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Sammanfattning 
 

Den ökade konkurrenssituationen mellan företag är ett resultat på att handeln har 

globaliserats. Konsumenter är idag mer medvetna om vad företag har att erbjuda, och det är 

lätt att välja alternativa företag om ett specifikt företag inte lever upp till konsumentens 

förväntningar. Detta ställer krav på att företag ständigt måste arbeta med och utveckla sina 

strategier för att skapa konkurrensfördelar. Idag arbetar många företag med lojalitetsprogram 

som är ett typexempel på en CRM-strategi. CRM-strategier och lojalitetsprogram syftar till 

att göra konsumenten mer lojal, för att möjliggöra att konsumenten skall välja att göra 

återupprepande och mer frekventa köp. Lojalitetsprogrammen måste dock uppdateras och 

förändras, för att ständigt kunna vara konkurrenskraftiga. Företag arbetar därmed för att 

skapa ett mervärde, det vill säga erbjuda en servicelösning som är utöver vad konsumenten 

förväntar sig att få från företag. Kundlojalitet kan utvecklas genom att företag skapar 

långsiktiga relationer med konsumenterna, och en relation mellan parterna kan utvecklas 

genom att företag lyssnar på konsumenterna, för att få reda på dess behov och önskemål.  
 

Forskning indikerar att individanpassade erbjudanden kan bidra till att konsumenterna än mer 

tenderar att bli lojala, detta eftersom individanpassade erbjudanden är erbjudanden som 

baseras på konsumentens unika köpbeteende, vilket möjliggör för träffsäkerhet och relevans. 

Syftet med denna studie är att mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade 

erbjudanden, för att undersöka om konsumenterna faktiskt efterfrågar och kommer ta till sig 

dessa erbjudanden. Frågeställningarna är; på vilket sätt kan efterfrågan på individanpassade 

erbjudanden bidra till ett företags konkurrensfördelar samt på vilket sätt skiljer sig 

efterfrågan på individanpassade erbjudanden beroende på butikernas geografiska placering.  
 

Studien är baserad på en kvantitativ surveyundersökning riktad till konsumenter, med en 

kvalitativ semi-strukturerad intervju för att erhålla viktig information vid utformandet av 

frågeformuläret. Resultatet för studien visade att konsumenter värdesätter att få 

individanpassade erbjudanden, och att dessa erbjudanden kan bidra till ett företags 

konkurrensfördelar eftersom erbjudandena möjliggör att servicekvaliteten kan öka vilket 

innebär att dessa erbjudanden kan upplevas ha ett mervärde. I denna studie återfanns dock 

inte några skillnader på efterfrågan av individanpassade erbjudanden beroende på butikernas 

geografiska placering.  
 

 

Nyckelord: CRM, Lojalitetsprogram, Individanpassade erbjudanden, Konkurrensfördelar 



 

 
 

Abstract 

The increasing competition between firms is a result of the globalization. Today consumers 

are more aware of what the firm has to offer, and it is easy to choose other firms if a specific 

firm doesn’t live up to the consumers’ expectations. This requires that firms must constantly 

work with and develop their strategies to create competitive advantage. Many firms work 

with loyalty programs as an CRM-Strategy. CRM-strategies and loyalty programs is designed 

to make consumers more loyal and create long-term relationships with the firm. Loyalty 

programs need to be updated and changed to obtain competitive advantage, therefore firms 

work to create added value, one example of this are that they offer a service solution that is 

better than what the consumer expects to get from the firm. Customer loyalty can be 

developed by firms through long-term relationships with consumers. A relationship between 

customers and firms can be developed through that firms listen to the consumers, in order to 

ascertain their needs and desires. 

Research indicates that personalized offers can contribute to loyalty. Personalized offers are 

based on customers unique buying behaviour, which allowing for accuracy and relevance. 

This study intends to measure consumer demand for personalized offers. to investigate 

whether consumers actually want to use these kinds of offers. Along with the aim of this 

study, two side questions arose: on what way can the demand for personalized offers help 

companies to obtain a competitive advantage as well as in which way the demand varies 

between different geographical locations.  

The method used to achieve the purpose of the study was a quantitative survey, with a 

qualitative semi-structured interview in order to obtain some important information for the 

design of the survey. The results of the survey showed that consumers appreciate getting 

unique offerings based on their specific needs, and that it to some degree can lead to 

competitive advantages. Personalized offers can increase service quality and give the 

customer an added value, and will therefore lead to a competitive advantage. In this study the 

results showed no major difference between the demand in personalized offers on the 

geographic locations that was studied.  

 

Keywords: CRM, Loyalty programs, Customized offers, Loyalty, Personalized offers. 



 

 
 

Begreppsdefinitioner 

Lojalitet: innebär att konsumenten har ett upprepande köpbeteende, god attityd och ett bra 

förhållande med företaget. Lojalitet innebär även att konsumenten har en motståndskraft mot 

övertalning från att handla hos konkurrenterna. (Meyer-Waarden, 2013).  

Kundlojalitet: Definieras som ett högt åtagande till att göra återupprepade köp eller stödja 

en produkt/företag konsekvent i framtiden. (Ou, Shih, Chen & Wang, 2011). 

Långsiktiga relationer: Långsiktiga relationer är när en relation mellan företag och 

konsument inte bara handlar om konsumentens köpbeteende hos företaget. Det är viktigt att 

företaget ser konsumenten och att relationen kontinuerligt underhålls (Venetis & Gahuri, 

2004). I denna studie tolkas därmed de långsiktiga relationerna som: en pågående relation 

mellan ett företag och en konsument. 

Lojalitetsprogram: System för marknadsföringsåtgärder som genom erbjudna förmåner 

syftar till att göra konsumenterna mer lojala (Meyer-Waarden, 2008; Ou et al., 2011).  

Mervärde: Mervärdet är de tilläggstjänster som konsumenten erhåller utöver kärnvärdet, det 

vill säga det värdet konsumenten erhåller vid köp. Ett mervärde är därmed det värde 

konsumenten erhåller utöver vad konsumenten förväntat sig (Chernatony, Harris & Riley, 

1998). 

Individanpassade erbjudanden: Ett individanpassat erbjudande kan exempelvis 

innebära unika rabattcheckar som baseras på konsumentens köpbeteende, fri frakt för de som 

ofta handlar från e-handel (Khan, Lewis & Singh, 2009) samt specifika skräddarsydda 

servicelösningar utefter konsumentens unika behov och önskemål (Pitta 1998). 

 
Konkurrensfördelar: Det finns flera olika definitioner för konkurrensfördelar. Enligt 

Christensen (20120) kan konkurrensfördelar definieras som att ett företag gör någonting 

bättre än de konkurrerande företagen, vilket är den definitionen som denna studie utgår från.  

 
Servicekvalitet: Även servicekvalitet har många olika definitioner, i denna studie används 

dock påståendet att servicekvalitet är förmågan att möta eller överträffa konsumentens 

förväntningar (O’Reilly, 2007).  
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 1 Inledning
 

Första kapitlet avser att skapa en insikt i det valda ämnesområdet, 

relationsmarknadsföring med betoning på Customer Relationship Management. 

I problemdiskussionen diskuteras tidigare forskning som sedan utmynnar i 

studiens syfte samt frågeställningar. Därefter återfinns studiens praktiska och 

teoretiska bidrag samt en avgränsning.  

 
 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Omkring 1970-talet skedde det ett paradigmskifte i marknadsföringsteorin (Grönroos, 1994). 

Sedan 1950-talet hade marknadsföringsteorin baserats på modellen Marknadsföringsmixen 

som är känd för de fyra P:n, produkt, pris, plats och påverkan (Morgan, Parish & Deitz, 

2011). Marknadsföringsmixen med de fyra P:n tillhör den transaktionsbaserade 

marknadsföringen, som innebär att marknadsföringsaktiviteterna utgår från produkten som 

placeras i centrum (Grönroos, 1997; Perret & Holmlund, 2013). Omkring 1970-talet 

påbörjade marknadsförare att använda sig av servicetjänster i marknadsföringen, vilket sedan 

utmynnades i den så kallade relationsmarknadsföringen som avser att skapa långsiktiga 

relationer mellan företag och konsumenter (Morgan et al., 2011).  
 

Globaliseringen av handeln har lett till att det ständigt etableras nya konkurrenter på 

marknaden (Eriksson & Åkerman, 1999, s. 15), vilket skapar utökade valmöjligheter för 

konsumenterna. Enligt Grönroos (1997) utsätts företag i högre grad av konkurrens om de 

använder sig av transaktionsbaserad marknadsföring, i jämförelse med relationsbaserad 

marknadsföring. Detta eftersom konkurrerande företag kan utveckla och differentiera sin 

produkt ännu bättre med funktioner och attribut, som sedan kan resultera i en kamp om vilken 

aktör som har det lägsta priset på marknaden (Grönroos, 1997).  
 

Den ökade konkurrenssituationen med större mångfald av valbara företag samt ett 

produktöverflöd, har medfört att konsumenterna ställer höga krav vid valet av ett specifikt 

företag framför andra (Eriksson & Åkerman, 1999, s. 15). Eriksson & Åkerman (1999) menar 

att de höga kraven innebär att företagen måste skapa interaktioner och lyssna på 

konsumenternas behov och önskemål, för att på så vis förstå behovsbilden och sedan kunna 

tillfredsställa konsumenterna med attraktiva erbjudanden.  



 

2 
 

Tidigare forskning indikerar att cirka 20 procent av ett företags lojala konsumenter står för 

cirka 80 procent av den totala lönsamheten (Lin & Bennett, 2014; Wilson, Zeithaml & 

Bitner., 2008). Sharp (2010) kritiserar dock 80/20-regeln eftersom konsumenternas 

köpbeteende och därmed lojalitet till ett företag varierar genom tiden. Vissa månader kommer 

exempelvis de konsumenter som anses mest lojala att handla mindre och de konsumenter som 

ansågs minst lojala kommer handla mer, de lojala konsumenterna står därmed inte för hela 80 

procent av den totala lönsamheten. (Sharp, 2010, s. 50). Sharp (2010, s. 50) menar dock på att 

det kan finnas fördelar med 80/20- regeln, eftersom de lojala konsumenterna är med värda för 

företag och därmed kan företag lägga mer resurser på att tillfredsställa dessa, dock är det av 

betydelse att samtliga konsumenter uppmärksammas för att skapa tillväxt i ett företag.  
 

De långsiktiga relationerna som kan skapas vid relationsmarknadsföring bidrar till att 

konsumenterna blir mer lojala till företaget (Grönroos, 1997). Morgan et al. (2011) menar att 

det tillkommer marknadsföringskostnader för att bevara de befintliga konsumenterna, men att 

dessa kostnader kommer att generera en högre avkastning långsiktigt, i jämförelse med om ett 

företag arbetar i större omfattning för att ständigt försöka erhålla nya konsumenter. 

Relationsmarknadsföring är därför en strategisk marknadsföringsåtgärd för att öka den 

långsiktiga lönsamheten genom lojala konsumenter (Morgan et al., 2011).  
 

