbetare även är försäljare och hade företaget räknat detta som marknadsföring hade 
siffran blivit betydligt högre. SEB´s budget har varit ungefär densamma under de senaste 
fem åren och trots lite omfördelningar har deras marknadsföringssatsningar varit ganska 
konstanta. Av den totala marknadsbudgeten lägger företaget idag år 2007 ca 70-80 % 
inom DM och då främst på TM. Arbetet kring DM infördes runt sekelskiftet, då företaget 
slogs ihop med Trygg Hansa som tidigare hade arbetat mycket med DM. Åren 1999-2001 
arbetade SEB mycket med olika DM-aktiviteter, men efter lågkonjunktur och 
omplaceringar på företaget minskades satsningarna inom DM. Detta berodde främst på att 
DM inte längre var något som företaget trodde på. År 2004 förändrades synen på detta och 
arbetet kring DM byggdes återigen upp. Sedan dess har andelen DM av 
marknadsbudgeten ökat tills idag år 2007.  
 
Sedan ca. fem år tillbaka arbetar SEB med en mycket omfattande och avancerad 
kunddatabas. I denna lagras alla kunduppgifter i företagets s.k. ”datawarehouse”. På 
privatmarknaden använder sig företaget av en segmenteringsmodell bestående av nio 
grupper. Baserat på antaganden och kundfakta kring faktorer som kundernas ålder, 
boendeform, inkomst och adress har företaget bildat en modell där kunderna kan delas in i 
olika grupper. Här kan företaget även se vilka kunder som är lönsamma och kundens 
potential att bli mer lönsam. SEB´s avancerade kunddatabas innebär att alla uppgifter är 
synkade genom hela affärskedjan. En försäljare på ett utav SEB´s kontor kan till exempel 
få information med specifika kunduppgifter och därför bättre rikta sin service till kunden.  
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Kunddatabasen är kärnan för att företagets DM ska fungera och det har tagit dem mycket 
tid och varit kostsamt att bygga upp den. Kunddatabasen är dock mycket lönsam för 
företaget då det innebär att de kan arbeta på ett helt annat sätt. Förr arbetade SEB 
exempelvis enbart med en aktivitet i taget, medan de idag har möjlighet att arbeta 
parallellt med en mängd olika aktiviteter. SEB arbetar med så mycket som 500 olika 
aktiviteter samtidigt, riktade till olika segment. Man kan därför säga att företaget arbetar 
med ”one-to-one” marknadsföring, då varje aktivitet kan individanpassas.  

 
På grund av den omfångsrika information som finns lagrad i företagets kunddatabas har 
SEB möjlighet att arbeta med omfattande DM, då de kan nå ut till de olika segmenten mer 
anpassat. Inom DM arbetar företaget främst med TM, då de ofta bokar möten och genom 
telefonsamtal kommer närmare kunden. De arbetar även med både traditionell och 
oadresserad DR. Oadresserad DR använder de bland annat för att marknadsföra produkten 
”Enkla Lånet” och företaget medverkar även i shoppinghäften som ”Easy shopping” och 
Svepets reklamblad. Genom dessa kan SEB mäta kostnaden per order då varje annons har 
ett telefonnummer dit kunden ringer och beställer. Annonser av detta slag har företaget 
sett som väldigt lönsamma. SEB använder även DM i form av Internetannonsering, då de 
har ett stort samarbete med företaget Tradedoubler som arbetar mellan Internet och 
försäljarna. Tradedoubler lägger ut SEB´s erbjudanden på Internet varefter SEB sedan 
mäter hur många avslut varje erbjudande resulterat i. Företaget har hittills inte arbetat så 
mycket med e-DR, utan mer med DR. Detta håller dock på att förändras då företaget håller 
på att bygga upp arbetet kring e-post rent kompetens- och databasmässigt och samlar in e-
postadresser. Även marknadsöring via SMS är något som företaget beaktar för tillfället för 
framtida marknadsföring. I massmarknadsföringssyfte arbetar SEB med annonsering, 
Internetannonsering då de ligger på allmänna Internetsidor och även TV reklam. Eftersom 
TV är en så pass kostnadskrävande kanal tar den en ganska stor del av marknadsbudgeten.  
 
Då SEB väljer medier spelar syftet med kampanjen en betydande roll och mediernas för- 
och nackdelar vägs emot vad som bäst lämpar sig för den aktuella kampanjen. Syftar de 
till ett kortsiktigt köp faller vissa medier som TV automatiskt bort. SEB har använt nästan 
alla olika medier vid något tillfälle beroende på vad syftet varit. Därför har de även använt 
sig utav utomhusreklam, events och kundträffar. Valet av medier beror även på hur 
reklambyrån som håller i kampanjen arbetar. Företaget arbetar med olika reklambyråer för 
olika områden, exempelvis arbetar de med en direktreklambyrå, en traditionell reklambyrå 
som har hand om exempelvis TV, utomhusreklam, print och reklam och en byrå som 
hanterar nätlösningar. Precis som de flesta företag begränsas de av ekonomiska skäl vid 
valet av medier, speciellt reklam via TV är mycket kostsamt. När det gäller DM kan 
företaget inte göra så mycket mer än vad de gör idag. Det handlar där om att gå ”hand i 
hand” med de anställda på företaget som producerar lån och andra tjänster, då de måste 
kunna producera i den utsträckning som efterfrågas. För att inte fastna i gamla banor och 
tänkande vid val av medier försöker företagets marknadsförare ta in så mycket information 
som möjligt. Detta gör de genom att gå på föreläsningar och konferenser, vara med i olika 
forskningsprojekt och även genom att titta på konkurrenterna.  
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4.3.1 Varför har SEB utökat sin DM?  
 
På SEB har fokus på försäljning blivit starkare och detta är en av anledningarna till att 
företaget valt att arbeta med marknadsföring där man konstant kan mäta responsen. Att 
genera i högre försäljning är därmed en av de främsta anledningarna till att de utökat sin 
DM (se bilaga 3). På SEB arbetar de med DM som leder till direktköp genom både DR 
och TM, då kunden erbjuds förmåner om köpet utförs inom ett visst datum. En ökad 
försäljning går alltså ”hand i hand” med mätbarheten som DM bidrar till. Detta eftersom 
en mätbar respons gör att företaget kan fokusera mer på de erbjudanden och aktiviteter 
som värdesätts av kunden. Då SEB vill ha snabba marknadseffekter och växa fort hamnar 
de lätt inom DM, då de kan arbeta med olika aktiviteter nära kunden och avmäta vilka 
aktiviteter som är lönsamma och inte. På så sätt har företaget full kontroll över vad som 
pågår och händer. Den mätbara responsen är alltså även en av de främsta anledningarna 
till att företaget idag arbetar mer med DM (se bilaga 3). DM bidrar även till att företaget 
kan mäta det individuella kundvärdet och på så sätt kan företaget arbeta med att höja 
kundernas värde för företaget. På SEB arbetar de mycket med att mäta kundernas värde, 
därför skulle det kunna ses som en mycket viktig orsak till varför företaget har utökat sin 
DM (se bilaga 3). Men SEB ser mätandet av kundvärdet snarare som en viktig aktivitet 
som användandet av DM bidrar till att de kan arbeta med. Om kunden är intresserad av en 
mindre lönsam produkt, vill företaget få denne att köpa en mer lönsam produkt, så att de 
över tiden tjänar mer på kunden. I banksystemet finns många olönsamma kunder samtidigt 
som det finns många oerhört lönsamma. Mellan dessa grupper hittas en väldigt stor grupp 
av kunder som företaget ganska lätt kan få att bli mer lönsamma. DM används utav SEB 
för att titta på kunderna över tiden och det är detta deras segmenteringsmodell bygger på. 
Modellen ger företaget information om hur lönsamma kunderna är och på så sätt kan de 
rikta speciella erbjudanden till de kunder som är mycket lönsamma.  
 
Då SEB arbetar med DM-aktiviteter innebär det en interaktion med kunden där denne får 
en chans till personlig kontakt med företaget. Detta är viktigt idag då mycket av kontakten 
sker på distans. Förr fanns det betydligt fler bankkontor än idag och en kund besökte 
oftare sitt lokala bankkontor. Idag går kunderna inte lika ofta in till kontoren utan utför allt 
fler av sina ärenden på distans. Den personliga kontakten som DM innebär bidrar till att 
kundlojaliteten byggs upp vilket ökar chansen för banken att behålla sina befintliga 
kunder. Just för att SEB har en så omfattande kundbas kan mycket vikt läggas på de 
befintliga kunderna och 70-80 % av marknadsföringen är riktad till dessa. Att bygga 
kundlojalitet är en av de främsta anledningarna till att företaget utökat sin DM (se bilaga 
3). På SEB går nöjda kunder ”hand i hand” med ett starkt varumärke.  Företaget arbetar 
efter ett synsätt som innebär att det är interaktionen med kunden som stärker varumärket. 
Alltså lyckas ett företag med att bygga upp en bred bas av lojala kunder genom personlig 
interaktion, leder det i sin tur till ett starkt varumärke och inte tvärtom. Många företag 
arbetar med att stärka varumärkets image och egna värde utan att utgå ifrån kunden och 
det finns varumärkeskonsulter som säger att varumärken kan byggas på andra sätt än 
genom nöjda kunder. På SEB tycker man att det är ett gammaldags sätt att arbeta på, då 
det idag krävs att företaget skapar en kundbas med lönsamma och lojala kunder för att 
bygga ett starkt varumärke. Att stärka sitt varumärke är även det en av de främsta 
anledningarna till att SEB arbetar mer med DM (se bilaga 3). Genom DM får företaget fler 
nöjda och därmed lojalare kunder vilket i sin tur leder till ett starkare varumärke.  
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DM fungerar mycket bra för SEB idag och bidrar till att de växer i Sverige, vilket gör att 
varumärket blir starkare. Så länge företagets DM-aktiviteter resulterar i att de får den 
sortens kunder de vill ha är det inte skadande för varumärkets image. För att se till att 
deras DM kommer till rätt personer arbetar SEB med s.k. hygienregler, bland annat har de 
en tidsspärr vilken ser till att inte samma erbjudanden skickas till en person under en viss 
period. Erbjudanden från SEB får inte heller exponeras på Internetsidor som innehåller 
porr eller spel. Företaget utför även rensningar i kunddatabasen för att minska risken att 
skicka ut erbjudanden till minderåriga, dödsbon eller kunder som inte tidigare kunnat 
betala. Självklart sker det dock misstag ibland vilket kan leda till kritik från missnöjda 
kunder.  
 
Att göra kunderna nöjda är idag svårare än förr för SEB då det idag ställs högre krav på 
företaget. Kunderna kräver bland annat att banken ska orka möta dem oftare än innan. 
Tidigare kom kunderna in på bankkontoret någon gång i månaden, idag kommer kunden 
in på kontoren mer sällan men de använder även Internetbanken och telefonbanken. SEB 
märker att kunderna anser att tillgängligheten är oerhört viktig i alla aktiviteter de utför. 
Just inom banksektorn är tillgängligheten tillsammans med erbjudandet avgörande i 
kundens val. Även kundernas rörlighet har ökat mycket och då man tidigare talade om en 
”helkund” måste företaget idag acceptera att en kund har produkter hos flera olika banker. 
Förändringarna på konsumentmarknaden är en av de främsta anledningarna till att SEB 
utökat sin DM (se bilaga 3). Kriget mellan bankerna om bankkonsumenterna gör att 
företaget idag måste vara mer effektiva i sina säljprocesser, något som DM bidrar till. Som 
tidigare nämnts är alla uppgifter kring kunderna synkade genom hela affärskedjan vilket 
bidrar till att kunden kan bli mer effektivt bemött. I arbetet med sin marknadsföring har 
SEB alltid kunden i fokus och de målar upp en bild av kunden eller en kundgrupp innan 
kommunikation påbörjas. Deras produkter hamnar då i bakgrunden eftersom det 
framförallt är kunden och kundinsikten som får styra vilken kommunikation och vilka 
medier som ska användas. Att komma nära kunden och stärka relationen med denne är 
mycket viktigt för företaget och för att göra detta lämpar sig DM väldigt bra. Att bygga 
personliga relationer med kunderna var därför också en mycket viktig anledning till att 
SEB ökade sin användning av DM (se bilaga 3). Banken hade genom undersökningar fått 
fram att bankkonsumenterna efterfrågade mer aktiviteter från banker generellt, vilket 
banken nu bemöter genom att arbeta med mer personligt riktade aktiviteter.  
 