Synonymt med relationsmarknadsföring är Customer Relationship Management eller CRM, 

med fokus på databasmarknadsföring (Morgan et al., 2011). Teknikutvecklingen har 

möjliggjort att företag mer lätthanterligt kan samla in information om konsumenterna enda 

ned på individnivå (Zeng, Wen & Yen, 2003), vilket kan bidra till att erbjuda en attraktiv och 

unik servicelösning för den enskilda konsumenten (Eriksson & Åkerman, 1999, s. 15). De 

företag som har kunskap om konsumenterna kan flexibelt förändra erbjudanden och därmed 

skapa ett svårkopierat mervärde, i jämförelse med de företag som saknar denna kunskap om 

konsumenterna. De företag som använder CRM-strategier kan därmed skapa 

konkurrensfördelar i jämförelse med de som inte tagit tillvara på kundinformationen. (Tseng 

& Wu, 2014). 
 

En CRM-strategi för att bevara och skapa långsiktiga relationer med de befintliga 

konsumenterna kan exempelvis vara ett lojalitetsprogram (Meyer-Waarden, 2008). Lagring 

av kundinformation som sparas i databasservrar kan användas i marknadsföringssyfte för att 

förse konsumenterna med individanpassade erbjudanden (Fowler et al., 2013). Ett 

individanpassat erbjudande kan exempelvis innebära unika rabattcheckar som baseras på 
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konsumentens köpbeteende, fri frakt för de som ofta handlar från e-handel (Khan, Lewis & 

Singh, 2009) eller specifika skräddarsydda servicelösningar som Pitta (1998) beskriver 

genom ett jeansföretag som anpassar jeansen efter konsumentens specifika mått för att sedan 

tillverka efter dessa, istället för att producera standardiserade storlekar. En CRM-strategi som 

exempelvis ett lojalitetsprogram måste uppdateras och förändras, för att ständigt kunna förse 

konsumenterna med ett mervärde, som därigenom kan leda till att företaget fortsätter att vara 

konkurrenskraftiga (Lacey & Sneath, 2006; Tseng & Wu, 2014).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I tidigare forskning diskuteras att de långsiktiga relationerna kan bidra till företags lönsamhet, 

eftersom konsumenterna vid relationsmarknadsföring tenderar att bli lojala (Grönroos, 1997; 

Gummesson, 2002; Tseng & Wu, 2014). Interaktioner och dialoger med konsumenterna kan 

möjliggöra för att bevara och stärka relationerna, eftersom företag kan söka kunskap om 

konsumenternas behov och önskemål för att anpassa erbjudanden efter dessa (Meyer-

Waarden, 2008; Stauss, Schmidt, & Schoeler, 2005). De företag som har ett rikligt 

informationsunderlag om konsumenterna och använder sig av denna information för att skapa 

individanpassade erbjudanden, kan därmed matcha konsumenternas behov mer korrekt vilket 

i sin tur kan bidra till att konsumenterna blir mer lojala till företaget (Meyer-Waarden, 2008; 

Stauss et al., 2005; Tseng & Wu, 2014). Huruvida konsumenterna faktiskt efterfrågar att 

erhålla individanpassade erbjudanden är inte något som tidigare forskning i vidare 

utsträckning diskuterar, vilket skapar intresse för att mäta konsumenters efterfrågan på 

individanpassade erbjudanden.  

Tidigare forskning indikerar även att individanpassade erbjudanden kan möjliggöra för 

företag att skapa konkurrensfördelar, eftersom ett unikt erbjudande tenderar att öka graden av 

konsumenternas upplevda erhållna service (Meyer-Waarden, 2008; Stauss et al., 2005; Tseng 

& Wu, 2014). Enligt Dorotic, Biymolt & Verhoef, (2012); Meyer-Waarden (2008); Tseng & 

Wu (2014) kan individanpassade erbjudanden möjliggöra att konsumenterna i högre grad blir 

lojala till företaget, eftersom de erhåller ett mervärde. Intresset för att undersöka hur detta 

stämmer överens med konsumenternas attityder i praktiken leder fram till en av 

frågeställningarna, avseende: 

På vilket sätt kan individanpassade erbjudanden bidra till ett företags konkurrensfördelar?   
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Mukerjee (2013) menar att konsumenters efterfrågan kan skilja sig avseende dess attityder. 

Enligt Kotler & Keller (2012, s. 236) kan konsumentens bostadsort ha en inverkan på vilka 

produkter konsumenterna efterfrågar. Den geografiska segmenteringen innebär att marknaden 

delas in via geografiska enheter, som företaget tillgodoser med varierande erbjudanden. 

Vanliga indelningar på en geografisk segmentering är genom städer och regioner inom ett 

land, företag kan exempelvis vara verksamma i flera städer i ett land men samtidigt 

uppmärksamma att det finns lokala skillnader mellan konsumenternas behov och önskemål 

(Kotler & Keller, 2012, s. 236). Givet Kotler & Kellers (2012) resonemang om att 

konsumenternas efterfrågan på produkter kan skilja sig genom geografiska aspekter kanske 

även efterfrågan på att få individanpassade erbjudanden skiljer sig mellan de geografiska 

platserna. Detta leder in på studiens andra frågeställning, som lyder:  

På vilket sätt skiljer sig efterfrågan på individanpassade erbjudanden beroende på 

butikernas geografiska placering? 
 

1.2.1 Syfte 
 
 
Syftet är att mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade erbjudanden 
 
 
1.3 Bidrag 
 

Tidigare forskning indikerar att individanpassade erbjudanden kan öka konsumenternas 

lojalitet till företag (Dorotic et al., 2012; Meyer-Waarden, 2008; Tseng & Wu, 2014). 

Kundlojaliteten kan i sin tur ha en påverkan på företags lönsamhet, eftersom konsumenternas 

köpfrekvens tenderar att öka (Tseng & Wu, 2014; Zeng et al., 2003). Den ökade 

kundlojaliteten som kan bidra till företags lönsamhet, kan medföra att det är lockande för 

företag att tillhandahålla sina konsumenter med individanpassade erbjudanden. Den tidigare 

forskningen har dock inte några vidare belägg för om konsumenterna faktiskt efterfrågar 

individanpassade erbjudanden i ett lojalitetsprogram, vilket kan vara väsentligt att undersöka 

om konsumenten faktiskt skall välja att ta till sig erbjudandena i praktiken. Teoretiskt kan 

denna studie därmed bidra till att det skapas ytterligare forskning på ämnesområdet avseende 

konsumentperspektivet, det vill säga om det faktiskt finns en efterfrågan på att få 

individanpassade erbjudanden.  
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Praktiskt kan denna studie bidra till att företag får en insikt om vad konsumenter faktiskt 

efterfrågar i ett lojalitetsprogram, vilket kan vara till hjälp för företag som arbetar med, eller 

planerar för att utveckla sin marknadsföring i enlighet med CRM-strategier. Studien 

möjliggör för att företag kan implementera marknadsföringsåtgärder genom ett 

kundorienterat perspektiv. Marknadsföring genom ett kundorienterat perspektiv innebär att 

företag lyssnar på konsumenternas behov och önskemål, för att på så vis möjliggöra för 

skapandet av långsiktiga relationer vilket i sin tur kan öka företags lönsamhet (Meyer-

Waarden, 2008; Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 2014).  
 

I denna studie undersöks Lyko Group AB´s konsumenter. Företaget är verksamma inom 

detaljhandelsbranschen och bedriver försäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter samt har 

en etablerad frisörrörelse i utvalda fysiska butiker (R.Lyko, personlig kommunikation, 8 april 

2016). Studien kan därmed bidra till att Lyko Group AB får en direkt insikt om vilka 

funktioner dess konsumenter efterfrågar i lojalitetsprogrammet, som därigenom kan bidra till 

att företagets lojalitetsprogram kan utvecklas.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien avgränsas i form av att i denna kontext undersöks efterfrågan på individanpassade 

erbjudanden avseende unika prisrelaterade erbjudanden, vilka innebär att konsumenten vid 

individanpassade erbjudanden erhåller ett erbjudande som är baserat på dennes unika 

köpbeteende.  
 

I denna studie mäts konsumenters efterfrågan på individanpassade erbjudanden i 

lojalitetsprogram inom detaljhandelsbranschen. Lojalitetsprogram i andra branscher kan 

skilja sig från hur lojalitetsprogram inom detaljhandelsbranschen generellt tenderar att 

fungera. Därmed kan efterfrågan på individanpassade erbjudanden skilja sig från olika 

branscher, vilket innebär att resultatet i denna studie avser konsumenter inom 

detaljhandelsbranschen.  
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         2 Referensram 
 

I detta kapitel förklaras relevanta teoretiska begrepp från tidigare forskning 

som bedrivits inom ämnet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell på 

de teoretiska begreppens förhållningssätt i enlighet med studiens syfte.  

 
 

 

 

2.1 Relationsmarknadsföring 
 

Relationsmarknadsföringens (RM) utgångspunkt är att skapa långsiktiga, varaktiga och 

förtroendefyllda relationer med konsumenter för att därigenom bidra till företagets lönsamhet 

(Gummesson & Grönroos, 2012; Pettersson & Van den Burg, 2011). De lojala 

konsumenterna anses som de mest lönsamma till företag (Lin & Bennett, 2014; Wilson et al., 

2008), och det kostar cirka fem gånger så mycket att erhålla nya konsumenter i jämförelse 

med marknadsföringskostnaden för att bevara företagets befintliga  

konsumenter (Wilson et al., 2008).  
 

Relationsmarknadsföringens innebörd är att skapa interaktioner mellan olika parter, en 

interaktion eller en relation måste innefatta minst två parter, vilket ett typiskt exempel kan 

vara mellan en leverantör och en företagskund (B2B)1, men det kan även ske mellan ett 

företag och en konsument (B2C)2 (Gummesson, 2002). Relationerna är inte endast viktiga ur 

ett företagsperspektiv, de är även viktiga för konsumenterna eftersom ett förtroende mellan 

parterna kan skapas och transaktionskostnader i form av konsumenternas 

informationssökande på alternativa företag kan reduceras (Grönroos, 19973). Enligt 

Gummesson (2002) är relationsmarknadsföring det övergripande konceptet för att skapa 

långsiktiga relationer, medan Customer Relationship Management (CRM) är tekniker eller 

strategier för att hantera relationerna mellan företaget och konsumenterna.  

 
 
 

 
                                                
1 Business to business 
2 Business to consumer  
3 Nyare forskning refererar till Grönroos, 1994: (Setavawan, Purwanto, Dharmmesta & Nugroho, 2016).  
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2.2 Customer Relationship Management (CRM) 
 

 

CRM tillhör relationsmarknadsföringen och företag som använder sig av denna strategi 

genomför marknadsföringsaktiviteter genom ett kundorienterat perspektiv, och har som 

avsikt att stärka och bevara relationer med utvalda konsumenter, för att på så vis skapa 

långsiktig lönsamhet (Meyer-Waarden, 2008; Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 2014).  

I Customer Relationship Management återfinns samma värderingar för marknadsföring som i 

relationsmarknadsföringen, det vill säga skapa och bevara långsiktiga relationer, skillnaden är 

att genom CRM-strategier avser marknadsförare att skapa och bevara en relation med unika 

konsumenter istället för en grupp konsumenter (Gummesson, 2002). Användandet av CRM-

strategier bidrar därmed till att företag kan marknadsföra enda ned på individnivå, för att 

erbjuda konsumenten individanpassade erbjudanden.  
 