Som tidigare nämnts kan SEB arbeta med så omfattande DM mycket tackvare sin 
kunddatabas. DM bygger mycket på den moderna teknologi som inte fanns för 10-15 år 
sedan. Idag finns det snabbare databaser som kan lagra och analysera en otrolig mängd 
data och datorkraften har blivit billigare, effektivare och snabbare. Det innebär att det idag 
är möjligt att arbeta med DM på ett annat sätt än tidigare. SEB hade arbetat med DM även 
om teknologin inte hade varit så långt utvecklad, men dagens teknik har bidragit till att 
deras DM är så framgångsrik som den är idag. Förändringen på mediemarknaden är därför 
en mycket viktig anledning till de utökat sin DM (se bilaga 3). Det är mycket viktigt för 
SEB att hänga med i den teknologiska utvecklingen för att utveckla sin marknadsföring, 
dels för att de arbetar mycket med avancerad DM men även för att följa med i kundens 
användning av tekniken. Företaget har inte märkt av någon negativ inställning hos 
kunderna vad gäller införandet av ny teknik, utan uppfattar att deras kunder är mycket 
nöjda med de distanskanaler som företaget infört.  
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Att kunderna uppskattar distanskanalerna kan kopplas ihop med den ökade 
tillgängligheten, då bankens kunder kan få hjälp med ärenden dygnet runt över telefon och 
Internet. Den teknologiska utvecklingen innebär även att människor idag är väl medvetna 
om priser och själva jämför mycket mellan företag, därför är erbjudandet ännu viktigare 
idag för SEB. För att sticka ut i mediebruset försöker företaget därför att arbeta med bättre 
erbjudanden, smartare kampanjer och göra bättre medieval.  
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5. ANALYS  
 
I detta kapitel syftar vi till att presentera tolkningarna av de utförda intervjuerna för att 
göra en jämförelse mellan det insamlade materialet och den teori som används i 
teorikapitlet. Vi kommer först att analysera varje företag var för sig för att slutligen göra 
en jämförande analys mellan de tre företagen.  

5.1 Analys av Team Sportia AB 

5.1.1 Företagets marknadsföring 
 

Team Sportia har ökat sina DM-aktiviteter betydligt sedan införandet av deras 
medlemsklubb år 2005 och införandet av hemsidan år 2006. Utökandet av DM stämmer 
väl överens med teorin kring DM. Duncan (2002) är bara en författare som betonar DM´s 
tillväxt och menar att det är ett av det snabbast växande området inom marknadsföring 
idag. Team Sportia väljer sina medier beroende på hur mycket de får ut av mediet i fråga. 
Eftersom Team Sportia är en handelskedja vill de känna av resultatet av marknadsföringen 
snabbt genom en ökad försäljning, därför tar de hänsyn till hur köpresponsen kommer att 
påverkas av mediet. Detta går i linje med vad Page och Luding (2003, se Karlsson & 
Friberg, 2004) säger då de menar att företaget tar hänsyn till vilket medie som mest troligt 
får den tänkta målgruppen att agera. Dessa författare nämner även att medievalet styrs 
utav huruvida köpresponsen underlättas eller blir mer komplicerad för målgruppen genom 
mediet. Författarna Bonde-Teir och Westerståhl (2005) skriver att det krävs en 
helhetsuppfattning av mediernas för- och nackdelar för att överblicka sina mediealternativ 
och hitta rätt bedömningsgrund. Detta är något som Team Sportia verkar följa då de gör en 
helhetsbedömning av sina mediealternativ innan medierna väljs. Bonde-Teir och 
Westerståhl (2005) säger vidare att en faktor som kan begränsa företaget i deras medieval 
är kostnaderna som medierna innebär, även detta stämmer in på Team Sportia. Mycket av 
det som förespråkas av teorin vad gäller medievalet stämmer alltså väl överens med vad 
Team Sportia gör då de väljer medier.  
 
Team Sportia arbetar med flera olika medier inom DM då utskick sker till deras befintliga 
kunder. Detta är möjligt då företaget har en kunddatabas innehållande information om ca. 
230 000 kunder. Både författarna Bonde-Teir och Westerståhl (2005) och Team Sportia 
själva betonar selekteringsmöjligheterna som DR innebär, att kunna avgöra precis vem 
som ska tilltalas. Att företaget arbetar så mycket med Internet i form av Internetreklam 
och e-DR har att göra med Internets ständiga tillväxt. Även Duncan (2002) betonar 
tillväxten av Internet och då speciellt e-DR, som enligt honom är det interaktiva mediet 
som växer snabbast. Författaren skriver att det är ett effektivt sätt att nå ut till sina kunder 
eftersom det är enkelt och billigt att använda. När Team Sportia väljer medier ser de till 
vad som får målgruppen att agera och även till att det stärker varumärket och enligt 
författaren Frankel (2004) är e-DR mycket lämplig just för att både sälja och öka 
varumärkeskännedomen. SMS är en relativt ny kanal och därför tycker Team Sportia att 
det är spännande att arbeta med den. Ser man till vad teorin säger om SMS är detta ett 
smart drag, då SMS idag används i stor utsträckning och förväntas dominera 
mobilmarknaden ett tag till framöver (Reid & Reid, 2004). Genom ett bonussystem arbetar 
Team Sportia mycket med att belöna lojala kunder där de skickar ut olika förmåner. Om vi 
ser till vad Kotler (1994) säger om DM, stämmer det mycket väl överens med detta.  
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Användandet av DM-medier som DR, innebär att ett företag kan rikta de erbjudanden och 
nyheter som är av intresse för olika kunder och även belöna lojala kunder med gåvor 
(Kotler, 1994). Team Sportia använder sig utav olika medier för att nå ut till sina olika 
målgrupper. Bland annat arbetar de mycket med annonsering i dagspress för att nå ut 
främst till den lite äldre målgruppen. Om vi ser till vad författaren Fill (1995) säger så 
arbetar företaget på rätt sätt. Han menar att marknadsföring i dagstidningar är ett effektivt 
sätt att leverera ett budskap till en viss målgrupp, då företaget kan annonsera i tidningar 
som den tilltänkta målgruppen kan tänkas läsa (Ibid.). 

5.1.2 Varför har Team Sportia utökat sin DM? 
 

Genom DM kan Team Sportia rikta sin marknadsföring bättre till målgrupperna. Detta gör 
de genom att skicka ut erbjudanden, nyheter och bonus i form utav belöningar, 
förtursrealisation samt aktivitetskvällar specifikt till de olika kundsegmenten. Detta är 
viktigt för företaget för att behålla sina befintliga, lojala kunder. Författaren Evans (1998) 
påpekar att marknaderna är mer fragmenterade idag än tidigare och att allt fler företag 
strävar efter att mer effektivt rikta sina erbjudanden och sin kommunikation. Eftersom 
Team Sportia har så pass mycket information om sina kunder kan de rikta sina 
erbjudanden bättre och göra dem mer djupa och komplexa. Detta stämmer även väl 
överens med vad författarna Dahlqvist och Linde (2005) skriver då de menar att ju mer 
kunskap som finns kring målgruppen, desto mer kan företaget rikta kommunikationen. Att 
Team Sportia har utökat sin DM har påverkats mycket av att företaget ville öka kundernas 
lojalitet då de anser att deras kunder är oerhört viktiga för företaget. En författare som är 
av samma mening är Duncan (2002), som anger kundlojaliteten som ett av syftena med 
DM. Enligt honom är lojala kunder något som är mycket viktigt för alla företag då det är 
billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya. Vidare menar han att det är de 
återkommande kunderna som företaget lever på i form av fortsatt försäljning. Författaren 
skriver även att kundlojalitet kan leda till att företaget behåller sina kunder trots att de 
höjer priset på en produkt, eftersom kunden handlar i tron att företaget bringar värde för 
honom/henne. Detta får vi en känsla av att Team Sportia inte går helt i linje med då de 
menar att dagens kunder är oerhört prismedvetna och att de genom ny teknologi kan hålla 
sig uppdaterade om vad produkterna kostar på olika ställen. Därför anser de att det krävs 
både god service, hög kunskap och rätt pris för att få kunderna att handla.  
 
Även den teknologiska utvecklingen har spelat en betydande roll till att Team Sportia 
utökat sin DM. På grund av att nya mediekanaler har växt fram har företaget kunna 
utveckla sin marknadsföring och kan därmed mer effektivt nå ut till sina kunder. Att den 
teknologiska utvecklingen påverkar mediemarknaden och företagen i sitt medieval är 
något som Kotler (2002) och Jedbratt och Lindgren (1999) talar om. Kotler (2002) menar 
att ny teknologi innebär att företagen idag kan använda sig utav betydligt fler 
marknadskanaler än tidigare i sin marknadskommunikation. Jedbratt och Lindgren (1999) 
skriver att det är tydligt att mediemarknaden har påverkats utav teknikens utveckling och 
att vi idag står inför något som kan betecknas den elektroniska revolutionen. Att 
mediebruset har ökat på marknaden påpekar bland annat författaren Evans (1998). För att 
sticka ut i dagens mediebrus försöker Team Sportia att gå sin egen väg och inte titta för 
mycket på vad konkurrenterna gör, utan kör sin egen nisch.  
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Detta kan vi koppla till vad Shepard (1995) säger då han menar att företaget kan tappa 
kunder genom att inte urskilja sig från konkurrenterna. Vi tror att detta stämmer väl med 
verkligheten, då den reklam som vi uppmärksammar ofta sticker ut på något sätt ifrån 
mängden.  
 
Eftersom Team Sportia lever på sin försäljning är det en mycket viktig orsak till utökandet 
av företagets DM. Genom att arbeta med DM i större utsträckning använder sig företaget 
av mer tidsbegränsade erbjudanden vilka syftar till att öka försäljningen och ge snabba 
försäljningsresultat. Även detta kan vi se stämmer väl överens med teorin. Enligt Bonde-
Teir och Westerståhl (2005) är försäljning ett vanligt syfte med DM och många företag 
använder sig utav det för att övertyga kunden och locka till köp. Kotler (2002) menar 
vidare att DM, precis som all annan marknadsföring, används i viss mån för att generera 
försäljning. Vi känner här att vi kan dra en parallell mellan försäljning och andra faktorer 
som DM syftar till. Till exempel menar författaren Jobber (2001) att DM bland annat kan 
användas i syfte för att göra kunden mer nöjd, i form utav bättre riktade erbjudanden, och 
därigenom får företaget kunden att spendera mer pengar på företagets produkter. 
 
Enligt Stone och Jacobs (2001) är det mest grundläggande syftet med DM att få en mätbar 
respons och detta är något som praktiker alltid angett som en central anledning till 
tillväxten inom DM. Vad författarna menar är att eftersom alla former av DM är mätbara 
kan företaget genom att använda dessa dra viktig lärdom av vad det är som fungerar och 
inte. Precis som teorin anger är Team Sportia beroende av att mäta responsen för att kunna 
förbättra sin marknadsföring och lära sig av misstag. Därför anser företaget att den 
mätbara responsen har haft stor betydelse till att de idag arbetar mer med DM. På Team 
Sportia anser de även att det är mycket viktigt att bygga upp andra värden för kunden än 
enbart pris och produkt om man vill behålla sina kunder och att relationen då spelar en 
betydande roll. Detta tror vi är riktigt, då utbudet av varor och tjänster idag är enormt och 
det krävs något mer än bara produkt och pris för att man som kund ska återvända till 
företaget. Vi kan se att detta förespråkas av flera olika författare. Bland annat skriver 
Gummesson (2002) att det idag är viktigare för företaget att ha goda kundrelationer än 
tidigare med anledning av det ökade utbudet av varor och tjänster. Både Gummesson 
(2002) och författaren Evans (1998) menar att utvecklingen av DM har lett till ett 
paradigmskifte, då företagen har gått från att ha haft de fyra P: na i fokus när de utformar 
sin marknadsföring till att idag ha en inriktning mot kunden och relationen. Team Sportia 
håller med om att en sådan förändring har skett men att vissa branscher är snabbare än 
andra i att anpassa sig till detta. Sportbranschen har alltid haft mycket produktfokus, 
därför går anpassningen mot kundfokus aningen långsammare än i andra branscher. Vi 
tror att det är nödvändigt för alla företag idag att sätta kunden i fokus och framställa sin 
marknadsföring med kunden i åtanke. I grund och botten handlar det om att möta kundens 
behov och göra denne nöjd för att lyckas på lång sikt och inte enbart om att sälja 
produkter.   
  
Enligt författarna Stone & Jacobs (2001) är ett av målen med DM att mäta kundvärdet för 
att uppskatta kundernas långsiktiga värde för företaget. För att kunna mäta kundvärdet 
krävs det att företagen har en fungerande databas som kan visa på hur mycket kunden 
spenderar. För att mäta kundvärdet använder Team Sportia sig utav ett system i sin 
kunddatabas där de uppfattar kundernas värde och delar in dem i olika klasser beroende på 
hur ofta de handlar och hur mycket de spenderar.  
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De kunder som är lönsamma för företaget värderas mycket högt då de är viktiga 
inkomstkällor för företaget. Att mäta kundvärdet gör att de kan belöna sina lönsamma 
kunder och arbeta med att höja de som kan bli mer lönsamma, detta har därför varit en 
betydande anledning för deras utökande av DM. Att företaget har insett fördelarna med att 
mäta kundvärdet är enligt teorin mycket lönsamt. Författaren Fill (1995) säger att det lönar 
sig mycket för företaget att satsa mer på lönsamma kunder och mindre på kunder som inte 
ger så mycket lönsamhet. Detta är alltså mycket positivt att företaget arbetar med, om man 
ser till vad teorin säger.  
 
Jedbratt och Lindgren (1999) skriver att dagens konsumenter har förändrade 
shoppingbeteenden och att vi räknar med att företagen ska vara mer lättillgängliga än 
tidigare. När det gäller Team Sportia måste de följa de lokala marknadsbestämmelserna 
för butikernas öppettider och det är ingenting som de själva kan styra. Företaget har en 
hemsida men det går inte att beställa produkter direkt över Internet. Här kan vi se att 
företaget inte riktigt följer vad teorin säger kring tillgänglighet, då många teoretiker menar 
på att det är mycket viktigt för företag idag att vara lättillgängliga för sina kunder. Team 
Sportia tycker i och för sig att det är viktigt att följa med i utvecklingen på 
konsumentmarknaden, men det är inte en av de främsta anledningarna till att de utökat sin 
DM. Eftersom Team Sportia arbetar mer med individanpassad och skräddarsydd 
marknadsföring idag kan vi se att de tar hänsyn till fragmenteringen på marknaden.  
 
Varumärkesstärkande är en självklar anledning till att Team Sportia har utökat sin DM 
men det är inte heller en av de främsta. Enligt Team Sportia stärks varumärket främst 
genom att förtroendet för varumärket ökar då DM används på rätt sätt. Det kan vi koppla 
till vad Swedma (Swedma ditt forum) säger, att precis som all annan genomtänkt 
marknadsföring bygger DM varumärket. Dock tror Team Sportia att DM kan skada 
varumärkets image om det inte genomförs på rätt sätt och att företagen måste vara 
försiktiga med hur mycket rabattkuponger och specialerbjudanden de skickar till sina 
kunder. Att DM kan vara skadande säger författarna Marisavo och Raulas (2004) som i 
enlighet med detta menar att ett företag måste lyckas med att arbeta med DM på rätt sätt 
och med att kommunicera med kunderna utan att göra dem irriterade. Detta tror vi 
stämmer mycket bra med verkligheten, då ingen tycker om att få sin e-post fylld av 
”spam” eller brevlådan fylld av reklam som inte uppskattas. Vi kan även tänka oss att det 
stämmer att företagen bör tänka på att inte skicka ut för mycket rabattkuponger, eftersom 
man lätt blir kräsen och inte vill handla utan dem.  

5.2 Analys av Skoda Sverige  

5.2.1 Företagets marknadsföring  
 

Skoda har sedan Lina Ivarsson började arbeta som marknadschef år 2005 utökat sitt arbete 
med DM. Många författare visar som sagt på att DM har ökat och Kotler (2002) skriver att 
DM på grund av sina många fördelar har vuxit mycket snabbt. Han skriver även att 
massmarknadsföringens dominans minskar medan DM växer allt mer. Så har det även 
varit i Skodas fall, då DM idag tar mer utav marknadsbudgeten än tidigare. Vid val av 
medier tar Skoda hänsyn till vad de vill säga och vad det är reklamen syftar till att göra. 
Det kan hänvisas till vad författarna Dahlqvist och Linde (2005) säger, att valet ofta 
baseras på vad och hur företaget vill kommunicera med sin målgrupp.  
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Om Skoda syftar till att nå ut till en bredare målgrupp använder de sig av massmedia som 
TV, har de istället för avsikt att nå ut till en mindre och mer tydlig målgrupp lämpar sig 
DR bättre. Beroende på vilken målgrupp som ska tilltalas tittar de även på för- och 
nackdelarna med de olika medierna. Enligt Bonde-Teir och Westerståhl (2005) krävs att 
man tittar över de olika mediernas för- och nackdelar för att hitta rätt medier för varje 
sammanhang och för att se till kundens behov. Vid nybilslansering tar företaget hänsyn till 
vad målgruppen har för medievanor, var de finns, vad de läser och hur de påverkas. Vi 
anser att det stämmer väl överens med vad teorin säger. Det kan kopplas till vad Page och 
Luding (2003, se Karlsson & Friberg, 2004) skriver, att företag även tar hänsyn till vilket 
medie som mest troligt kommer leda till att den specifika målgruppen agerar.  
 
Precis som författarna Bonde-Teir och Westerståhl (2005) säger begränsas företaget i 
medievalet av ekonomiska skäl. Författarna menar även att företag kan begränsas av en 
”så här har vi alltid gjort”-attityd och det stämmer väl in på vad Lina Ivarsson kände då 
hon började på företaget år 2005. För att få företaget att utvecklas utnyttjar de nu 
kunskapen hos deras mediebyråer och hennes egna kunskaper och erfarenheter. Skoda 
använder sig inom DM bland annat av DR då de ser en fördel i att kunna ta hänsyn till det 
individuella behovet. Detta stärks av författarna Bonde-Teir och Westerståhl (2005) som 
betonar fördelen med mediet selekteringsmöjligheter. Företaget värdesätter även att kunna 
mäta responsen från kunderna för att på så vis se vad som fungerade och inte fungerade. 
Enligt Kotler (1994) stämmer detta in på ett av DR´s syften, dvs. möjligheten att kunna 
testa och mäta resultaten av respons från sina kunder. Skodas direkta kommunikation sker 
till redan befintliga kunder, vilka redan känner till företaget väl och har en positiv bild av 
företaget. Detta baseras på att Skoda tror att det är svårt att nå ut till en ny målgrupp 
genom användning av DM, eftersom kunden inte är lika mottaglig om denne inte redan 
har en positiv bild av företaget. Detta kan kopplas till vad Frankel (2004) påstår, att om 
den första kontakten sker genom DM som exempelvis e-post, att företaget riskerar att få 
en dålig start på sin relation med kunden. Vi håller delvis med om detta, men tror att 
kunder idag blir mer och mer mottagliga av att nås utav DM. Detta oavsett om man har 
haft en tidigare kontakt med företaget, så länge det är ett attraktivt erbjudande som 
matchar kundens behov.   
 
Skoda använder sig vid nybillanseringar mycket utav massmedia som TV. Detta görs 
främst i syfte att öka kännedomen och preferensen kring varumärket och de tror att 
möjligheten att påverka människors attityder till varumärket är störst genom användning 
av TV. Detta resonemang stämmer väl med Duncans (2002) mening, att TV används av 
företag som har för avsikt att leverera ett varumärkesbudskap. Skoda använder sig även av 
annonseringar i olika magasin då de tror att det är effektivt eftersom magasin läses av 
människor mer än en gång. Duncan (2002) påpekar även att läsare sparar magasin längre 
och läser dem upprepade gånger, vilket i sin tur leder till att läsarna ser 
varumärkesbudskapet mer än en gång. 

5.2.2 Varför har Skoda utökat sin DM? 
 
Den mätbara respons som DM leder till är en av de främsta anledningarna till att företaget 
har utökat sin DM. De testar olika saker för att på så sätt få reda på vad som fungerar och 
inte. På så sätt får de även information om vad deras kunder är intresserade av.  
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Detta styrks av författarna Roberts och Berger (1989) som menar att genom att veta exakt 
vad som fungerade respektive inte i reklamkampanjen kan säljaren fördela 
marknadsbudgeten mycket mer effektivt. Den respons Skoda får in från sina kunder ska 
leda till någon slags uppföljning och detta försöker företaget att följa så gott det går. Enligt 
Duncan (2002) kan en lämplig uppföljning efter DM vara exempelvis att sälja en produkt 
till kunden eller om kunden efterfrågat mer information då komma tillbaka med mer 
information till kunden.  
 
Innan Lina Ivarsson började arbeta på Skoda arbetade de enbart med en kundtidning i sin 
DM och hon tyckte inte att det var tillräckligt för att bygga kundrelationer. Genom att idag 
använda mer DM stärker Skoda relationen till kunden vilket i sin tur leder till att kunden 
är mer lojal och då kan återköp säkerställas. Fill (1995) går i samma linje med detta då han 
menar att skapandet och bibehållandet av personliga relationer mellan kund och företag är 
ett av syftena med DM.  
 
I sin marknadsföring arbetar Skoda med kunden i fokus men även med produkten i fokus 
eftersom de måste ta hänsyn till vad fabriken de arbetar med säger. Dock försöker de 
tillfredställa kundernas behov och ändrar bilarna så långt det går efter den svenska 
marknaden. Om vi kopplar det till Gummessons (2002) resonemang då han menar att 
företag har gått från att ha produkten i fokus till att ha kunden i fokus ligger Skoda lite 
mittemellan, precis som Lina Ivarsson själv angav. Detta eftersom de måste balansera 
fabrikens fokus på produkterna med vad kunderna efterfrågar. Skoda fokuserar mycket på 
försäljning och måste sälja bilar i allt de gör. Därför är försäljningen en viktig betydelse 
till att företaget idag arbetar mer med DM. Kotler (2002) menar att DM, liksom all annan 
marknadsföring, har som syfte att generera försäljning och det stämmer därmed mycket 
väl överens med vad Skoda anser. Skoda använder sig mycket utav actionstyrd DM, med 
syfte att få kunden att agera just nu. Detta gör de i avsikt att öka sin försäljning på kort sikt 
och för att få ett snabbt avslut. Författaren Jobber (2001) menar att olika DM-aktiviteter 
kan användas i olika syften, såsom att se till att tillfredställa sina befintliga kunder och att 
få dem att köpa företagets produkter och tjänster.  
 