Nyckeln är att förstå konsumenternas köpbeteende, för att därigenom kunna förutse framtida 

behov och kunna tillgodose konsumenterna med attraktiva erbjudanden som är skapade för 

den unika individen (Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 2014). Företag skaffar sig kunskap om 

konsumenterna genom att skapa interaktioner och dialoger, vilket ofta genomförs via 

observationer av konsumenters upplevda service, produktanvändning eller via analyser av 

köphistorik (Mukerjee, 2013). Observationerna och analyserna kan sedan utmynna i 

skräddarsydda servicelösningar för de individuella konsumenternas unika efterfrågan, som 

kan bidra till skapandet av en långsiktig relation med konsumenten (Tseng & Wu, 2014). 

Zeng et al. (2003) menar att individanpassade erbjudanden bidrar till att företag kan öka 

försäljningen samt bevara de befintliga konsumenterna, genom att konsumenterna i större 

utsträckning tenderar att bli lojala till företaget.  
 

Konsumentkunskapen är en viktig immateriell tillgång för att skapa konkurrensfördelar, ju 

mer kunskap ett företag har om konsumenten desto svårare är det för konkurrerande företag 

som inte har denna konsumentkunskap, att kopiera och skapa ett värde på samma nivå (Tseng 

& Wu, 2014). De företag som har kunskap om konsumenten, kan anpassa och förändra 

erbjudanden i följd av hur efterfrågemönstren förändras, vilket kan bidra till att 

servicekvaliteten kan öka. Idag är konsumenterna mer medvetna om vilken servicegrad de 

kan få av ett företag, vilket har resulterat i att konsumenterna förväntar sig att få en hög 

servicegrad oavsett vilket företag de väljer. Servicekvaliteten mäts genom sambandet mellan 

den förväntade servicen konsumenterna tror sig få via ett företag, och den upplevda servicen. 

(Tseng & Wu, 2014). Enligt Meyer-Waarden (2008) studeras CRM genom konsumenternas 
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livscykel, konsumenterna kommer att ha förändrade behov och önskemål genom olika stadier 

i livet. Konsumenterna väljer ofta de företag som erbjuder ett värde som matchar efterfrågan 

och på motsatt vis söker de andra alternativ om de upplever missnöje med tidigare företag 

(Meyer-Waarden, 2008). Genom att förstå konsumenternas behov genomgående under dess 

olika stadier i livet, kan företag leverera en hög grad av service. Stauss et al. (2005); Tseng & 

Wu (2014) menar att om företag har ett ”tillräckligt” informationsunderlag om 

konsumenterna, möjliggör detta för företaget att kunna förutse konsumenternas framtida 

behov. Interaktioner med konsumenterna kan därmed bidra till att servicelösningar kan 

utvecklas för att passa de framtida behoven, och på så vis kan konsumenternas 

tillfredsställelse öka (Meyer-Waarden, 2008; Stauss et al., 2005; Tseng & Wu, 2014).  
 

Insamling av information om konsumenterna via databaser kan bidra till att företagen får 

exakt kunskap om vem konsumenten är och vad de tidigare har konsumerat (Kahan, 1998). 

För att förstå konsumenternas framtida köpbeteende studeras ofta tidigare köpbeteende, i 

kombinationen med demografiska variabler som kön, ålder och inkomst för att ytterligare 

kombinera med intresse och livsstilar. Analysen av de olika variablerna kombineras med hur 

ofta och för hur mycket konsumenten tenderar att handla från ett företag, vilket genomförs 

för att kunna förse konsumenten med attraktiva erbjudanden. (Kahan, 1998)  
 

De lojala konsumenterna tenderar att vara mer värdefulla för företagets lönsamhet än övriga 

konsumenter (Bardakci & Whiteloock, 2003; Lin & Bennett, 2014; Wilson et al., 2008, s. 

162). Detta kan innebära att företag slösar med resurserna genom att ”övertillfredsställa” 

mindre lönsamma konsumenter och ”undertillfredsställa” företagets mest lönsamma 

konsumenter (Lacey & Sneath, 2006). Företag kan därmed arbeta för att segmentera 

marknaden och utveckla servicelösningar för de lojala konsumenterna, som bidrar till ett 

företags lönsamhet (Mukerjee, 2013). 
 

2.2.1 Mikrosegmentering 
 

Vid CRM-strategier segmenterar ett företag marknaden och utläser de mest lönsamma 

kunderna, för att främst rikta sig till dessa och deras behov och önskemål, detta för att 

säkerställa att skapa relationer med ”rätt” konsumenter (Zeng et al., 2003). Zeng et al. (2003); 

Kahan (1998) menar att marknadsföring genom en mikrosegmentering antas öka 

konsumenternas köpfrekvens och därmed företagets lönsamhet. Enligt Mukerjee (2013) kan 

företag segmentera marknaden efter bland annat köpbeteende, attityder och demografiska 

variabler, för att sedan kombinera denna segmentering med konsumenternas behov och 



 

9 
 

önskemål som kan återfås genom konsumenternas köphistorik. Köphistoriken möjliggör för 

en kostnadseffektiv segmentering eftersom företaget kan identifiera bland annat vilka 

produkter och varumärken konsumenterna efterfrågar. Analysen av konsumenternas 

köpbeteende, attityder och demografiska variabler i kombination med konsumenternas 

köphistorik kan bidra till skapandet av mindre segment, det vill säga mikrosegmentering. 

Företag kan sedan tillgodose mikrosegmenten med individanpassade erbjudanden som 

matchar konsumentens behov och önskemål. (Mukerjee, 2013)  
 

Skapandet av mikrosegment resulterar i att företagen kan tillgodose konsumenterna med 

individanpassade erbjudanden genom att personifiera (Mukerjee, 2013). SFA (Sales Force 

Automation), är en funktion för att bland annat med automatik kunna spåra en konsuments 

köphistorik och interaktioner med företaget, för att sedan samordna och kunna förutspå 

upprepade och framtida köp (Zeng et al., 2003). Marknadsförare kan via SFA skräddarsy 

erbjudanden för att anpassa dessa till de unika individernas behovsbild. Styrkan med en 

CRM-strategi kan ske när företagen kan använda systemet på ett klokt vis som främjar cross- 

och up-selling (Mukerjee, 2013; Stauss, et al., 2005). Cross-selling kan beskrivas med 

företagets förmåga till merförsäljning, exempelvis när företaget säljer kompletterande 

produkter (Kotler & Keller, 2012, s. 163). Up-selling sker när konsumenten väljer en dyrare 

produkt, genom att företaget marknadsför alternativ till den besökta produkten. De dyrare 

alternativen kan bestå av produkter som innehar flera funktioner, vilket leder till att 

konsumenten kanske väljer denna produkt framför andra, trots prisskillnaden. (Kotler & 

Keller, 2012, s. 163) 
 

För att företag skall kunna tillgodose mikrosegmenten med individanpassade erbjudanden 

kan företagen integrera information, processer, tekniker samt kunskap inom företaget (Tseng 

& Wu, 2014; Zeng et al., 2003). CRM-strategierna kan ses som hjälpmedel för företag att 

hantera alla konsumentrelaterade aktiviteter som exempelvis marknadsföring, försäljning och 

support (Tseng & Wu, 2014), och kan beskrivas som en ”bro” mellan informationsteknologin 

och marknadsföringsstrategierna i ett företag (Mukerjee, 2013). Ett exempel på en CRM-

strategi för att skapa och bevara långsiktiga relationer med konsumenterna kan vara ett 

lojalitetsprogram (Meyer-Waarden, 2008), varpå kundinformation ofta lagras i databaser som 

sedan kan användas för att identifiera konsumenten och utveckla individanpassade 

erbjudanden.  
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2.3 Lojalitetsprogram 
 

Ett lojalitetsprogram är ett integrerat system, det vill säga att olika marknadsföringsaktiviteter 

såsom försäljning och support kombineras och syftar till att göra konsumenterna mer lojala 

genom att skapa långsiktiga relationer (Meyer-Waarden, 2008). Det huvudsakliga syftet med 

lojalitetsprogram är att uppmuntra kunderna till återköp, det vill säga upprepande och mer 

frekventa köp (Dorotic et al., 2012). Genom belöningssystem kan företag främja lojalitet, 

eftersom kunden erhåller ett mervärde i form av exempelvis rabatterade priser och 

information om företaget (Dorotic et al., 2012).  
 

Kunderna måste formellt bli medlemmar i ett företags lojalitetsprogram för att kunna ta del 

av fördelarna med belöningssystem. I gengäld får företaget ta del av information om 

konsumenternas köpbeteende och kan använda sig av denna information i 

marknadsföringssyfte för att skapa långsiktiga relationer med konsumenterna. Ett 

lojalitetsprogram är, tillskillnad från en reklamkampanj, en mer varaktig 

marknadsföringsåtgärd och som bidrar till en ”win-win situation” då båda parter får fördelar. 

Lojalitetsprogram skapas till stor del för att passa medlemmarna, företagen kan exempelvis 

anordna events som klubbkvällar, ge individuella erbjudanden samt speciella mailutskick 

endast till medlemmar. (Dorotic et al., 2012) 
 

Konsumenten överväger fördelarna med nackdelarna vid beslut för att ingå i ett 

lojalitetsprogram (Dorotic et al., 2012). Några fördelar kan vara att medlemmarna i ett 

lojalitetsprogram kan spara kostnader via rabatterade produkter, få information om 

företaget/produkterna samt spara poäng som kan utmynna i olika belöningsfunktioner för 

framtida köp (Dorotic et al., 2012: Stauss et al., 2005). Fördelarna med att ingå medlemskap 

kan därmed vara monetära såväl som icke-monetära. Bortsett från fördelarna med ett 

lojalitetsprogram kan konsumenten överväga att ingå medlemskap beroende på om de inte 

tror sig uppnå kvalifikationerna för att erhålla belöningarna eller att konsumenten vet med sig 

att denne inte kommer att handla från företaget igen (Dorotic et al., 2012: Stauss et al., 2005). 

Övriga aspekter som kan påverka konsumentens vilja till medlemskap, vilka kan leda till 

försvagat åtagande från konsumenten och därmed en försvagad kundlojalitet beskrivs i 

följande avsnitt om frustration, diskriminering och konsumenternas integritet.  
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2.3.1 Frustration 
 
Ett lojalitetsprogram utlovar ofta belöningar till konsumenter vid lojala beteenden, om dessa 

belöningar saknar värde eller inte tilldelas konsumenten kan denne uppleva frustration 

(Stauss et al., 2005). Kvalifikationsbarriärer innebär de villkor konsumenten måste uppnå för 

att ta del av belöningar. Om kvalifikationsbarriärerna är svåra eller omöjliga att uppnå kan 

konsumenten känna frustration gentemot företaget. (Stauss et al., 2005). Ett företag som 

använder sig av ett belöningssystem som löper under en 12-månadersperiod, och som sedan 

nollställs vid årsskiftet, kan medföra frustration om konsumenten nästan uppnår nivån för 

villkoret till utskick av exempelvis en bonuscheck.  
 