Att öka kundlojaliteten är en mycket viktig orsak till varför Skoda har utökat sin DM. 
Företaget definierar kundlojalitet som att kunderna återkommer och detta kan de avläsa i 
kunddatabasen. Att företaget har insett vikten av lojala kunder är positivt om vi ser till vad 
teorin säger. Duncan (2002) menar att återkommande kunder är viktigt för den fortsatta 
försäljningen. Skoda lägger mycket fokus vid försäljning och då är de återkommande 
kunderna självklart en mycket viktig länk till företaget. Författarna Stone och Jacobs 
(2001) skriver att informationen i kunddatabasen kan på samma sätt som den används för 
att bygga relationer användas i syfte att bygga kundlojalitet. Kundernas individuella behov 
kan nås genom att företagen riktar sina erbjudanden specifikt efter dem. Skoda använder 
sig främst utav massmedia som når ut till en bred målgrupp genom medier som TV och 
annonsering för att nå ut till nya potentiella kunder. Kotler (2002) menar att en fördel med 
TV är att den når ut till många människor samtidigt. Skoda menar även att de befintliga 
kunderna ser samma reklam och att den därmed förstärker deras image och bekräftar för 
de befintliga kunderna att de valt rätt bil.   
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Förändringen på konsumentmarknaden har varit en viktig orsak till varför Skoda utökat 
sin DM då de märker att bilköpare idag är mer kräsna och pålästa än förr eftersom de läser 
tester och är ute på Internet och jämför priser. Detta kan nog alla människor idag hålla 
med om att så är fallet. Författarna Dahlqvist och Linde (2005) skriver att Internet gör det 
möjligt att leta information, läsa tidningen, använda e-post och shoppa. Författarna 
Jedbratt och Lindgren (1999) menar att en omdefinition av den traditionella 
marknadsmixen med de 4P:na idag är lämplig att anpassa. Detta eftersom kraven på 
företagen har ökat i takt med att konsumenterna blivit allt mer kräsna och medvetna om 
vad de vill ha. I Skodas fall gäller det framförallt produkt, pris och plats, dvs. att de ser till 
kundernas individuella behov och utformar produkten efter dem (individspecifik produkt), 
att kunderna läser tester och jämför priser på Internet (värdebaserat pris) och att de tar 
hänsyn till kundernas krav på att finnas tillgängliga överallt (alltid överallt). För Skoda är 
tillgängligheten svår att påverka då deras återförsäljare är egna företag med olika 
öppettider, men Skoda är mycket tydliga med att visa vart kunden kan nå dem och att 
någon alltid kan svara på kundens frågor. Detta tror vi är positivt då företag idag bör göra 
allt för att vara så tillgängliga som möjligt för sina kunder. Skoda känner att dagens 
generation är mindre lojal än förr och att det krävs mycket för att kunderna ska vara lojala 
i alla lägen. Skodas vision är att deras kunder ska känna lojalitet till sitt bilval Skoda, men 
har ingen övertro till kundrelationen då de vet att dagens kund är lättrörlig mellan olika 
varumärken. Detta passar väl ihop med vad Jedbratt och Lindgren (1999) säger, att dagens 
konsumenter vill kunna skapa en relation till det företag som lämpar sig bäst vid varje 
aktuellt tillfälle.  
 
Att mäta kundvärdet var inte en av de främsta anledningarna till att Skoda utökade sin 
DM. Skälet till detta är att de ännu inte kommit så långt i sitt arbete med DM och sin 
kunddatabas att de arbetar med att dela upp kunderna efter lönsamhet. Enda gången de 
mäter lönsamheten är hos de kunder som har ett Skoda-kort, där de kan se vilka kunder 
som mest aktivt använder företagets tjänster. Dessa kunder värderar företaget högre och de 
får speciella erbjudanden skickat från företaget. Här kan vi se att Skoda inte utnyttjar sin 
information till fullo, då flera författare anser att mäta det långsiktiga kundvärdet är ett 
viktigt verktyg för alla företag som vill ha en god lönsamhet. Detta baserar sig på att 
företagen då vet hur mycket tid och resurser som kan investeras i en kund för att den 
kunden ska vara lönsam (Fill, 1995). Skoda har alltså ännu inte inför arbetet med att mäta 
kundvärdet och detta beror enligt dem på att företag i bilbranschen ofta har mycket 
information lagrad om själva fordonet och inte så mycket om ägaren.  
 
Skoda anser att deras varumärke stärks genom att använda TV eller annonser och inte 
direkt genom DM som exempelvis DR. Skodas DM riktar sig till deras befintliga kunder 
som redan har en positiv bild av företaget. Dock måste denna bild hela tiden bekräftas och 
det gör den även genom massmedia då den når både befintliga och potentiella kunder. Vi 
kan här se en skillnad mellan vad Skoda och författarna Bonde-Teir och Westerståhl 
(2005) säger. Författarna menar att en rätt utformad reklam som syftar till direkt respons 
kan bygga varumärket (Ibid.). När det gäller huruvida DM kan vara skadande för 
varumärket är Skoda av uppfattningen att DM kan skada varumärket om den hamnar fel 
vad gäller budskap eller målgrupp. För att motverka detta uppdaterar de ofta den lagrade 
informationen i kunddatabasen.  
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Detta stärks av Marisavo och Raulas (2004) som skriver att DM kan vara skadande om 
företaget inte vet hur de ska arbeta med den på rätt sätt. De betonar vikten av att företagen 
kommunicerar med kunden utan att göra denne irriterad. (Ibid.) 
 
Då Skoda utökat sin DM har inte förändringen på mediemarknaden påverkat dem i så stor 
omfattning. De ser de nya kanalerna som något positivt för företaget då de underlättar 
deras arbete. Detta stämmer väl överens med vad Kotler (2002) säger. Han menar att den 
nya teknologin innebär att dagens företag kan använda betydligt fler marknadskanaler än 
tidigare för att kommunicera med sina kunder. Skoda inför inte nya medier i sin 
marknadsföring enbart för att de är nya utan deras medieval baserar sig istället på vad det 
är de vill säga och vad de syftar till att göra med marknadsföringen. Kotler (2002) menar 
dessutom att den teknologiska miljön ständigt förändras och att företag för att behålla sina 
marknadsandelar måste ta hänsyn till teknologins trender. Detta gör Skoda, men de styrs 
framförallt efter de mål de har med sin marknadsföring. Jedbratt och Lindgren (1999) 
anger att antalet varumärken har fördubblats de senaste tio åren och att all den reklam som 
vi idag möts utav gör oss mer motståndskraftiga till varumärkesbudskapen. Skoda försöker 
därför vara lite kaxiga i sin marknadsföring och inte bara göra vad alla andra gör för att 
sticka ut. Ett smart drag enligt vår åsikt då reklamen idag måste sticka ut på något sätt för 
att uppmärksammas.  

5.3 Analys av SEB Sverige 

5.3.1 Företagets marknadsföring 
 

Sedan SEB införde arbetet kring DM åren runt sekelskiftet har de utökat sina DM- 
aktiviteter betydligt. Detta stämmer väl överens med vad flera teoretiker säger angående 
DM´s tillväxt. Doyle (2006) skriver att DM-relaterade medier såsom DR, TM och e-DR 
har vuxit med en väldig fart i de flesta länder under det senaste årtiondet och i SEB´s fall 
har användandet av främst TM och DR ökat mycket. Enligt Schultz (1991, se Karlsson & 
Friberg) spelar en mängd olika variabler in då ett företag väljer den bästa kombinationen 
av medier för en kampanj, något som stämmer väl in på SEB. Då SEB väljer medier görs 
detta beroende på kampanjens syfte. Är syftet att framkalla kortsiktiga köp faller TV 
automatiskt bort. Valet beror även på hur reklambyrån som håller i kampanjen arbetar. 
Bonde-Teir och Westerståhl (2005) förespråkar att företaget gör en helhetsbedömning av 
sina mediealternativ för att kunna få en jämförande bild. Detta gör SEB, då de väger 
mediernas för- och nackdelar mot varandra för att välja de mest lämpliga efter kampanjens 
syfte. Bonde-Teir och Westerståhl (2005) menar att företaget och reklambyrån ibland kan 
begränsas i medievalet på grund av en ”så här har vi alltid gjort”-attityd. För att förhindra 
det måste företagen vara öppna för att tänka i nya banor och anpassa sin kommunikation 
efter kunden. (Ibid.) SEB har använt nästan alla typer av media vid något tillfälle i sin 
marknadsföring beroende på kampanjens syfte, vilket vi anser visar på att de är öppna för 
nya medier och sätt att arbeta. Själva anser de att företagets marknadsförare är öppna för 
ny information och nya idéer genom att läsa, studera, mäta och ta in så mycket 
information de kan.  
 
SEB arbetar mycket med DM genom olika medier vilket är möjligt då de har så mycket 
information lagrad i sin kunddatabas. Företaget kan därmed rikta sina erbjudanden efter 
den lagrade kundinformationen som finns sparad.  
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SEB arbetar mycket med DR, både traditionell och oadresserad. DR förespråkas av 
författarna Bonde-Teir och Westerståhl (2005) som anger att den främsta styrkan med DR 
ligger i att det går att avgöra precis vem som ska tilltalas. Oadresserad DR, då de har 
annonser i shoppinghäften, har fungerat mycket bra för företaget och har den fördelen att 
det är enkelt att mäta kostnaden per order. Genom oadresserad DR kan SEB nå ut till sina 
befintliga kunder men även till nya potentiella målgrupper. Författaren Tapp (2000, se 
Karlsson & Friberg, 2004) går i samma linje med detta då han menar att den främsta 
fördelen med oadresserad DR är den stora mängd som kan fördelas till en låg kostnad. 
SEB har inte arbetat så mycket med e-DR men detta håller på att förändras då de för 
närvarande bygger upp arbetet med det. Detta kan vi se är helt i linje med vad teoretikerna 
säger. Stone och Jacobs (2001) menar att e-DR är en naturlig utveckling från brev via post 
till brev via e-post. Vidare skriver författarna att det i dagens samhälle fungerar minst lika 
bra som vanlig post och att det är effektivt då kunden nås och kan svara inom några 
sekunder. (Ibid.) Även Duncan (2002) anser att det är ett medie som är både enkelt och 
billigt att använda. SEB arbetar även omfattande med TM då det innebär en mer personlig 
kontakt med kunden. En författare som betonar den personliga kontakten som TM innebär 
är Duncan (2002) som skriver att företagen genom TM kan göra telefonsamtalen mer 
personliga och att kunden ges tillfälle att ge omedelbar respons. I 
massmarknadsföringssyfte arbetar SEB bland annat med TV reklam. Eftersom det är en så 
pass kostnadskrävande kanal att arbeta med tar den en ganska stor del av deras 
marknadsbudget. Även Duncan (2002) anger de höga produktionskostnaderna som är 
förknippade med TV som en av mediets främsta nackdelar.  

5.3.2 Varför har SEB utökat sin DM? 
 
Att SEB arbetar mer med DM idag än tidigare har mycket att göra med att deras fokus på 
försäljning har blivit starkare. Genom DR och TM arbetar SEB med DM som leder till 
direktköp. Kotler (2005) anger TM som ett exempel på ett medie som syftar till omedelbar 
försäljning. Författarna Bonde-Teir och Westerståhl (2005) skriver om DR-kampanjer som 
ofta har försäljning som syfte. Vi kan alltså se en likhet mellan vad SEB och teorin säger 
kring DM och generera försäljning. Att öka sin försäljning anser SEB går ”hand i hand” 
med marknadsföring där man konstant kan avmäta resultat och se vilka aktiviteter som är 
lönsamma och inte. Genom den mätbara responsen som DM innebär kan SEB fokusera 
mer på erbjudanden och aktiviteter som värdesätts av kunden. Det stämmer väl överens 
med vad teorin säger, då många författare anger den mätbara responsen som ett av de 
grundläggande syftena med DM. Författarna Roberts och Berger (1989) skriver att genom 
att företagen vet exakt vad som fungerade och inte kan de fördela sin marknadsbudget mer 
effektivt. Detta kan kopplas till vad SEB anser, att den mätbara responsen innebär en 
otrolig fördel för företaget då de har full kontroll över vad som pågår och även vad som 
fungerar.  
 
DM innebär en interaktion med kunden där denne ges möjlighet att ha en kontakt med 
företaget. Detta hänger ihop med nöjda kunder och kundlojalitet och därför ser SEB 
uppbyggandet av kundlojaliteten som en mycket viktig anledning till att deras arbete inom 
DM har ökat. Genom att arbeta närmare kunden kan företaget bättre anpassa sig efter 
kundens behov och kunden blir då nöjdare. Idag spelar DM en betydande roll för banken 
då det tidigare fanns mycket fler bankkontor och mycket av den dagliga kontakten idag 
sker på distans.  
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Duncan (2002) är en av teoretikerna som går i linje med vad företaget säger. Han menar 
på att det är de återkommande kunderna som företaget lever av i form av fortsatt 
försäljning. Lojala kunder är mycket viktiga för företaget och även mycket lönsamma. 
(Ibid.) SEB kan, tackvare en så omfattande databas rikta mycket aktiviteter till sina olika 
kundsegment. Detta kan sedan kopplas till vad Stone och Jacobs (2001) skriver då de drar 
en linje mellan arbetet med kunddatabasen och lojala kunder, då informationen i 
kunddatabasen kan användas både i syfte att bygga relationer och bygga kundlojalitet. 
Företaget kan genom den lagrade kundinformationen rikta sina erbjudanden efter 
kundernas individuella behov. (Ibid.) Något som både teorin (Kotler, 2002) och SEB säger 
är att det är både kostnadskrävande och tar lång tid att bygga upp en omfattande kundbas, 
men att det ändå leder till kostnadsbesparingar för företaget då de kan maximera 
effektiviteten av sin marknadsföring.  
 
SEB arbetar med att öka sina kunders lönsamhet så att företaget över tiden ska tjäna mer 
på kunden. För att göra det spelar DM en betydande roll då det innebär att de kan mäta 
den individuella kundens värde. Till sin hjälp använder sig SEB utav en 
segmenteringsmodell. Genom att mäta kundens värde kan de sedan arbeta med att höja 
värdet hos kunden genom att rikta olika erbjudanden till kunderna beroende på hur 
lönsamma de är. Detta går i linje med vad författaren Fill (1995) skriver om fördelarna 
med att kunna mäta kundvärdet. Han säger att om företaget vet kundvärdet vet de även hur 
mycket tid och resurser som kan investeras i kunden och de kan samtidigt få en 
tillfredställande vinst. Det kan vara lönsamt att satsa mycket aktiviteter på en stor kund 
och lägga mindre vikt vid kunder som inte drar in så mycket till företaget. (Ibid.) 
Författarna Stone och Jacobs (2001) betonar även kunddatabasens betydelse, då företaget 
kan dela in kunder in olika kategorier för att urskilja vilka som är mest lönsamma. 
Eftersom SEB arbetar med upp till 500 aktiviteter samtidigt riktade till olika kundsegment, 
krävs det en välorganiserad kunddatabas för att hålla i ordning på alla utskick och vad som 
ska skickas till de olika segmenten. Detta är bara ett exempel till varför lyckad DM hänger 
så mycket ihop med en fungerande kunddatabas, något som flera teoretiker visar på. 
Kotler (2002) skriver till exempel att all framgångsrik DM börjar med en välutformad 
kunddatabas, något som styrks av SEB.  
 
Då företaget genom att använda DM kan skicka mer individanpassad kommunikation till 
kunderna leder det till fler nöjda och lojala kunder. Lyckas ett företag med att bygga upp 
en bred bas av lojala kunder, genom personlig interaktion, leder det till ett starkt 
varumärke. Eftersom DM fungerar så bra för SEB idag bidrar det till att företaget växer, 
vilket stärker varumärket. Dessa åsikter går helt i linje med vad Gardiner och Quinton 
(1998) säger. De anser att varumärkets värde utgörs av företagets kunder och inte utav 
företaget själv. Författarna är av uppfattningen att fler företag arbetar på detta sätt idag då 
de har insett vikten av att behålla sina kunder och värdet som de bringar för företaget och 
det stämmer väl in på SEB. För att motverka att deras varumärke skadas, utför SEB 
rensningar i kunddatabasen och arbetar även med så kallade ”hygienregler”. Om dessa 
regler följs och deras DM resulterar i de kunder som banken vill ha är företaget av den 
åsikt att DM inte skadar varumärket. Doyle och Stern (2006) skriver att om ett företag 
lyckas med att utforma en välfungerande databas med ett lämpligt urval kan det leda till 
flera fördelar. Misslyckas arbetet blir lätt resultatet att människor blir utsatta för spam som 
leder till låga svarssiffror och irritation (Marisavo & Raulas, 2004).   
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Eftersom SEB använder sig av en kunddatabas med specifika kunduppgifter kan de bättre 
rikta sin service till kunden, komma närmare kunden och därmed stärka relationen till 
denne. Detta kan kopplas till vad Kotler (2002) menar, att genom att använda en databas 
kan företag bygga personliga relationer med sina kunder då den lagrar personlig 
information om kunder och potentiella kunde. Även Fill (1995) menar att företag genom 
användning av en databas kan leverera personliga budskap och på så vis bygga upp 
relationen med utvalda individuella kunder. I SEB´s marknadskommunikation är kunden i 
fokus och styr vilken kommunikation som ska användas. Vi kopplar det till vad 
Gummesson (2002) säger kring förflyttningen av fokus från produkt-kund till kund-
produkt och ser att SEB´s arbetssätt stämmer väl överens med detta. Kotler (2002) säger 
även att det finns flera omvärldsfaktorer som påverkar marknadsarenorna och företagen på 
ett eller annat sätt och att teknologin är en av dem. Den teknologiska utvecklingen som har 
skett på mediemarknaden har haft betydelse för företaget då de valt att utöka sin DM, men 
det är inte en av de främsta anledningarna. Genom ny teknik är databaserna snabbare och 
mer utvecklade och gör det möjligt att arbeta med DM på ett annat sätt än tidigare, något 
SEB utnyttjar. Kotler (2002) säger att ny teknologi öppnar upp för nya marknader och 
möjligheter. SEB är av uppfattningen att de hade arbetat med DM även om teknologin inte 
varit så utvecklad, men att deras DM är så lyckad mycket tackvare dagens teknik. På SEB 
tycker man att det är viktigt att hänga med i den teknologiska utvecklingen, inte minst för 
att följa kundernas användning av teknologin. Detta kan kopplas till det Kotler (2002) 
säger, att den teknologiska miljön förändras i en mycket snabb takt och marknadsförare 
måste beakta trender inom teknologin för att behålla sina marknadsandelar.  
 
På SEB märker de att kunderna ställer krav på dem att orka möta dem oftare. De känner 
också av att dagens kunder har mer intresse för teknik och själva kollar upp priser och 
olika erbjudanden. Företaget räknar inte längre med att ha en ”helkund” då kunderna 
köper produkter hos många olika företag. Detta betonas även utav Jedbratt och Lindgren 
(1999) som menar att dagens konsumenter vill kunna skapa en relation till det företag som 
lämpar sig bäst vid varje aktuellt tillfälle. Företagen förväntas ge omedelbar 
tillfredställelse och konsumenterna förväntas bli tillfrågade om sina specifika och 
personliga önskemål. Författarna förklarar vidare att en omdefinition av den traditionella 
marknadsmixen med sina 4P:n är lämplig att anpassa på dagens marknad, då kraven på 
företagen har ökat i takt med att konsumenterna är allt mer kräsna och medvetna om vad 
de vill ha. De menar även att samhället har gått mot ett 24 timmars samhälle, då vi räknar 
med att företag ska vara tillgängliga dygnet runt. För företagen innebär det att koncentrera 
sig på nyckelord som alltid överallt, individuellt och skräddarsytt. (Ibid.) Detta kan vi se 
att SEB gör, då de anpassar mycket av sin kommunikation efter den individuella kunden. 
SEB tror att det är mycket viktigt att de kan ge sina kunder erbjudanden som är bättre än 
konkurrenterna och att de är lättillgängliga. Inom banksektorn är de avgörande faktorerna i 
kundens val just tillgänglighet och erbjudande.  
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5.4 Jämförande analys 

5.4.1 Företagens marknadsföring 
 

SEB, Team Sportia och Skoda är tre väldigt olika företag som i olika mån arbetar med 
DM. Gemensamt för dem alla är att deras satsningar inom DM har ökat under de senaste 
åren och att DM idag tar en större del av företagens marknadsbudget än tidigare. Vi kan 
alltså dra en likhet mellan alla tre företagens fördelning mellan DM och 
massmarknadsföring och hur den har förändrats. Dock har fördelningen förändrats olika 
mycket på alla tre företagen, men den har gått i samma riktning.  
 
Vid analysering av medievalet ser vi att de tre företagen baserar sitt val av medier i viss 
mån på samma faktorer men att de även skiljer sig åt på vissa plan. Vid medievalet 
betonar både SEB och Skoda att de utgår ifrån den specifika kampanjens syfte och vilken 
målgrupp som ska nås. Då tar de bland annat hänsyn till om syftet är att nå ut till en bred 
målgrupp eller en mindre mer tydlig målgrupp Team Sportia däremot säger att eftersom de 
är väldigt fokuserade på försäljningen baseras valet främst på vad de får ut av mediet i 
fråga. De säger även att de tar hänsyn till om mediet stärker varumärket. Något vi kan se 
hos alla tre företagen är att deras medieval till viss del beror på de byråer de arbetar med 
och vilket arbetssätt de har. Team Sportia säger även att de tar hänsyn till hur 
köpresponsen påverkas genom mediet, om det underlättar eller blir svårare för målgruppen 
att agera. Något som de tre företagen har gemensamt är att de på ett eller annat sätt tar 
hänsyn till den tänkta målgruppen då de väljer medier. De gör även en överblick av 
mediernas för- och nackdelar för att välja det mest lämpliga mediet. Alla tre säger att de 
begränsas av ekonomiska skäl.  
 
Inom DM använder sig alla tre företagen utav DR. Detta gör de främst för att bättre kunna 
ta hänsyn till det individuella behovet och rikta sina erbjudanden. Skoda anser dock inte 
att DR är det bästa för att stärka varumärket utan att det görs bäst genom reklam i 
massmedia. Något vi kan se hos alla företagen är att de använder sig främst utav 
massmedia för att nå ut till nya potentiella kunder. Inom massmarknadsföring använder 
sig alla tre företagen utav annonsering i tidningar och magasin. Däremot använder sig 
både Skoda och SEB utav TV reklam, något som Team Sportia inte gör. Vi anser oss 
kunna se likheter i företagens användning av Internet då alla företagen använder sig utav 
Internet på något sätt i sin marknadsföring. Detta tror vi har att göra med Internets snabba 
tillväxt. Team Sportia och Skoda använder sig båda utav SMS, något som SEB inte anser 
fungerar så bra för dem. Det enda företaget som använder sig utav TM är SEB. På så sätt 
kommer de närmare kunden och får en djupare kontakt. Vad vi kan avläsa från detta är att 
vissa medier används utav alla företagen medan några skiljer sig åt. Detta kan tänkas bero 
på att företagen väljer sina medier efter sina målgrupper och därmed blir det naturligt att 
deras användning av de olika medierna skiljer sig åt. 

5.4.2 Varför har företagen utökat sin DM? 
 
Företagen angav i flera fall samma främsta anledningar till att de utökat sin DM men i 
vissa fall skilde de sig även åt. Detta eftersom de alla värdesätter olika saker och har olika 
syften med sitt arbete kring DM. Om vi sammanställer de tre företagens svar i en modell 
enligt svaren vi fick in från företagen ser den ut så här: 
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Jämförande analys av Team Sportia, Skoda och SEB
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Genom denna modell kan vi se att en anledning som alla företagen värderade som en av de 
främsta anledningarna till att de utökat sin DM är att bygga kundlojalitet. Vi tror att det är 
väldigt bra att alla företagen har insett vikten av lojala kunder och vilken betydelse det har 
för företaget på lång sikt. Team Sportia menar på att kunderna är oerhört viktiga för 
företaget. De arbetar med ett bonussystem för att belöna sina lojala kunder och för att höja 
kunderna i skalorna. Även Skoda betonar vikten av återkommande kunder genom återköp, 
service och köp av reservdelar. SEB säger att interaktionen mellan kund och företag som 
DM innebär hänger ihop med nöjdare, mer lojala kunder. Detta anser de är väldigt viktigt 
för ett företag, då de nöjda kunderna leder till ett starkt varumärke. Återkommande kunder 
är alltså något som alla företagen värderar högt och som DM bidrar till.  
 
En andra andledning som alla företagen sa var en av de främsta anledningarna var att 
generera i mer försäljning. De använder sig alla utav DM som leder till direktköp genom 
tidsbegränsade erbjudanden som syftar till att öka försäljningen. På Skoda är mycket av 
deras DM actionstyrd och syftar till att få en kund att agera nu. Ett undantag till detta är 
Skodas planerade kundvårdsprogram, som inte kommer att ha samma ”push känsla” utan 
ska fokusera mer på en kontinuerlig dialog mellan kund och företag. På Team Sportia 
betonar de vikten av att marknadsföringen genererar i högre försäljning då försäljningen är 
det företaget lever av. Likaså menar Skoda att det är viktigt att sälja bilar i allt de gör.  
SEB menar att mätbarheten som DM innebär går hand i hand med försäljningen, då de 
hela tiden kan se vilka aktiviteter som säljer bra och kan satsa mer på dessa. Den mätbara 
responsen har även de andra företagen angett som en av de viktigaste anledningarna till att 
de utökat sin DM.  
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SEB menar att de kan lägga mer fokus på de erbjudanden och aktiviteter som kunden 
värdesätter och att den mätbara responsen innebär att de har full kontroll över vad som 
händer. Skoda säger i likhet med SEB att det är väldigt viktigt med mätbar data för att 
bättre kunna läsa av vad man gör. Team Sportia säger att de är beroende av att kunna mäta 
responsen från kunderna för att kunna förbättra sin marknadsföring och samtidigt lära sig 
av sina misstag. Från detta kan vi se att företagen använder DM mycket för att kunna lära 
sig av sina misstag och inte spendera pengar på aktiviteter som inte är lönsamma. 
 