Stauss et al. (2005) menar att om fördelarna konsumenten kan få ta del av genom 

lojalitetsprogrammet är otillgängliga, kan konsumenten uppleva frustration. 

Otillgängligheten kan innebära att konsumenten faktiskt ”övervinner” kvalifikationsbarriären 

men får ett erbjudande som är oanvändbart (Stauss et al., 2005). Detta kan exempelvis 

beskrivas med en konsument som får en inbjudan till en VIP-kväll exklusivt för medlemmar, 

men avståndet till butiken är för stort vilket medför att konsumenten, trots ”fördelen”, ändå 

inte kan ta del av erbjudandet. Om fördelarna ett medlemskap utlovar är av för lite värde för 

att det skall vara av betydelse för konsumenten att ta till sig dessa ”fördelar”, kan de känna 

meningslöshet och därmed frustration (Stauss et al., 2005). Meningslöshet utspelar sig 

exempelvis om summan av kundens inköp är betydligt högre i förhållande till de erhållna 

belöningarna. 
 

Forskningsstudier om frustration visar att intensiteten av den upplevda frustrationen kan 

variera (Stauss et al., 2005). Konsumenterna kan därmed hantera den upplevda frustrationen 

olika, exempelvis kan en konsument protestera mycket eller lite. De konsumenter som inte 

direkt protesterar vid frustrationer/missnöje, kan medföra att företag inte får ”rätt” 

information för att bedöma hur lojalitetsprogrammet upplevs och företag kan därmed inte  

erhålla information om hur framgångsrikt/icke framgångsrikt lojalitetsprogrammet är. 

Frustrationer från konsumenterna kan påverka relationen till företaget. Medlemmarna i 

lojalitetsprogrammet som känner frustration kan uppleva sig orättvis behandlade i jämförelse 

med ”favoriserade” medlemmar som de då anser tilldelats bättre belöningar, vilket kan leda 

till känslan av diskriminering. (Stauss et al., 2005) 
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2.3.2 Diskriminering  
 
 

Företag inriktar sig på de mest potentiellt lönsamma kunderna, det vill säga segmenterar 

marknaden och fokuserar på den valda målmarknaden (Nguyen & Simkin, 2013). Individer 

som befinner sig utanför den valda målmarknaden uppmärksammas därmed inte på samma 

sätt (Nguyen & Simkin, 2013). Marknadsförare segmenterar även konsumenterna inom 

lojalitetsprogrammen där de mest lönsamma individerna blir favoriserade med utökade 

belöningar medan de medlemmar som spenderar mindre pengar inte tilldelas dessa 

belöningar. Favoriserade åtgärder kan därmed leda till upplevd orättvisa och diskriminering. 

Diskriminering kan ske genom att företaget använder sig av sina resurser för att möta de mest 

värdefulla konsumenternas behov och önskemål, och därmed ”strunta” i de mindre lönsamma 

kunderna. Resultatet av favoriseringen kan innebära att de orättvist behandlade 

konsumenterna lämnar företaget och/eller sprider dåliga rykten. Ändå väljer företag att i allt 

större utsträckning ”favorisera” vissa individer, vilket många konsumenter är fullt medvetna 

om. (Lacey & Sneath, 2006; Nguyen & Simkin, 2013) 
 

 

2.3.3 Integritet  
 
 

Konsumenter som accepterar att gå med i ett lojalitetsprogram ger sitt godkännande till 

företaget om att de kan samla in och använda sig av dennes personuppgifter, för att kunna 

förbättra produkter och erbjudanden i enligt med konsumentens önskemål (Lacey & Sneath, 

2006). Konsumenter blir dock allt mer bekymrade över hur den personliga informationen 

används, då rädslan kring missbruk av informationen har ökat i takt med teknikanvändningen 

(Fowler, et al., 2013; Lacey & Sneath, 2006). Rädslan kring missbruk av informationen kan 

påverka potentiella medlemmar till ett lojalitetsprogram då vissa individer värdesätter 

integriteten högre än de belöningar som företaget erbjuder (Lacey & Sneath, 2006).  
 

För konsumenterna kan integritet vara betydande, hur ett företag handskas med en 

konsuments personliga information kan därmed påverka konsumentens framtida köpbeslut 

och därmed intrycket av företaget som varumärke. Integriteten går hand i hand med känslan 

av förtroende. Om konsumenterna inte kan lita på att deras privata information är säker hos 

företaget, kan det leda till att konsumenten upphör med sin informationsdelning.  
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2.4 Individanpassad marknadsföring 
 

De lojala kunderna är som tidigare nämnts mer värdefulla för företagets lönsamhet än andra 

(Kahan, 1998; Pitta, 1998; Zeng et al., 2003). En identifiering av nyckelkonsumenter och 

därmed de lönsamma konsumenterna, sker genom att företag via CRM-strategier segmenterar 

marknaden till mikrosegment för att möjliggöra att utläsa behov och önskemål från unika 

individer (Mukerjee, 2013; Zeng et al., 2003). Företag riktar sig sedan till de mest lönsamma 

kunderna och tillgodoser dessa med individanpassade erbjudanden för att än mer främja 

lojalitet (Kahan, 1998; Mukerjee, 2013; Zeng et al., 2003). 
 

Individanpassade erbjudanden kan exempelvis innefatta rabattkuponger, fri frakt, 

belöningssystem (Khan, et al., 2009) och specifika skräddarsydda servicelösningar som är 

riktade till den unika individen baserat på dennes köpbeteende (Pitta, 1998). En specifik 

skräddarsydd servicelösning beskriver Pitta (1998) via ett exempel på ett jeansföretag som 

anpassar jeansen efter kunders mått, istället för att producera jeansen i standardiserade 

storlekar. Individanpassad marknadsföring kan beskrivas som en förlängning av 

marknadsföringens segmenteringsprocess (Pitta, 1998). Företagen måste först och främst 

förstå vilka särskilda behov de valda mikrosegmenten har, för att sedan se på de unika 

individernas preferenser och därmed utveckla servicelösningar efter dessa. Skapandet av 

individanpassad marknadsföring antas leda till att företag blir framgångsrika, eftersom de 

förstår konsumenternas specifika behov och därmed kan skapa attraktiva erbjudanden gång 

på gång, vilka kan bidra till skapandet av långsiktiga relationer med konsumenterna. (Kahan, 

1998; Zeng et al., 2003; Pitta, 1998)  
 

Vid uppkomsten av den individanpassade marknadsföringen, tenderade företag att via direkt 

fysisk kommunikation fråga konsumenterna om deras behov och önskemål. Företagen lärde 

sig om de återkommande kundernas preferenser genom att skriva ned i anteckningsblock, för 

att därigenom kunna öka tillfredsställelsen vid nästa kundbesök. Idag är tekniken utvecklad, 

och databaser möjliggör en effektiv insamling av kundinformation för att utveckla 

individanpassade erbjudanden. (Fowler et al., 2013) 
 

Varje interaktion med en konsument möjliggör för företag att lära sig mer om individens 

behov, önskemål och förväntningar (Fowler et al., 2013). Stuass et al (2005); Tseng & Wu 

(2014) menar att konsumenterna ibland har svårt att uttrycka sina behov och önskemål, de 

företag som arbetar med CRM-strategier kan ha tillräckligt med kunskapstillgångar om 
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konsumenterna för att utläsa möjliga behov och önskemål genom att skapa erbjudanden efter 

konsumentens tidigare köpbeteenden och efterfrågemönster (Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 

2014). Individanpassade erbjudanden kan därmed möjliggöra att konsumenten upplever ett 

mervärde, det vill säga anser sig få en högre servicegrad i förhållande till den förväntade 

servicegraden. Individanpassade erbjudanden kan på så vis bidra till att konsumenternas 

uppfattning av servicekvaliteten ökar. (Meyer-Waarden, 2008; Stauss et al., 2005) 

 
2.5 Sammanfattande modell 
 
Modell 1: Sammanfattning av referensramen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Modell 1, är en beskrivande modell som sammanfattar referensramen i enlighet med syftet för 

studien, det vill säga att mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade erbjudanden.  

(1) Modellen tar avstamp i begreppet relationsmarknadsföring. Enligt Gummesson (2002); 

Pettersson & Van den Burg (2011) bidrar relationsmarknadsföring till att skapa långsiktiga 

relationer med konsumenterna, relationerna är viktiga marknadsföringsverktyg eftersom det 

är bevisat att relationerna kan skapa lojalitet som därigenom genererar försäljning och ökad 

lönsamhet för företag. Individanpassade erbjudanden bygger på att företag har en relation 

med konsumenten, varpå företaget kan matcha erbjudandet med konsumentens behovsbild. 

(2) Nästa steg i modellen handlar om CRM (Customer Relationship Management). CRM 

tillhör relationsmarknadsföringen och kan beskrivas som strategier på hur företag kan arbeta 

med relationsmarknadsföring i praktiken (Gummesson, 2002). CRM-strategierna syftar till att 
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identifiera och skapa relationer med utvalda lojala konsumenter4, för att sedan rikta 

erbjudanden till dessa (Meyer-Waarden, 2008; Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 2014). (3) Ett 

lojalitetsprogram är ett exempel på en CRM-strategi som företag kan arbeta med för att 

identifiera de lojala konsumenterna (Meyer-Waarden, 2008). Eftersom konsumenterna ofta 

måste formellt bli medlemmar i lojalitetsprogram lagras deras personuppgifter och 

köphistorik i databaser, vilka bidrar till att företag kan utläsa konsumenternas köpbeteende 

och ha en kontinuerlig dialog med konsumenterna via exempelvis mailutskick (Dorotic et al., 

2012). En CRM-strategi som ett lojalitetsprogram kan därmed anses som en lämplig strategi 

för att arbeta med att utveckla individanpassade erbjudanden. Detta eftersom kunddata lagras 

och kan analyseras av marknadsförare, för att därigenom bidra till skapandet av ett 

erbjudande som till hög grad matchar konsumentens behovsbild.  
 

I Modell 1, återfinns böjda pilar i modellen, dessa pilar skall symbolisera betydelsen av 

köphistoriken i förhållande till de individanpassade erbjudandena. Detta eftersom: kunskapen 

om konsumenterna är en beroende variabel för att skapa individanpassade erbjudanden 

(Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 2014; Zeng et al., 2003). Konsumentkunskapen är en viktig 

immateriell tillgång för att skapa konkurrensfördelar, eftersom erbjudandena kan anpassas 

och skapas efter hur konsumenternas efterfrågemönster förändras över tid (Meyer-Waarden, 

2008; Tseng & Wu, 2014). Företag kan därmed utveckla attraktiva individanpassade 

erbjudanden om de har rätt kunskap om dess konsumenter. (4) Konsumenternas köphistorik 

kan vara väsentlig för att erhålla denna kunskap. Kahan (1998) menar förståelsen för 

konsumenternas framtida köpbeteenden behöver studeras genom tidigare köpbeteenden, samt 

kombinera detta beteende med bland annat demografiska variabler och livsstilar. 

Köphistoriken kan därmed indikeras som en viktig aspekt för att utveckla individanpassade 

erbjudanden.  
 