Alla de tre företagen tycker att det är viktigt att bygga upp den personliga relationen till 
sina kunder och det har varit en viktig orsak till varför de utökat sin DM. Skoda anser att 
genom att använda DM kan de stärka relationerna till sina kunder, vilket i sin tur leder till 
att återköp kan säkerställas. Genom bland annat det planerade kundvårdsprogrammet 
syftar Skoda till att föra en dialog med kunden och på så vis stärka relationen med denne. 
Team Sportia säger att om man vill behålla sina kunder är det viktigt att bygga upp andra 
värden för kunden än bara pris och produkt. SEB säger att företaget genom DM kommer 
närmare kunden och på så sätt stärker relationen till denne. Detta grundar sig i att de 
förstått att kunderna tycker att banker överlag är dåliga på försäljning och att de vill att 
banken ska vara mer aktiv. Genom sin kunddatabas kan SEB bygga personliga relationer, 
då de bättre kan rikta sina erbjudanden efter kundens behov.  
 
Vi kan se att alla tre företagen arbetar mer med att ha kunden i fokus istället för att 
fokusera på produkten. Skoda säger att de i sin marknadsföring alltid försöker sätta 
kunden i fokus och tillfredställa deras behov, annars säljer de inte några bilar. De måste 
dock även ta hänsyn till fabriken och därför hamnar de lite mittemellan produkt- och 
kundfokus. Team Sportia menar att de i dagsläget har produkten i fokus och att 
anpassningen mot kunden i fokus går långsammare just i sportbranschen. SEB säger 
liksom Skoda att de sätter kunden i fokus och menar på att det är denne som styr vilken 
kommunikation som ska användas. Vi kan därmed säga att SEB är det företag som i 
dagsläget har kunden mest i fokus medan Skoda ligger lite mittemellan och Team Sportia 
ännu inte kommit så långt i sin kundfokus. 
 
Alla företagen angav att mäta kundvärdet hade olika betydelse för deras utökande av DM. 
SEB arbetar med en mycket avancerad och omfattande kunddatabas, där deras kunder på 
privatmarknaden är indelade i nio segment beroende på bland annat faktorer som 
lönsamhet och potentiell lönsamhet. Med utgångspunkt i denna modell arbetar de med att 
höja kundens värde för företaget, genom att exempelvis få kunden att köpa en mer lönsam 
produkt. Mätbarheten av kundvärdet som DM innebär är alltså en av de främsta 
anledningarna till att SEB utökade sina DM-aktiviteter. Även på Team Sportia används en 
omfattande kunddatabas som delar in kunderna i olika klasser för att mäta det individuella 
kundvärdet. Kunderna delas in efter hur ofta de handlar och hur mycket de spenderar. 
Företaget arbetar precis som SEB med att höja sina kunder i skalan. Detta system ligger 
sedan till grund för utskick av bonuscheckar och andra belöningar till de kunder som 
handlar mycket. Genom att arbeta med ett system på detta sätt kan Team Sportia se vilka 
kunder som redan handlar mycket och vilka som de bör lägga mer vikt vid. På Skoda 
däremot har man inte kommit så långt med arbetet kring DM. De arbetar idag inte med att 
kategorisera kunderna efter lönsamhet. Enda området där Skoda går in och mäter 
kundvärdet är genom deras Skoda-kort. Skoda kan se att de som har ett Skoda-kort är 
bättre och mer aktiva kunder än de som inte har något kort.  
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Därför kan man delvis säga att kunder med Skoda-kort värderas högre då de får speciella 
erbjudanden. I Skodas kunddatabas, som utgör en del av Svenska Volkswagens databas, 
finns mycket information kring själva fordonet men ett problem är att det inte finns så 
mycket information kring ägaren av bilen. 
 
I jämförelse med Team Sportia och Skoda anser SEB att bygga och stärka varumärket har 
en mycket stor betydelse till att de utökat sin DM. SEB arbetar i tron att lyckas man med 
att bygga upp en bred bas av lojala kunder genom personlig interaktion så leder det i sin 
tur till ett starkt varumärke. DM leder till fler nöjda och lojala kunder och detta i sin tur 
leder till ett starkare varumärke. Om vi jämför detta med vad Skoda säger, så menar de 
snarare att DM bör användas då kunden redan känner till företaget väl och har en positiv 
bild av företaget. DM bidrar då till att bekräfta den bild av varumärket som kunden redan 
har. De menar på svårigheten att nå ut till en ny målgrupp genom DM då de anser att 
kunden inte är lika mottaglig om denne inte redan har en positiv bild av företaget. SEB 
arbetar alltså utifrån ett synsätt som innebär att det är interaktionen med kunderna som 
bygger varumärket, medan Skoda utgår från att ha ett starkt varumärke innan de kontaktar 
kunden genom riktade aktiviteter. Team Sportia anger i sin tur att varumärkesstärkande är 
en självklar anledning till att de utökat DM, men att det inte var en av de främsta 
anledningarna. De anser att varumärket främst stärks genom det ökade förtroendet hos 
kunden då DM används på rätt sätt. Något som alla företagen har gemensamt är att de 
anser att DM kan vara skadande för varumärket om den inte används och riktas till rätt 
personer.  
 
Gemensamt för alla tre företagen är att de märker att kunderna ställer allt högre krav på 
dem. På SEB känner de att kunden ställer högre krav på företaget i form av att de måste 
orka möta sina kunder oftare, genom vanliga bankkontor, telefonbank och Internetbank. 
Dagens kunder har även mer kunskap kring priser och erbjudanden. Skoda menar även att 
dagens kund är mer kräsen och påläst än förr. De läser tester, kollar Internet och jämför 
priser i större utsträckning. Genom DM kan företaget bättre se till det individuella behovet 
hos kunden och möta dessa förväntningar. Detta påpekar även Team Sportia, som säger att 
dagens kund är mycket mer medveten och genom ny teknologi kan kolla och jämföra 
priser. På Team Sportia anser man att det idag krävs både god service och hög kunskap i 
kombination med rätt pris för att få kundens val.  
 
När det gäller förändringar på mediemarknaden kan vi avläsa att företagen är av olika 
åsikter. Förändringen på mediemarknaden anser Skoda inte haft stor betydelse till att de 
utökat sin DM, då de utgår från vilket behov de har när de väljer mediekanaler och inte 
testar de nya kanalerna endast för att de är nya. Dock ser de positivt på att fler kanaler har 
tillkommit och menar att det underlättar för företagen i deras marknadskommunikation. I 
SEB´s fall har förändringen på mediemarknaden varit en viktig orsak till varför de utökat 
sin DM. På grund av de idag snabbare databaserna är det möjligt för dem att arbeta med 
DM på ett annat sätt. SEB menar därför på att det är mycket tackvare tekniken som deras 
DM är så framgångsrik då databasen kan lagra och analysera en stor mängd information. 
De tror att det är viktigt att hänga med i den teknologiska utvecklingen för att utveckla sin 
marknadsföring men även för att följa kundens teknikanvändning. I likhet med vad SEB 
säger, menar Team Sportia att förändringen på mediemarknaden har varit en viktig 
anledning till varför de utökat sin DM.  
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Precis som SEB har de tagit tillvara på de nya mediekanalerna och kunnat utveckla sin 
marknadsföring vilket leder till att de mer effektivt kan nå ut till sina kunder.  
 
För att sticka ut i dagens mediebrus anser både Team Sportia och Skoda att företaget bör 
gå sin egen väg, hitta sin egen nisch, istället för att göra som konkurrenterna. Detta tror vi 
är mycket viktigt idag då det blir allt svårare att få konsumenternas uppmärksamhet. 
Eftersom de båda säljer produkter kan de göra detta genom att vara lite kaxiga och testa 
nya vägar för de olika produkterna. SEB betonar istället att det handlar om att arbeta med 
bättre erbjudanden, smartare kampanjer och göra bättre medieval. Detta kan tänkas ha att 
göra med att SEB är ett tjänsteföretag och att kunder idag ser mycket till erbjudandet och 
tillgängligheten.  
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6. SLUTSATSER 
 
Inledande kommer vi i detta kapitel ta upp och diskutera kring problemformuleringen som 
har legat till grund för arbetet. Vi kommer även att redogöra för egna observationer och 
slutsatser över delar i arbetet som vi vill framföra. Slutligen ges förslag till de tre 
fallföretagen och förslag ges även till fortsatta studier inom ämnet.  

6.1 Diskussion kring problemformulering 
 
Har fördelningen mellan direktmarknadsföring och massmarknadsföring förändrats hos 
företagen? 
 
Vi har funnit att fördelningen mellan DM och massmarknadsföringen har förändrats hos 
alla tre fallföretagen, Team Sportia AB, Skoda Sverige och SEB Sverige. Företagen lägger 
allt större del av sin marknadsbudget inom DM och därmed mindre inom 
massmarknadsföring och de traditionella medierna. Vi har kunnat fastställa detta då de 
respektive respondenterna har angett att de har utökat sina DM-aktiviteter samtidigt som 
deras marknadsbudget har hållit sig konstant.  
 
På SEB har man sedan år 2004 arbetat allt mer med DM och detta har resulterat i att 
företaget idag år 2007 lägger ca 70-80 % av sin marknadsbudget inom DM. Deras DM- 
andel har ökat markant sedan de införde sitt arbete med DM vid sekelskiftet och av de tre 
företag vi undersökt är SEB det företag som idag lägger störst andel av sin budget  inom 
DM.  
 
Team Sportia spenderar idag år 2007 ca 20 % av sin marknadsbudget inom DM och 
resterande 80 % inom massmarknadsföring. Fördelningen har förändrats mycket sedan år 
2005 och år 2006, då företaget startade sin medlemsklubb och hemsida. Från år 2005 har 
antalet medlemmar gått från 0 till 230 000, vilket har gjort det möjligt för dem att arbeta 
mer med DM. De räknar också med att förändra fördelningen mellan DM och 
massmarknadsföringen till 30 % respektive 70 % år 2008.  
 
Skoda lägger idag år 2007 ca 2 % av sin marknadsbudget inom DM. Trots att detta kan 
låta lite, har deras DM-arbete ökat betydligt sedan marknadsföringschefen Lina Ivarsson 
började sitt arbete år 2005. Företaget arbetade då enbart med DM genom kundtidningen 
men idag arbetar de med DM-medier som DR, e-DR och SMS. Skoda planerar även att 
införa ett kundvårdsprogram till hösten år 2007, vilket kommer leda till att fördelningen 
förändras ytterliggare.  
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Vilka faktorer ligger till grund för utökandet av DM? 
 
Enligt vår modell över den teoretiska referensramen har vi efter insamlandet och analysen 
av empirin sammanställt en modell där syftena nu är indelade efter hur stor påverkan de 
hade för företagen då de utökade sin DM. Modellen ser ut enligt följande: 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
Lojala kunder är som vi kan se i modellen enligt alla företagen oerhört viktiga, då det är 
dessa som återkommer till företaget. Både SEB och Team Sportia arbetar med 
bonussystem vilket gör det möjligt att belöna lojala kunder och arbeta mer med de kunder 
som går att höja i skalan. På Skoda har de inte kommit riktigt så långt i sitt arbete med DM 
men det är något de hoppas införa så småningom. Företagen utökade sitt arbete med DM 
mycket för att få fler lojala kunder, detta bidrar DM till då kommunikationen är mer 
individanpassad.  
 
Då DM innebär direkt mätbara aktiviteter leder det till att företagen kan fokusera på 
erbjudanden och aktiviteter som kunden värdesätter. Det är en stor fördel eftersom de då 
har full kontroll över vad som händer och även kan se vad som fungerar. Därmed kan 
företagen förbättra sin marknadsföring och dra lärdom av sina misstag. Genom mätbar 
data kan företagen även bättre fördela sina resurser på olika aktiviteter beroende på vad 
som ger höga försäljningsresultat. Det är försäljningen som gör att företagen kan fortsätta 
sin verksamhet, därför har den givetvis en stor betydelse vilket vi kan se i modellen. DM 
leder till direktköp, som syftar till att ge snabba försäljningsresultat.    
 
Företag använder även DM i syfte att bygga personliga relationer till sina kunder, då en 
stark relation till företaget gör kunderna mer lojala och gör att de kommer tillbaka. Detta 
hänger även i sin tur ihop med en ökad försäljning. DM är ett bra verktyg för att bygga 
personliga relationer till kunderna då företaget kan komma närmare kunden än vid 
användning av massmarknadsföring. Det är idag viktigt för ett företag att bygga upp andra 
värden för kunden än pris och produkt, därför spelar den personliga relationen en 
betydande roll. Företag idag arbetar i allt större utsträckning med att sätta kunden i fokus, 
då fokus tidigare har legat på produkten och kunden har kommit i andra hand. Av detta 
kan vi avläsa att hur långt man har kommit i sitt arbete med kundfokus beror på vilken 
bransch man befinner sig i. SEB som är ett tjänsteföretag styr all sin marknadsföring 
utifrån kundens behov, medan Team Sportia fortfarande har mycket fokus på produkterna.  
Team Sportia försöker att ändra sitt arbetssätt men betonar att det är en bransch där det tar 
lite längre tid att ändra detta då mycket fokus naturligt ligger på produkterna.    
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Företagets kunddatabas är grunden för deras DM och utan en fungerande databas är det 
svårt att få DM att fungera effektivt. Företag gör rensningar och uppdateringar i sin 
kunddatabas för att försäkra sig om att DM inte skickas till fel personer. Kunddatabasen 
innebär att företaget har all information kring kunderna samlad och kan använda denna 
information vid framställande av riktade aktiviteter. Kunddatabasen kan även ligga till 
grund för att mäta kundernas värde för företaget och göra en värdering av kunden över tid. 
På så sätt vet företaget vilka kunder de bör lägga stor vikt vid och vilka kunder de inte bör 
prioritera. SEB och Team Sportia är två företag som arbetar mycket med DM och de 
lägger en stor del av sin marknadsbudget till riktade aktiviteter. De har därför kommit så 
pass långt i sitt arbete att de delar in sina kunder i kunddatabasen efter olika kategorier, 
beroende på lönsamhet och andra faktorer. Skoda däremot, arbetar ännu inte med så 
omfattande DM men kommer att utöka sina aktiviteter ytterliggare. Idag kan de enbart 
mäta värdet hos de kunder som har ett Skoda-kort och arbetar inte med något system som 
kategoriserar in kunderna i olika grupper. Det är dock något som de vill arbeta med i 
framtiden.  

 
Något som alla företagen var överens om är att kraven på dagens företag har ökat i takt 
med att konsumenterna har blivit allt mer kräsna och medvetna. Produkterna förväntas 
vara individanpassade, priset ska ligga ”rätt” och företaget ska vara lättillgängligt för 
kunden. SEB, som är ett tjänsteföretag, märker av detta bland annat genom att kunderna 
kräver att de ska orka möta dem oftare. I dag krävs det att ett företag ger hög service, har 
hög kunskap och även rätt pris för att vinna kundens val. Dagens kund är mer påläst, 
medveten och kräsen i sitt val och läser tester, kollar Internet och jämför priser i större 
utsträckning. Marknaderna blir allt mer fragmenterade och genom användning av DM kan 
ett företag bättre se till det individuella behovet hos kunden och möta dessa förväntningar. 
Dagens generation är mindre lojal än den äldre och även mer lättrörlig. Idag talas det 
sällan om en helkund. Det krävs därför mer arbete från företagens sida för att få kundens 
lojalitet, något som DM kan bidra till.  
 
Åsikten om hur varumärket stärks genom DM är splittrad. Vi har stött på två olika sätt att 
se på detta vilket är intressant. I det ena fallet arbetar man efter att det är interaktionen 
med kunden som leder till ett starkt varumärke. Genom DM kan företagen skicka mer 
individanpassad kommunikation vilket leder till nöjdare och lojalare kunder och det är 
dessa som utgör ett starkt varumärke. I det andra fallet tror man att kunden redan måste ha 
goda associationer till varumärket och att varumärket redan måste vara starkt innan man 
kan arbeta med riktade aktiviteter som DM. Därför måste DM föregås av en långsiktig 
bearbetning, genom reklam via massmedier som TV och annonsering. Vad vi kan se från 
denna studie är att byggandet och stärkandet av varumärket inte är en utav de främsta 
anledningarna till att företag utökar sina DM aktiviteter. Däremot kan DM bland annat 
leda till att förtroendet för företaget ökar om det används på rätt sätt och precis som all 
marknadsföring påverkar det hur varumärket uppfattas.   
 
Vissa anser att DM kan vara skadande för ett varumärkes image. Vad vi kan säga baserat 
på denna studie är att det inte är DM mediet i sig som kan skada varumärket, utan det 
handlar om att DM ska användas och riktas på rätt sätt. För att lyckas med det måste 
företagen se till att deras utskick går till rätt personer, att samma person inte får olika 
erbjudanden eller samma erbjudande flera gånger.  
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Det är även viktigt för företagen att hitta en balans där kunderna inte får för mycket 
specialerbjudanden och rabatter, då detta kan leda till att de inte handlar utan dem.  
 
Ny teknologi öppnar upp för nya marknader och möjligheter för företagen att nå sina 
kunder.  Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att företag arbetar med DM i allt 
större utsträckning. Detta eftersom nya marknadskanaler och mer utvecklad teknologi gör 
det möjligt att arbeta med DM på ett annat sätt än tidigare. Databaserna är idag snabbare 
och kan lagra och analysera en otrolig mängd data. Vi har genom denna studie fått fram att 
det är viktigt för ett företag att hänga med i den teknologiska utvecklingen både för att 
utveckla sin marknadsföring och för att följa kundens användning av tekniken. Det är dock 
inte en av de främsta anledningarna till att företag arbetar mer med DM.  
 
Vi kan även säga att företag väljer medier utifrån kampanjens syfte och målgruppen som 
man vill nå ut till. En överblick av mediernas för- och nackdelar görs för att skapa en 
jämförande bild. Företag begränsas även i sitt medieval av ekonomiska skäl då många av 
dagens medier är dyra att använda.  

6.2 Förslag till de undersökta företagen 
 
Precis som denna uppsats har visat finns det flera fördelar med att arbeta med DM. Vårt 
främsta förslag till företagen är därför att fortsätta se till att deras DM arbetas med på rätt 
sätt och på så sätt bidrar till att de utnyttjar alla dess fördelar.  
 
Team Sportia arbetar i dagsläget inte med någon försäljning utöver butiksförsäljning. Vi 
tror att försäljning via andra medier är något som efterfrågas allt mer från konsumenterna 
då människor är mer bekväma och har förändrat sina shoppingbeteenden. Team Sportia 
skulle kunna införa shopping via Internet och medlemsklubben.  
 
Precis som Team Sportia själva anger tror vi att de bör arbeta mer mot att ha kunden i 
fokus vid utformandet av deras marknadsföring. Att företaget har utökat sina DM- 
aktiviteter visar att de är på god väg. Eftersom Team Sportia är en handelskedja vill de se 
snabba försäljningsresultat. Vi tror att de skulle få bättre försäljningsresultat både 
kortsiktigt och långsiktigt genom att lägga ännu mer av sin marknadsbudget inom DM. På 
så sätt skulle de kunna vårda och utveckla sina existerande relationer mer och det är de 
lojala kunderna som är lönsamma för företaget på lång sikt.  
 
På SEB har man kommit mycket långt i sitt arbete kring DM. De håller för tillfället på att 
arbeta med att påbörja användningen av e-DR. Detta tror vi kommer vara mycket 
förmånligt för företaget, då det kommer att leda till både kostnadsbesparingar och även att 
kunden kan nås och ge respons snabbare.  
 
Skoda arbetar endast med att mäta kundvärdet hos de kunder som har Skoda-kortet. Det 
har visat sig att det finns många fördelar med att mäta den individuella kundens värde, då 
företaget kan fastställa vilka kunder som bör läggas vikt vid och hur man kan höja 
kundens värde. Vi tror därför att det skulle vara lönsamt för Skoda att arbeta mer med 
detta.  
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Skoda arbetar redan mycket med DR. Vi tror att en bra idé för att sticka ut lite hade varit 
att göra ett DR-utskick till befintliga ägare av en viss bilmodell i form av en liten 
miniatyrbil, för att visa hur en ny modell ser ut. Vi tror att det hade bidragit till att kunden 
hade känt sig utvald och det hade definitivt väckt uppmärksamhet.   

6.3 Egna reflektioner  
 
Under arbetets gång har vi dykt på flera olikheter i det insamlade materialet från de tre 
företagen. Detta tror vi kan bero på att de företag som studerats är mycket olika både i 
storlek, bransch och i deras arbete med DM. Vi tror att det både har varit negativt och 
positivt för studiens resultat, då det har gett oss en bredare bild inom många områden, men 
även gjort vissa områden svårare att jämföra.  
 
Eftersom vi undersökte ett tjänsteföretag och två företag som säljer produkter skilde sig 
svaren naturligt på några områden. SEB värderade många av orsakerna högre än de andra 
företagen som anledning till att de utökat sin DM. Detta kan tänkas ha att göra med att ett 
tjänsteföretag måste lägga särskild vikt vid att bygga upp andra värden såsom kundlojalitet 
och relationen till kunden eftersom de inte arbetar med en fysisk produkt.  
 
Eftersom SEB även arbetar med en så omfattande och avancerad kunddatabas och lägger 
så mycket av sin marknadsbudget inom DM har de kommit längre i sitt arbete med DM. 
SEB arbetar även helt med kunden i fokus vid utformning av marknadsföringen. På både 
Skoda och Team Sportia har man även till viss del produktfokus, då det naturligt blir mer 
produktfokus för dem än för ett tjänsteföretag. Skoda måste ta hänsyn både till kunderna 
och deras fabriker och hamnar därför mittemellan kund och produktfokusering. Team 
Sportia arbetar i en bransch där mycket fokus automatiskt ligger på produkten. Därför 
arbetar de ännu mycket med produkten i fokus men försöker att ändra detta arbetssätt och 
menar att de är på god väg. 
 
Efter att ha skrivit empiri och analys har vi märkt att många av de olika syftena och 
orsakerna till att företagen utökat sin DM går hand i hand med varandra. Det har därför 
ibland varit svårt att dra linjer mellan dessa och ibland går de in lite i varandra. Detta kan 
exempelvis förklaras genom att en god relation till kunderna leder till mer lojala kunder, 
vilket i sin tur leder till ökad försäljning. Företaget kan genom en kunddatabas mäta 
kundvärdet och på så sätt se vilka kunder de bör lägga mer vikt vid och vilka som har 
potential att bli lönsammare. Genom detta kan företaget öka sin försäljning och bättre rikta 
sina erbjudanden. Även genom den mätbara responsen kan företagen avläsa vilka 
aktiviteter som är lönsamma och lära sig av sina framgångar och misstag. Det resulterar i 
sin tur att de kan rikta sina erbjudanden till kunderna bättre och då stärks kundens 
uppfattning av varumärket och förtroendet för företaget. Det resulterar i mer lojala kunder 
och därmed högre försäljning. 
 
Som ni förstår är olika områden viktigare för vissa företag beroende på vad syftet är med 
marknadsföringen. Genom att analysera företagen var för sig fick vi veta deras främsta 
syften då de utökade sin DM och vi kunde även se att de främsta orsakerna var de samma 
men att vissa av orsakerna skilde sig åt.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett område som vi anser skulle vara intressant att fortsätta studera inom är 
varumärkesbyggande och DM. Som vi har presenterat har vi upptäckt att det råder delade 
meningar inom detta.  
 