Enligt Stauss et al. (2005) kan de (5) individanpassade erbjudandena bidra till att 

konsumenterna värderar dessa som ett mervärde. Meyer-Waarden (2008) förklarar att 

konsumenternas uppfattning av företagets servicekvalitet kan öka vid individanpassade 

erbjudanden, detta eftersom konsumenterna inte förväntar sig att få erbjudanden som matchar 

dess behovsbild perfekt. Ett företags utökade servicegrad kan därmed leda till att 

konsumenterna väljer ett specifikt företag framför andra, vilket kan skapa konkurrensfördelar 

och därmed lönsamhet genom ökad försäljning. 

                                                
4 De lojala konsumenterna anses som mest lönsamma (Grönroos, 1997; Gummesson, 2002; Kahan, 1998).   
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 3 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras metoden, det vill säga den plan för att samla in, 

organisera och sammanställa information och data som bidrar till att syftet 

med studien kan uppfyllas. 

 

 
 

3.1 Forskningsstrategi   
 

Denna studie är baserad på en enkätundersökning, där ett specifikt företags konsumenter 

undersöks. Underlaget för enkätundersökningen är baserat på tidigare forskning inom 

ämnesområdet relationsmarknadsföring med betoning på CRM (Customer Relationship 

Management), samt insamlat intervjumaterial från det specifika företaget som studeras.  
 

Det specifika företaget i denna studie är Lyko Group AB, som kommer behandlas som ett 

typexempel på hur företag i liknande bransch kan utveckla sin marknadsföring i enlighet med 

CRM-strategier, varav fokus kommer att ligga på företagets lojalitetsprogram, Club Lyko. 

Lyko Group AB har expanderat kraftigt de senaste åren, företaget som enbart bedrev e-handel 

gick år 2014 samman med Bellbox och har idag, utöver e-handeln även 40 fysiska butiker 

(R.Lyko, personlig kommunikation, 8 april 2016). Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 

8 april 2016) har företagets lojalitetsprogram Club Lyko inte prioriterats under 

expansionsfasen, vilket medfört att lojalitetsprogrammet inte utvecklats i samma takt som 

företaget i helhet. Lyko Group AB är ett intressant företag att studera eftersom Club Lyko har 

stor potential till att utvecklas för att tillfredsställa och skapa långsiktiga relationer med de 

nya konsumenterna som tillkommit genom sammanslagningen med Bellbox.  
 

Inom ämnesområdet CRM återfinns ett flertal tidigare forskningsstudier som indikerar att 

individanpassade erbjudanden kan bidra till att stärka relationen mellan företaget och 

konsumenten, som kan bidra till lönsamheten (Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 2014; Zeng et 

al. 2003). I dagsläget erbjuder inte Lyko Group AB sina konsumenter individanpassade 

erbjudanden (R.Lyko, personlig kommunikation, 8 april 2016). Syftet med studien är därmed 

att mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade erbjudanden. Utöver syftet avser 

studien att svara på frågeställningarna: På vilket sätt kan individanpassade erbjudanden bidra 

till ett företags konkurrensfördelar? & På vilket sätt skiljer sig efterfrågan på 

individanpassade erbjudanden beroende på butikernas geografiska placering? 
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3.2 Surveyundersökning  
 

Ett företags konsumenter är ofta många i antal, vilket kan medföra att det är svårt att tala med 

samtliga. En surveyundersökning eller enkätundersökning är en undersökningsmetod som 

kan vara baserad på frågeformulär, varpå dessa möjliggör för att nå ut till en större population 

av individer under en kort tidsperiod, i jämförelse med om forskaren exempelvis skulle utföra 

intervjuer (Denscombe, 2016; Sohlberg & Sohlberg, 2010, s. 156). I enlighet med 

undersökningens syfte avser studien att mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade 

erbjudanden, vilket innebär att studien avser att få en översikt och därmed inte djupare 

förståelse för konsumenternas efterfrågan. Enligt Denscombe (2016) används ofta 

surveyundersökningar till att få en ”ögonblicksbild” för hur något är, istället för att skapa en 

förståelse till varför något ter sig på ett visst vis.  
 

Denscombe (2016) menar vidare på att surveyundersökningar är användbara för att uppdatera 

kunskaperna samt kännedomen om vissa fenomen. Eftersom konsumenternas 

efterfrågemönster ständigt förändras, måste även CRM-strategierna uppdateras för att 

ständigt kunna tillfredsställa konsumenterna (Zeng et al., 2003). En surveyundersökning kan 

därmed vara en lämplig metod för att utveckla lojalitetsprogram och därmed mäta 

efterfrågemönster. En surveyundersökning används även för att söka nödvändig information 

från relevanta individer (Denscombe, 2016, s. 27). I enlighet med syftet avser studien att mäta 

konsumenters efterfrågan på individanpassade erbjudanden, studieobjektet är Lyko Group 

AB och de relevanta individerna i denna studie är därmed Lyko Group AB´s konsumenter. 

Sammanslagningen med Bellbox bidrog till att företaget erhöll många nya konsumenter, 

vilket skapar intresse för att lyssna till de nya konsumenternas (såväl som de ”gamla” 

konsumenternas) efterfrågemönster, och utveckla marknadsföringen efter dessa 

efterfrågemönster. Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) har företaget 

aldrig genomfört någon marknadsundersökning av lojalitetsprogrammet Club Lyko. Tidigare 

utveckling av programmet har skett genom företagets egna åsikter, samt vänner och bekantas 

tro på vilka funktioner som kan fungera i lojalitetsprogrammet (R.Lyko, personlig 

kommunikation, 8 april 2016). Företaget vet därmed inte vad konsumenterna faktiskt 

efterfrågar i ett lojalitetsprogram, vilket skapar ytterligare intresse och anledningar till att 

undersöka specifikt Lyko Group AB´s konsumenter.  
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3.3 Insamling av information 
 

Information och resultat från tidigare forskning har samlats in för att skapa en förståelse för 

det valda ämnesområdet relationsmarknadsföring med betoning på CRM. Tidigare forskning 

på ämnesområdet har erhållits genom vetenskapliga artiklar från databaserna Scopus, 

Emerald Journal och Google Scholar. Nyckelorden som används för sökningen var följande: 

CRM, relationship marketing, retail, one-to-one marketing, customer loyalty program, 

loyalty programs.  
 

Ytterligare insamling av information bestod av litteratur samt information från Lyko Group 

AB´s hemsida och årsredovisningar. Den skriftliga informationen kompletterades med en 

intervju tillsammans med Rickard Lyko, grundare av Lyko Group AB. Den erhållna 

informationen bidrog sedan till att studiens enkätundersökning kunde utformas, för att via 

resultatet svara på studiens syfte samt frågeställningar.  
 

3.3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod  
 

I denna studie användes en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Studieobjektet är Lyko 

Group AB´s konsumenter vilka är många i antal, därmed kan en kvantitativ metod vara 

fördelaktig för att nå ut till ett flertal konsumenter. En kvantitativ metod lämpar sig även i 

denna studie eftersom syftet inte är att förstå ett fenomen på djupet, studien har istället avsikt 

att mäta efterfrågan på individanpassade erbjudande. Enligt Repstad (2007) bidrar 

kvantitativa studier till att få ett kvantifierbart resultat, det vill säga något som går att mäta. 

Rienecker & Stray Jørgensen (2014) menar att i en kvantitativ metod möjliggörs hantering av 

stor mängd mätbar data. Detta medför att den kvantitativa metoden är fördelaktig.   
 

Enligt Olsson och Sörensen (1999) kan den kvantitativa forskaren se den kvalitativa metoden 

som en förberedelse för eller komplement till den kvantitativa studien, exempelvis genom 

konstruktion av frågeformulär eller uppställande av hypoteser. För att kunna formulera väl 

underbyggda frågor i frågeformuläret kompletterades studien med kvalitativa inslag, varav en 

intervju med R. Lyko. Kvantitativa och kvalitativa metoder kan användas i kombination till 

varandra, kombinationen kan vara fördelaktig eftersom detta kan bidra till en insikt för 

helheten av det problem som undersöks (Olsson & Sörensen, 1999, s. 40). För att skapa en 

insikt i hur företaget Lyko Group AB med dess lojalitetsprogram fungerar, bidrog intervjun 

till att formulera frågor till enkätundersökningen i enlighet med hur företagets konsumenter 

tenderar att bete sig.  
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3.3.2 Intervju 
 

Intervjun ägde rum i en konferenslokal på Lyko Group AB´s huvudkontor i Vansbro. 

Datumet för intervjun var den 8 april 2016 och intervjun genomfördes med Rickard Lyko, 

grundare av Lyko Group AB. Innan intervjun inleddes visade R.Lyko företagets lager, varav 

all distribution äger rum. Författarna till denna studie presenterade idén till undersökningen 

för att sedan påbörja intervjun. Under cirka en timme berättade R.Lyko om verksamheten och 

lojalitetsprogrammet Club Lyko. Intervjun spelades in enligt överenskommelse och 

transkriberades samma dag, vilket resulterade i en sammanställning av det tolkade resultatet.  
 

Intervjun hade sedan tidigare förberetts med en intervjuguide avseende frågor baserade på 

den tidigare forskningen, för att med denna bakgrund skapa en insikt för hur ett företag som 

Lyko Group AB arbetar för att skapa relationer med sina konsumenter. Detta resulterade i att 

intervjuguiden var semi-strukturerad, eftersom Denscombe (2016, s. 266) förklarar en semi-

strukturerad intervju som att intervjuaren redan innan intervjutillfället förberett med 

färdigställda frågor, intervjuaren kan dock vid intervjutillfället välja att hoppa över vissa 

frågor och behöver därmed inte följa frågornas ordning. De formulerade frågorna fungerade 

som ett stöd för att hålla intervjun vid ämnet som diskuterades, dock följdes inte 

ordningsföljden genom intervjuguiden och R.Lyko fick möjlighet till att prata fritt om hur 

företaget arbetar med relationsskapande marknadsföringsåtgärder med konsumenterna. Detta 

resulterade till att nya frågor ständigt formulerades under intervjun, som sedan bidrog till att 

mer information kunde erhållas under intervjutillfället. Intervjuguiden finns som bifogad 

bilaga under Appendix 1: Intervjuguide.  
 

3.3.3 Enkät 
 

 

Enkätundersökningen utformades till största del med stängda frågor, som innebär att frågorna 

har bestämda svarsalternativ. Enligt Trost (2012, s. 72) är stängda frågor fördelaktiga 

eftersom dessa kan leda till ett mindre bortfall, de stängda frågorna kan även vara 

fördelaktiga för att sammanställa enkätundersökningens kvantifierbara resultat. Olsson & 

Sörensen (1999) menar även att de stängda frågorna kan bidra till att en mer generaliserbar 

sammanställning av svaren, eftersom respondenterna svarar på samma frågor. Valet för 

frågeformulärets det vill säga enkätundersökningens, stängda frågor i denna studie grundar 

sig därmed genom Trost och Olsson & Sörensen resonemang. Frågeformuläret innehar dock 

tre öppna frågor, varav dessa frågor möjliggör för respondenten att fritt skriva sina 
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tankegångar. Anledningen till att det återfinns öppna frågorna i frågeformuläret är för att (1)  

en av frågorna har många alternativa svar, det vill säga vilka andra företag konsumenten 

handlar sina hårvårds- och skönhetsprodukter möjliggör för respondenten att svara en mängd 

alternativa företag. För att få en klar bild av vilka företag som är konkurrerande till Lyko 

Group AB valdes därmed en öppen fråga. Den (2) andra öppna frågan skall fungera som en 

följdfråga, respondenten svarar först på om de är medlemmar i Club Lyko, de individer som 

svarade nej får därmed följdfrågan om hur det kommer sig att de inte är medlemmar, detta för 

att skapa en insikt i varför dessa respondenter inte är medlemmar, vilket kan vara en rad olika 

anledningar. Trost (2012) rekommenderar en avslutande öppen fråga så att respondenten har 

möjlighet till att uttrycka värdefulla synpunkter och idéer eller avreagera sig vid irritation. 

Den tredje öppna frågan (3) återfinns därmed för att respondenterna skall ha möjlighet till att 

uttrycka eventuella åsikter om Club Lyko som inte framkom tidigare i frågeformuläret.  
 

De stängda frågorna i frågeformuläret innehöll kryssfrågor, där respondenten endast väljer ett 

alternativ, rangordningsfrågor som gör att respondenten väljer några alternativ framför andra 

samt attitydfrågor där respondenten betygsätter hur väl ett påstående stämmer in. 

Frågeformuläret återfinns i Appendix 3: Frågeformulär, och för att ta del av varför frågorna 

formulerats och vad varje fråga avser att mäta återfinns detta dokument i Appendix 4: 

Operationalisering av frågeformulär.  
 

Lyko Group AB har ett kundregister på cirka 600 000 – 700 000 tusen medlemmar men på 

grund av tillgången på Lyko Group AB´s kunddatabaser som krånglade (R.Lyko, personlig 

kommunikation, 8 april 2016) genomfördes studien via en enkätundersökning ”ansikte mot 

ansikte”, det vill säga författarna för denna studie har fysiskt delat ut frågeformulär till 

respondenterna. Enligt Denscombe (2016) innebär ”ansikte mot ansikte” direkt kontakt 

mellan forskaren och respondenten, denna metod ger möjlighet för forskaren att direkt 

validera data, eftersom det går att känna av om respondenterna ger felaktig information. 

Metoden ”ansikte mot ansikte”, skapar även möjlighet till att övertala och uppmuntra den 

potentiella respondenten att delta i undersökningen och forskaren kan fortsätta söka kontakt 

med potentiella respondenter för att uppnå den tänkta svarsfrekvensen (Denscombe, 2016, s. 

33). Denna metod ansågs därmed lämplig, eftersom ”ansikte mot ansikte” möjliggör för 

påverkan till att se till så studien erhåller den data som studien avser att mäta, samt för att 

uppnå svarsfrekvensen.  
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3.4 Urval 
 

Enligt Denscombe (2016, s. 46) är det av vikt för forskaren vid genomförandet av en 

surveyundersökning att relevanta människor som kan ge värdefull information undersöks. 

Eftersom surveyundersökningen genomfördes på Lyko Group AB´s konsumenter var det 

viktigt att frågeformuläret utformades i enlighet med hur detta företag bedrivs. 

Frågeformuläret utformades därmed genom intervjun med R.Lyko, grundare för  

Lyko Group AB som har förståelse för hela verksamheten. R.Lyko ansåg även att han var den 

mest lämpade personen att intervjua när det gäller lojalitetsprogrammet och hur företaget 

arbetar med relationsskapande åtgärder med dess konsumenter. Valet av intervjuperson är 

därmed strategiskt efter respondentens kunskap på området i enlighet med att uppnå syftet för 

studien.  
 

Det finns två skilda tillvägagångsätt när ett urval görs, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval (Denscombe, 2016, s. 64). När sannolikhetsurval används genomförs ett 

slumpmässigt urval från undersökningspopulationen, medan ett icke-sannolikhetsurval 

bygger på att forskaren har en viss bestämmande rätt eller valfrihet i urvalsprocessen, ett 

icke-sannolikhetsurval används ofta om forskaren finner det svårt eller icke önskvärt att göra 

ett sannolikhetsurval (Denscombe, 2016, s.64). Enligt R. Lyko (personlig kommunikation, 8 

april 2016) kan Lyko Group AB´s konsumenters köpbeteende skilja sig mellan 

storstadsbutiker och butiker som är etablerade på mindre orter. Konsumenterna i Stockholm 

tenderar att handla mer skönhetsprodukter i jämförelse med konsumenterna på de mindre 

orterna (R. Lyko, personlig kommunikation, 8 april 2016).  
 

En av frågeställningarna i studien är På vilket sätt skiljer sig efterfrågan på individanpassade 

erbjudanden beroende på butikernas geografiska placering? Kotler & Keller (2012) 

diskuterar att konsumenters efterfrågan kan skilja sig beroende på företags geografiska 

placeringar, och R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) berättade att Lyko Group 

AB´s konsumenter visar på skilda köpbeteende beroende på butikernas geografiska 

placeringar. Detta kan innebära att konsumenters efterfrågan på att få individanpassade 

erbjudanden kan skilja sig avseende geografiska placeringar. Denna tankegång medförde att 

studiens urval av de fysiska butiker, där enkätundersökningen genomfördes, grundande sig 

genom Kotler & Keller (2012) resonemang samt Lyko Group AB´s konsumenters 

köpbeteende. De fysiska butikerna valdes därmed strategiskt efter butikernas geografiska 

placering. Ett strategiskt urval förklaras enligt Trost (2012) som ett urval där forskaren vill få 
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variation i svaren från de som deltar i undersökningen. Lyko-butikerna Mall of Scandinavia 

och MOOD Gallerian valdes i Stockholm och representerar därmed ”storstadsbutikerna” i 

denna studie, eftersom dessa butiker är mest centrala för Lyko Group AB´s konsumenter i 

Stockholm. Lyko-butikerna i Kupolen, Borlänge samt Valbo Köpcentrum i Gävle 

representerar ”butiker etablerade på mindre orter” i denna studie, eftersom dessa geografiska 

placeringar på butiker har färre invånare och definieras därmed inte som en storstad. 

Urvalsprocessen i butik gick till på det viset att de individer som befann sig i en Lyko-butik 

under undersökningen, ansågs vara en konsument till företaget och därmed kvalificerade till 

att svara på frågeformuläret. Enligt Ejlertsson (2005) kan den grupp som är målet för 

undersökningen benämnas som population. I denna enkätundersökning är populationen Lyko 

Group AB’s konsumenter, dock blev undersökningspopulationen5 endast de individer som 

besökte de valda Lyko-butiken den dagen undersökningen utfördes.  
 

Enligt Denscombe (2016) beräknas urvalsstorleken utifrån vad som fungerar tillräckligt bra 

med de begränsade resurserna som finns tillgängligt. Studier äger aldrig rum med obegränsad 

tid eller pengar, därför måste undersökningen skräddarsys utifrån de resurser som finns till 

förfogande (Denscombe, 2016, s. 85). I denna studie har under fyra dagar sammanlagt 300 

enkäter samlats in fördelade över de fyra butikerna, vilket kan motiveras med både tid- och 

pengaraspekter. Denscombe (2016) konstaterar att en hög svarsfrekvens är beroende av en 

träffsäker populationslista eller urvalsram. Om ämnet som undersöks inte är relevant till de 

respondenter som tillfrågas kommer många välja att avstå från deltagande i undersökningen, 

en hög svarsfrekvens kan därmed erhållas genom att urskilja relevanta respondenter 

(Denscombe, 2016, s. 49). Genom samarbetet med Lyko Group AB beviljades ett tillstånd 

från R.Lyko att utföra undersökningen i företagets fysiska butiker. Om studien skulle 

genomföras i en offentlig miljö, det vill säga exempelvis på en gågata i en stad är det inte lika 

hög sannolikhet att studien får respondentsvar endast från konsumenterna till Lyko Group 

AB. Studien genomfördes därmed i Lyko-butikerna.  
 

I missivbrevet som återfinns i Appendix 2: Missivbrev, förklaras varför undersökningen 

genomförs, vad undersökningen handlar om att undersöka samt hur respondenternas enskilda 

svar kommer att behandlas. I missivbrevet återfinns underskrifter från R.Lyko såväl som 

författarna till studiens handledare, för att betona för konsumenterna att undersökningen 

genomförs under korrekta villkor. 
                                                
5 Undersökningspopulation syftar till alla de människor, händelser eller saker som ingår i den kategori som 
undersök, snarare än alla de som bor i ett land (Denscombe, 2016, s. 46). 
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3.5 Genomförande av enkätundersökningen  
 

 

3.5.1 Pilotundersökning 
 
Enligt Denscombe (2016) bör metoden alltid testas i förväg för att kunna se hur väl den 

fungerar i praktiken. Genom att göra en pilotundersökning menar Denscombe (2016) att 

studien vid behov kan förbättras innan den genomförs på ”riktigt”, i och med detta kan 

forskaren undvika problem i den avsiktliga studien. Innan besöken till de utvalda Lyko-

butikerna genomfördes därmed en pilotundersökning på författarna till studiens vänner och 

familjer. 20 ”testrespondenter” deltog i pilotstudien. Det framkom att vissa frågor var 

otydliga, med hänsyn till detta omstrukturerades frågorna så att eventuella missförstånd 

kunde förebyggas i den verkliga enkätundersökningen.  

 
3.5.2 Enkätundersökning  

 
Enkätundersökningarna genomfördes i de fyra Lyko-butikerna Mall of Scandinavia, MOOD 

Gallerian, Valbo Köpcentrum samt Kupolen. Enkätundersökningen genomfördes under fyra 

dagar, fördelat på en dag i vardera butik. I storstadsbutikerna samt Valbo Köpcentrum 

genomfördes undersökningen mellan klockan 10.00 - 19.00, i Kupolen genomförde 

undersökningen mellan klockan 12.30 - 16.00. Fördelat på butikerna erhölls 100 

frågeformulär i Mall of Scandinavia, 50 frågeformulär i MOOD Gallerian, 100 frågeformulär 

i Valbo Köpcentrum samt 50 frågeformulär i Kupolen. Målet var att samla in 100 

frågeformulär i vardera butik. På grund av kundflödet i MOOD Gallerian samt 

respondenternas villighet till att delta i studien uppnåddes enbart 50 frågeformulär. För att i 

enlighet med en av frågeställningarna möjliggöra för att jämföra storstadsbutikerna6 med 

butikerna på de mindre orterna7 i ett mätbart resultat, gjordes valet för att endast samla in 50 

frågeformulär i Kupolen, detta eftersom det redan tidigare hade samlats in 100 frågeformulär 

genom Lyko-butiken i Valbo Köpcentrum.  
 