Vissa menar att ett starkt varumärke uppstår genom att utgå från interaktionen med 
kunden, detta kallas att man går från ”one-to-one” till ”brand”. Lyckas man med att bygga 
upp en bred bas av lojala kunder genom personlig interaktion leder det i sin tur till ett 
starkt varumärke och inte tvärtom. Andra arbetar istället med att stärka varumärkets image 
och varumärkets egna värde utan att utgå ifrån kunden. Vissa menar att varumärket har ett 
eget värde och att man kan bygga varumärken på andra sätt än genom nöjda kunder. Detta 
arbetssätt innebär motsatsen från det tidigare, alltså arbetar man från ”brand” till ”one-to-
one”. Eftersom DM innebär en interaktion mellan kund och företag har vi berört detta 
område, men inte haft möjlighet att studera det mer grundligt. Vi tror däremot att det 
skulle vara lämpligt och intressant att genomföra en studie kring detta område.   
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BILAGA 1 – OPERATIONALISERINGSSCHEMA 
 

Teori Underliggande 
begrepp Variabel Att undersöka 

Syften med 
DM Mätbar respons 

Effektivitet (vad 
fungerade/fungerade 
inte) 

Värdesätter ni responsen som ni får från kunderna?                                 
På vilket sätt använder ni den? 

      
Är den mätbara responsen en av anledningarna till 
att ni använder er utav DM? 

      
Hur pass viktig är den mätbara responsen för att 
lyckas med er marknadsföring/DM? 

        

  

Bygga 
personliga 
relationer 

Tvåvägs- 
kommunikation Värdesätter ni era kundrelationer? 

      
Upplever ni att era kundrelationer stärks genom 
DM? På vilket sätt? 

      
Är en av anledningarna till att ni använder DM, att 
ni vill stärka era kundrelationer? 

        

    Paradigmskifte 
Utformar ni er marknadsföring med kunden och 
relationer i fokus eller produkten i fokus? 

        

    
Fällor i relations- 
skapandet  

Är ni noga med att skicka ut erbjudanden endast till 
utvalda kunder? Vad gör ni för att motverka spam? 

        

  
Bygga 
kundlojalitet 

Återkommande 
kunder Lägger ni stor vikt vid att behålla nuvarande kunder? 

      Fokuserar ni på att skaffa nya (potentiella) kunder? 

      Hur väljer nu ut nya kunder? 

      
Använder ni DM i syfte att behålla era nuvarande 
kunder? 

        

  Mäta kundvärde Lönsamma kunder 
Mäter ni det individuella kundvärdet för att se vilka 
kunder ni bör lägga vikt vid? 

      
Anser ni att det är viktigt att mäta kundvärde och i 
så fall varför? 

      

Har ni speciella erbjudanden till era lönsamma 
kunder? Skiljer de sig (erbjudandena) från mindre 
lönsamma? 

      
(SEB) Är det svårt att mäta kundvärde och hur 
lönsamma kunderna är? 

      Vilken data lagras i er kunddatabas? 
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      Hur delar ni upp kunddatan? (Demografi) 

      
Vilken betydelse har er databas för att er DM ska 
fungera? 

        

  

Bygga och 
stärka 
varumärket 

Uppfattning av 
varumärket 

Använder ni DM i syfte att stärka varumärket? I så 
fall på vilket sätt? 

        

    
Negativa 
associationer 

Tror ni att DM kan påverka ert varumärket på ett 
negativt sätt? (Påträngande, spam mm) 

      
När ni utformar er DM, tänker ni mycket på hur den 
kommer att påverka varumärket? 

      Vilken roll spelar stärkandet av varumärket i er DM? 

        

  
Generera 
försäljning Direktköp Är försäljning ett grundläggande syfte i er DM? 

      
Använder ni er utav DM som leder till ett direkt 
köp? 

        

  

Förändring på 
medie-
marknaden 

Teknologiska 
utvecklingen 

Anser ni att det är viktigt att hänga med i den 
teknologiska utvecklingen? 

      
Har den teknologiska utvecklingen bidragit till att ni 
utökade er DM? 

      
(SEB) Märker ni av negativa attityder till införande 
av teknologi? (Internet, äldre människor) 

        

    Mediebruset 
Märker ni att det är svårare att nå ut till era kunder 
med anledning av det ökade mediebruset? 

      Vad gör ni för att sticka ut i mediebruset? 

        

  

Förändring på 
konsument-
marknaden Fragmentering 

Hur arbetar ni med DM för att nå ut till olika 
segment på marknaden? (Individualiserat, 
barnfamiljer) Hjälper DM till med detta? 

        

    Tillvägagångssätt 

Hur värdesätter ni att det ska vara lätt för kunden att 
nå er? (Tillgängliga 24 timmar om dygnet, rörlig 
kund) 

        

    Nyckelord 

Håller ni med om att ni fokuserar på nyckelbegrepp 
som individuellt, skräddarsytt, gränslöst och 
omedelbart än massmarknad, opersonligt, 
standardiserat och snabbt? 

      
Känner ni att kunderna ställer högre krav på er idag 
jämfört med innan? På vilket sätt? 
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Upplever ni att era kunder vill skapa en relation mer 
idag än tidigare? (Kund vill känna sig speciell) 

        

Medievalet Val av medier Kriterier 

Vad anser ni är viktigt när ni väljer media? 
(Köpresponsen, integritetsskyddet, låg risknivå, att 
den specifika målgruppen agerar) 

        

    Begränsningar 
Är ni begränsade i ert val av media pga. ekonomiska 
skäl? 

      

Tycker ni att ni är bra på att tänka i nya banor vid 
val av medier? (Lathet, risker, "så har vi alltid 
gjort") 

        

  Egenskaper För- och nackdelar 

Vilka olika medier använder ni er utav inom DM? 
Vilka för- och nackdelar ser ni med de olika 
medierna inom er DM? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE    
  

Intervjuperson 
• Namn, ålder samt befattning 
• Hur länge har du arbetat på din position? 
 

Information om företaget 
• Är företaget självständigt eller integrerat?  
• Hur länge har företaget varit verksamt i Sverige? 
• Hur många kontor/återförsäljare i Sverige? 
• Företagets marknadsposition i Sverige 
• Företagets årsomsättning i SEK 

 
Allmänt om företagets marknadsföring 

• Sköts direktmarknadsföring och övrig marknadsföring på samma avdelning eller är 
arbetet uppdelat?  

• Tas marknadsföringsbeslut endast centralt? Hur mycket beslutas lokalt? 
• Hur stor del av er totala budget går till marknadsföring?  
• Har ni utökat era marknadsföringsaktiviteter under de senaste åren? 
• Hur stor del utav er totala marknadsbudget går till aktiviteter inom 

direktmarknadsföring? (Riktade aktiviteter) 
• Har fördelningen mellan er direktmarknadsföring samt massmarknadsföring förändrats 

under de senaste åren? Utveckla eller förklara. Visa gärna på hur DM har ökat! 
• Vilka främsta orsaker ligger bakom utökandet av DM? 

 
Reklam och medier 

• Vilka medier använder ni er utav i direktmarknadsföringssyfte? 
• Vilka medier använder ni er utav i massmarknadsföringssyfte? 
• Vilka aspekter tar ni hänsyn till i ert val av media? (Köpresponsen, få målgruppen att 

agera, integritetsskydd osv.) 
• Gör ni en helhetsbedömning av mediernas för- och nackdelar vid val av media?  
• Begränsas ni i medievalet av ekonomiska skäl? 
• Hur går ni tillväga för att inte fastna i gammalt tänkande och arbetssätt vid val av 

media? 
 
Kunddatabas 

• Använder ni er utav en kunddatabas? Sedan när? 
• Vilken betydelse har databasen för fungerandet av er DM? 
• Vilka data lagras i er kunddatabas och hur delas den in (i stora drag)? (Demografi, 

geografi osv.) 
 
Mätbar respons 

• Är en av anledningarna till att ni har utökat er DM, att bättre kunna mäta responsen 
från kunderna?  

• På en skala från ett till fem, hur stor roll spelar den mätbara responsen till att ni har 
utökat era DM-aktiviteter? 

• Värdesätter ni responsen från kunderna och på vilket sätt använder ni den?  
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Bygga personliga relationer till kunderna 
• Är en av anledningarna till att ni har utökat er DM, att ni vill stärka den personliga 

relationen med kunden?  
• På en skala från ett till fem, hur stor roll spelar stärkandet av kundrelationen till att ni 

har utökat era DM-aktiviteter? 
• Upplever ni att den personliga kundrelationen stärks genom användandet av DM?  

På vilket sätt? 
• Utformas marknadsföringen med kunden och relationen i fokus eller produkten i 

fokus?  
 
Bygga kundlojalitet 

• Är en av anledningarna till att ni har utökat er DM, att behålla era nuvarande kunder? 
Om ja, på vilket sätt arbetar ni med DM för att bygga upp kundlojaliteten? 

• På en skala från ett till fem, hur stor roll spelar uppbyggandet av kundlojaliteten till att 
ni har utökat era DM-aktiviteter? 

• Vilken marknadsföring använder ni er utav för att nå ut till nya potentiella kunder?  
• Lägger ni mer fokus på att stärka kundlojaliteten hos befintliga kunder än att skaffa 

nya kunder? 
 
Mäta kundvärde 

• Är en av anledningarna till att ni har utökat er DM, att kunna mäta den individuella 
kundens värde för företaget?  

• På en skala från ett till fem, hur stor roll spelar mätandet av kundvärdet till att ni har 
utökat era DM aktiviteter? 

• Hur mäter ni kundvärdet? Är detta svårt att mäta? 
• Mäter ni det individuella kundvärdet för att se vilka kunder ni bör lägga vikt vid och 

riktar ni speciella erbjudanden till dem som är lönsamma?  
 

Stärka varumärket 
• Är en av anledningarna till att ni har utökat er DM, att stärka företagets varumärke? 

Om ja, på vilket sätt anser ni att ert varumärke stärks?  
• På en skala från ett till fem, hur stor roll spelar stärkandet av varumärket till att ni har 

utökat era DM aktiviteter? 
• Anser ni att DM kan vara skadande för varumärkets image? Hur resonerar ni kring 

detta då ni utformar era DM-aktiviteter?  
 
Generera försäljning 

• Är en av anledningarna till att ni har utökat er DM, att öka er försäljning? Om ja, på 
vilket sätt vill ni öka försäljningen genom användandet av DM? 

• På en skala från ett till fem, vilken roll spelar försäljningen till att ni har utökat era 
DM-aktiviteter? 

• Använder ni er utav DM som leder till ett direktköp? Om ja, vad för slags DM? 
 
Förändring på mediemarknaden 

• Har den teknologiska utvecklingen bidragit till att ni utökat er DM? (Fler 
mediekanaler, ny teknik osv.) 

• På en skala från ett till fem, vilken roll har den teknologiska utvecklingen spelat till att 
ni har utökat era DM-aktiviteter? 
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• Hur viktigt anser ni det är att hänga med i den teknologiska utvecklingen för att lyckas 
med sin marknadsföring? 

• Mediebruset på marknaden har ökat mycket, på vilket sätt upplever ni detta och vad 
gör ni för att sticka ut i mängden?  

 
Förändring på konsumentmarknaden 

• Har förändringar på konsumentmarknaden bidragit till att ni utökat er DM? 
(Fragmentering, individualism, 24 timmars samhälle osv.) 

• På en skala från ett till fem, vilken roll har utvecklingen av konsumentmarknaden 
spelat till att ni har utökat era DM-aktiviteter? 

• Använder ni er utav DM mer idag än tidigare med anledning av den ökade 
fragmenteringen på marknaden? (Individualism) 

• Hur pass viktigt anser ni det är att vara lättillgängliga för kunden? 
• Känner ni att kunderna ställer högre krav på företaget idag än tidigare och värdesätter 

relationen till företaget mer? Om ja, på vilket sätt märker ni av detta? 
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BILAGA 3 – SKALA 1-5 
 

                                                                                                                                 
 

Anledning till att företaget utökat sin 
direktmarknadsföring: 
(På en skala från ett till fem) 

 
Team Sportia 

 
Skoda 

 
SEB 

Mätbar respons 4 5 5 

Bygga personliga relationer 4 5 4 
 

Bygga kundlojalitet 5 5 5 

Mäta kundvärde 4 3 5 

Bygga och stärka varumärket 3 
 

3 
 

5 
 

Generera försäljning 5 5 5 

Förändring på mediemarknaden 
 

4 2 4 

Förändring på konsumentmarknaden 
 

3 4 5 