För att möjliggöra en hög svarsfrekvens, fick respondenterna i undersökningen belöningar. I 

Mall of Scandinavia samt Kupolen delades goodiebags ut till samtliga respondenter som 

deltog i undersökningen. I butikerna i Valbo Köpcentrum och MOOD Gallerian fick 

respondenterna några prover på hårvårdsprodukter samt godis.  
                                                
6 Mall of Scandinavia & MOOD Gallerian 
7 Valbo Köpcentrum & Kupolen 
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Eftersom svarsfrekvensen var svår att nå i MOOD Gallerian provade butikspersonalen att ge 

alla respondenter 15 procent rabatt på en valfri produkt om konsumenterna svarade på 

frågeformuläret mellan klockan 12.00 – 13.00, detta skapade viss lockelse till att delta.  
 

Under undersökningens gång märktes det att några respondenter hade problem med att förstå 

instruktionerna till fråga 20 i frågeformuläret8, som innebar att respondenterna skulle 

rangordna de tre funktionerna i ett lojalitetsprogram som de ansåg som viktigast att ha med i 

ett lojalitetsprogram. Respondenterna uppfattade inte att de skulle välja endast tre alternativ 

och rangordna dessa med 1, 2, 3, många av respondenterna rangordnade därmed samtliga 

alternativ, vilket medförde att resultatet inte gick att utläsa. Fördelaktigt i detta sammanhang 

var att enkätundersökningen genomfördes ”ansikte mot ansikte”, vilket bidrog till att 

problemet kunde åtgärdas på plats och därmed kunde ett eventuellt bortfall undvikas för de 

respondenter som författarna av studien upptäckte direkt. Vid sammanställningen av empirin 

framgick det dock att det fanns ett visst bortfall på fråga 20 ändå, varav 24 av respondenters 

tolkat instruktionerna till frågan felaktigt och därmed rangordnade samtliga alternativ, vilket 

medförde att det inte gick att utläsa korrekta svar som resulterade i ett bortfall. Vid 

sammanställningen av datainsamlingen från frågeformulären uppmärksammades ytterligare 

ett bortfall. En fråga i enkätundersökningen var riktade till endast medlemmar som ombads 

utvärdera och därmed betygsätta nuvarande funktioner i Club Lyko. Ett problem uppstod i 

samband med om respondenten blivit medlem samma dag, vilket innebar att respondenten 

inte ännu tagit del av exempelvis nyhetsbrev, och därmed kunde de vid undersökningens 

tidpunkt inte utvärdera Club Lyko. Detta innebär att studien har ett internt bortfall som 

Eljertsson (2005, s. 25) beskriver som ett bortfall på vissa frågor men att respondenten för 

övrigt svarat på frågeformuläret.  
 

Sammanlagt var det 320 respondenter som svarade på enkäten, dock återfanns 20 

respondenter som var under 18 år. Av etiska aspekter uteslöts dessa respondenter från 

undersökningen. Anledningen till detta var att studenter som behandlar etiskt känsliga frågor 

för barn under 15 år måste etikprövas eller möjligtvis ha målsmans tillstånd (Högskolan 

Dalarna, 2013). I enkätundersökningen uteslöts därför respondenter under 18 år för att inte på 

något vis agera etiskt inkorrekt. Allt deltagande i en studie skall vara frivilligt, skulle en av 

respondenterna vilja avbryta sitt deltagande under undersökningens gång är det inte tillåtet att 

på något vis försöka påverka respondentens beslut. (Högskolan dalarna, 2013) De individer 

                                                
8 Fråga 20 återfinns i Appendix 3: Frågeformulär 
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som väljer att delta i undersökningen skall klart och tydligt informeras om 

enkätundersökningen, dess syfte och om att det är frivilligt att delta (Ejlertsson, 2005, s. 29). 

För att förtydliga anonymiteten och frivilligheten till deltagandet återfanns utöver författarnas 

direkta beskrivningar till respondenterna även ett missivbrev9 vid platsen där respondenterna 

stod och svarade på enkäterna.  

 

3.6 Metod för dataanalys  
 

Datainsamlingen, det vill säga resultatet från surveyundersökningen sammanställdes i Excel, 

för att sedan via programvaran Minitab utläsa resultatet för samtliga frågor i undersökningen. 

I empirin återfinns resultatet från datainsamlingen. Resultatet för surveyundersökningen 

presenteras i diagram och tabeller med beskrivande statistik. Enligt Lantz (2013) är deskriptiv 

statistik, det vill säga beskrivande statistik ett tillvägagångssätt för att strukturerat förklara 

datainsamlingen och skildra de mest centrala dragen i en insamlad datamängd. Vilket bidrar 

till en lämplig metod för presentation av resultatet av datainsamlingen i denna studie.  
 

För att uppnå syftet med studien och kunna svara på undersökningens frågeställningar 

redovisas några frågor ytterligare med bland annat kompletterande korrelationstest. Ett så 

kallat Pearson korrelationstest indikerar om testet har en viss linjär samvariation till varandra 

(Borg & Westerlund, 2006, s. 111). Enligt Borg & Westerlund (2006); Lantz (2013) antar 

korrelationskoefficienten ett värde mellan 1 och -1, varav en korrelationskoefficient på 0 

indikerar att det överhuvudtaget inte finns något samband medan en korrelationskoefficient 

på eller nära 1 eller -1 indikerar att det finns ett positivt (1) eller negativt (-1) samband. 

Korrelationstesten kommer i denna studie bidra till att bland annat testa konsumenternas 

attityder i förhållande till dess köpbeteende, det vill säga om respondenterna exempelvis 

värdesätter att få ett prisrelaterade erbjudanden i korrelation eller samband med hur många 

som faktiskt handlar vid erhållna erbjudanden.  
 

Resultatet av surveyundersökningen tolkas i samband med information från intervjun med 

R.Lyko. Detta innebär att analysen kommer att följa två steg. Varav (1) första steget är 

tolkningen av resultatet för surveyundersökningen i förhållande till intervjun, vilket 

presenteras under avsnitt Emperi/Analys, (2) det andra steget handlar om att analysera 

resultatet i förhållande till tidigare forskning på en mer generell nivå och på så vis redogöra 

för hur resultatet kan vara fördelaktigt att ta del av från företag i liknande branscher.  
                                                
9 Missivbrevet återfinns i Appendix 2 
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3.7 Metodkritik  
 

En nackdel med surveyundersökning är att vid storskaliga undersökningar är det svårt att ta 

del av detaljer och djup i ämnet som undersöks, eftersom det inte är möjligt för forskaren att 

ställa eventuella följdfrågor för att på så vis erhålla ett djupare svar (Denscombe 2016, s.59).  

Eftersom studien syftar till att endast mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade 

erbjudanden, är detta inte något som påverkar denna studie.  
 

Enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) skiljs begreppen population och urvalsram, 

populationen är den grupp som skall definieras medan urvalsramen skall vara identisk med 

populationen, dock är detta något som i praktiken inte är helt perfekt. I denna studie valdes 

respondenter som besökte en Lyko-butik under en viss tid och dag, i och med detta kan 

urvalet och populationen skilja sig åt eftersom en del av de respondenter som svarade på 

frågeformuläret var till stor utsträckning intresserade att få den belöning som delades ut i 

samband med undersökningen. Urvalet för studien kan därför till viss del kritiseras eftersom 

det visade sig att några av respondenterna aldrig tidigare handlat hos Lyko Group AB, dock 

är syftet med studien att mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade erbjudanden, 

vilket huruvida respondenten faktiskt är en konsument till Lyko eller inte, borde inte ha 

någon påverkan på respondentens åsikt om individanpassade erbjudanden. 
 

Enkäter har ibland kritiseras för att det ofta inte finns någon ansvarig närvarande som kan 

hjälpa respondenterna med eventuella funderingar om frågorna (Denscombe 2016, s.59). 

Eftersom surveyundersökningen genomfördes på plats ”ansikte mot ansikte”, återfanns 

möjligheten att besvara eventuella frågor och funderingar från respondenterna. Det var dock 

av yttersta vikt att inte leda in respondenterna mot de svar som önskades, därmed förklarades 

endast anvisningar till hur respondenterna skulle svara på frågorna.  
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 4 Studieobjekt 
 

Kapitlet avser att ge en inblick i studieobjektet Lyko Group AB, avseende 

företagets historia och nuvarande position på marknaden.  

 

 
 
 
 
4.1 Företagsbeskrivning  
 

Lyko Group AB är ett svenskt detaljhandelsföretag som bedriver försäljning av hårvårds- och 

skönhetsprodukter samt har en etablerad frisörrörelse i utvalda fysiska butiker (Lyko Hair 

AB, Årsredovisning, 2014). Bolaget har idag 40 fysiska butiker samt en e-handelssida 

lyko.se, Lyko Group AB har förutom i Sverige även fysiska butiker i Norge 

(www.lyko.se). Företaget hade verksamhetsåret 2013-2014 en nettoomsättning på cirka 389 

miljoner kronor, varav cirka 191,5 miljoner kronor för e-handelsverksamheten och cirka 200 

miljoner kronor genom den fysiska butiksförsäljningen (Lyko Hair AB, Årsredovisning, 

2014; Lyko Retail AB, Årsredovisning, 2014). Idag omsätter företaget cirka 500 miljoner 

kronor med en årlig tillväxt på cirka 30 procent (www.lyko.se).	  
 	  

Lyko Group AB befinner sig i en expansionsfas, sedan 2011 har nettoomsättningen i Lyko 

Hair AB (e-handelsverksamheten) ökat från cirka 43,5 miljoner kronor till cirka 191,5 

miljoner kronor år 2014 (Lyko Hair AB, Årsredovisning, 2014). Den fysiska 

butiksförsäljningen har ökat från cirka 95 miljoner kronor till cirka 200 miljoner kronor år 

2014 (Lyko Retail AB, Årsredovisning, 2014).  	  

 
4.1.1 Historien om Lyko 

 

Företagets historia startar med att Frans Lyko kommer till Dalarna efter sex år i ett polskt 

koncentrationsläger, F.Lyko hamnar i Dalarna där han till en början blir anställd på en lokal 

frisersalong för att sedan öppna egen verksamhet år 1952. Frans son Stefan öppnar salong 

Hår & Skägg i grannorten Dala-Järna och år 2003 öppnar Stefan Lyko en e-handelssida, 

vilken till en början är mycket enkel men utvecklas runt år 2005 till en riktig e-

handelsplattform med betalningslösningar och layout. Samtidigt som denna förändring av e-

handelssidan sker börjar mer beställningar komma in till företaget. Stefan och Rita Lykos son 
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Rickard Lyko flyttar år 2008 hem till Dalarna, för att satsa på företaget och tar snart därefter 

över posten som verkställande direktör. Samma år utses Lyko.se till årets e-handelsföretag av 

Price Runner, vilket även sker under 2009 samt 2010. (www.lyko.se)  	  

 	  

År 2010 flyttar företaget till Vansbro, där Frans Lyko startade sin verksamhet. Lyko Group 

AB får nya lokaler med kontor, outletbutik och lager. År 2011 lanserar företaget sin första 

egna produkt samt börjar marknadsföra sig själva genom bland annat reklam i TV. År 2013 

utnämns Lyko Hair AB till Gesellföretag av Dagens Industri, och företaget är nu en av 

nordens ledande e-handelsbutiker. År 2014 går företaget samman med hårvårdskedjan 

Bellbox, vilket bidrar till att företaget expanderar stort. I och med sammanslagningen består 

hela år 2015 av en stor expansionsfas, på Lyko.se finns cirka 35 000 produkter och över 500 

olika varumärken inom hårvård och skönhet. Företaget har dessutom cirka 40 fysiska butiker 

med frisersalonger i Sverige och Norge, och företaget fortsätter att öppna alltfler fysiska 

butiker. Under 2015 lanserar även företaget konceptet ”Highlight yourself”, konceptet skall 

bidra till att med hjälp av personalen guida alla kunder till att ta fram sitt allra bästa jag. 

(www.lyko.se)	  

  

Visionen för Lyko Group AB är att år 2016 etablera flera konceptbutiker, expandera i Norge 

samt skapa en bättre e-handelsbutik. Lyko Group AB har en passion för att erbjuda service i 

världsklass och fortsätta utveckla de olika säljkanalerna för att integrera med varandra. 

(www.Lyko.se) 
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5 Empiri & analys  
 

I detta kapitel redovisas resultatet av datainsamlingen varav intervjun med R.Lyko, 

grundare av Lyko Group AB samt resultatet från marknadsundersökningen med Lyko 

Group AB´s konsumenter. Resultatet från marknadsundersökningen tolkas och 

analyseras i förhållande till intervjun med R.Lyko. 

 

 

5.1 Resultat från marknadsundersökningen samt intervjun 
 

Resultatet från marknadsundersökningens samtliga 300 frågeformulär redovisas i diagram 

och tabeller med beskrivande text. De frågor som anses mer relevanta givet syftet och 

frågeställningarna presenteras ytterligare. Den första frågeställningen avser på vilka sätt 

individanpassade erbjudanden kan bidra till ett företags konkurrensfördelar, och den andra 

frågeställningen avser att mäta eventuella skillnader på efterfrågan av individanpassade 

erbjudanden beroende på butikernas geografiska placering, i denna studie är Mall of 

Scandinavia och MOOD Gallerian storstadsbutiker samt Valbo Köpcentrum och Kupolen 

som är butikerna etablerade på de mindre orterna. Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 

8 april 2016) är de mest aktiva konsumenterna kvinnor mellan 25-45 år. I denna studie 

presenteras därmed resultatet ytterligare på utvalda frågor även avseende detta kundsegment.  
 

Den procentuella åldersfördelningen samt andelen kvinnor i förhållande till män för de 

samtliga fyra butikerna presenteras i Diagram 1: Åldersfördelning & kön. Majoriteten av 

respondenterna var mellan 18-24 samt 25-35 år och de flesta av respondenterna var kvinnor. 

Resultatet indikerar att det aktuella kundsegmentet kvinnor mellan 25-45 år sammanlagt 

består av en 45 procentandel (114 kvinnor) av den totala åldersfördelningen. 
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Diagram 1: Åldersfördelning & Kön 
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Diagram 2: Hur ofta handlar du på Lyko? 

Respondenterna besvarade frågan i Diagram 2, avseende om hur ofta de handlar från Lyko. 

Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) identifierar Lyko Group AB en lojal 

konsument som en individ som handlar var tredje månad eller mer frekvent. Av samtliga 

respondenter var det 64 procent som gör återupprepande köp inom en tremånadersperiod. I 

det aktuella kundsegmentet, kvinnor mellan 25-45 år var det 69 procent som gör 

återupprepande köp inom en tremånadersperiod. Resultaten indikerar att mer än hälften av 

respondenterna anses som lojala konsumenter till företaget, och i kundsegmentet kvinnor 25-

45 år tenderar dessa respondenter att vara än mer lojala till företaget.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 3: Mina hårvårds- och skönhetsprodukter handlar jag alltid hos Lyko, denna fråga 

avser att mäta hur lojala konsumenterna är mot företaget. Respondenterna betygsatte till 

vilken grad påståendet stämmer överens med dess köpbeteende. Betyget 0 indikerar på att det 

inte alls stämmer överens medan ett betyg på 5 stämmer helt överens med köpbeteendet. 53 

procent av respondenterna ringade in betyg 3-5, vilket innebär att de köper de flesta av sina 

hårvårdsprodukter hos Lyko. I detta diagram utmärks stapeln för de 122 respondenterna som 

svarat att de inte alls köper skönhetsprodukter från Lyko. Detta kan förklaras med att 

skönhetsprodukterna endast återfinns i en fysisk butik som är MOOD Gallerian, i övrigt finns 

skönhetssortimentet endast på e-handeln (R.Lyko, personlig kommunikation, 8 april 2016). 

Respondenternas lojalitet för att handla hårvårdsprodukter från Lyko är jämnt fördelat över 

samtliga betygsnivåer, det är några fler respondenter som har svarat att de till hög grad (det 

vill säga från betyget 3-5), alltid köper sina hårvårdsprodukter på Lyko. Ytterligare en 

anledning som kan påverka konsumenternas lojalitet till företaget är enligt R.Lyko (personlig 

kommunikation, 8 april 2016) att konsumenterna tenderar att vara lojala till butikspersonalen 

och därmed ”deras” butik, vilket företaget kan märka skillnader genom att de konsumenter 

som enbart handlar via e-handeln tenderar att vara mindre lojala eftersom de endast har ”ett 
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Diagram 3: Mina hårvårds- och skönhetsprodukter handlar jag alltid hos Lyko 

klick bort” till ett konkurrerande företag. Skillnaderna mellan lojaliteten för hårvårds- och 

skönhetsprodukterna kan därmed förklaras att skönhetsprodukterna inte är lika tillgängliga 

för konsumenten och de är lätt att via en annan e-handelssida välja alternativa produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bortsett från de respondenter som svarat att de alltid handlar sina hårvårds- och 

skönhetsprodukter från Lyko, återfanns en följdfråga avseende vilka företag konsumenterna i 

övrigt handlar sina hårvårds- och skönhetsprodukter hos. De flesta av respondenterna svarade 

att de handlar från Kicks (80 respondenter) och Åhléns (59 respondenter). En 

sammanställning med samtliga företag respondenterna nämnde finns i Appendix 5: 

Sammanställning av enkätfrågor.  
 

Fördelat på de 300 frågeformulären svarade 82 respondenter, det vill säga 27 procent att de är 

medlemmar i Club Lyko. 13 av respondenterna, det vill säga 4 procent svarade ”VET EJ”, på 

frågan om de är medlemmar. Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) blir 

konsumenterna automatiskt medlemmar om de handlar från e-handeln, Lyko.se. I en 

kontrollfråga avseende om konsumenten någon gång handlat från e-handeln Lyko.se, svarade 

53 procent av respondenterna att de vid något tillfälle handlat från Lyko via e-handeln. 

R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) menar att företaget haft problem med att 

kommunicera med konsumenterna, Lyko Group AB arbetar för att åtgärda problemet, för att 

inom snar framtid kunna informera konsumenterna om lojalitetsprogrammet, vad de har att 

erbjuda och samtidigt påminna om poängsaldot konsumenterna samlar vid köp. Den 

procentuella skillnaden för de respondenter som angett att de är medlemmar i jämförelse med 

hur många som handlat från e-handeln, kan kopplas med att respondenterna inte vet att de är 

medlemmar eftersom företaget haft problem med att kommunicera information om 

medlemskapet. Skillnaden indikerar därmed att det finns potential för företaget att försöka nå 
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Diagram 4: Ungefär hur länge har du varit medlem? 

Diagram 5: Utvärdering av Club Lyko 

de 53 procentandelarna som inte vet att de är medlemmar i Club Lyko, för att på så vis kunna 

skapa en relation med dessa. En följdfråga för de respondenter som svarat ”JA” eller ”VET 

EJ” på frågan om medlemskap, besvarade sedan uppskattningsvis hur länge de varit 

medlemmar i lojalitetsprogrammet, resultatet presenteras i Diagram 4: Ungefär hur länge har 

du varit medlem? Cirka 45 procent av respondenterna angav att de varit medlemmar under ett 

år eller längre tid. De respondenter som svarade att de inte var medlemmar i 

lojalitetsprogrammet Club Lyko, 

fick följdfrågan om hur det kommer sig att de 

inte är medlemmar. Merparten av respondenterna  

svarade att anledningen var att de inte visste  

att lojalitetsprogrammet existerade eller att de 

handlade så sällan. Några respondenter svarade  

även att de inte blivit tillfrågade för att kunna bli 

medlemmar. Resterande anledningar till att  

respondenterna inte var medlemmar återfinns i  

Appendix 5: Sammanställning av enkätfrågor.  
 

Vidare utvärderade medlemmarna i lojalitetsprogrammet de olika funktionerna som Club 

Lyko erbjuder konsumenterna idag. Resultatet på utvärderingen återfinns i Diagram 5. 

Respondenterna fick betygsätta olika funktioner i lojalitetsprogrammet med en betygsskala 

från 0 till 5, varav 0 är lägsta betyg och 5 är högsta betyg. Utmärkande för resultatet på frågan 

var att 35 procent av respondenterna betygsatte samtliga funktioner i lojalitetsprogrammet 

med ett betyg på 3, varpå respondenterna kan anses som positivt-neutrala till samtliga 

funktioner. Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april) har företaget haft problem med 

att skicka ut bonuscheckarna och lojalitetsprogrammet har inte prioriterats och hängt med i 

företagets expansionstakt de senaste åren. Vilket kan vara några anledningar till varför 

konsumenterna inte är mer positiva till Club Lykos funktioner i lojalitetsprogrammet idag.  
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Respondenterna svarade på frågan om de tycker att Lyko har attraktiva kampanjerbjudanden, 

för att sedan svara på om de brukar handla när Lyko har kampanjerbjudanden. 

Respondenterna ringade in en siffra varpå hur väl påståendet stämde överens med 

konsumentens attityd och köpbeteende. Siffran 0 indikerar ingen överensstämmelse med 

påståendet medan siffran 5 indikerar att 

påståendet stämmer helt överens med 

respondentens attityd och köpbeteende. I 

Diagram 6, svarade merparten (cirka 76 

procent) av respondenterna siffran 3 eller 

högre, det vill säga att de ansåg att Lyko  

har attraktiva kampanjerbjudanden. På 

frågan om respondenterna handlar när  

Lyko har kampanjerbjudanden var det cirka 

57 procent av respondenter som svarade att de handlar när Lyko har kampanjerbjudanden. I 

korrelationstestet i Tabell 1, indikerar resultatet på ett samband det vill säga de respondenter 

som anser att Lyko har attraktiva kampanjerbjudanden handlar även när Lyko har dessa 

erbjudanden. Sambandet kanske inte kan anses som starkt, men det finns ändå ett samband 

mellan respondentsvaren på frågorna.  
 

Tabell 1: Korrelationstest 

Korrelation Lyko har attraktiva kampanjerbjudanden 

Jag handlar när Lyko har kampanjerbjudanden 0,531 
 

 

Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) tenderar konsumenterna i Stockholm 

att konsumera flera skönhetsprodukter i jämförelse med konsumenterna på mindre orter. 

Detta kan innebära att efterfrågan på individanpassade erbjudanden kan skilja sig eftersom 

köpbeteendet tenderar att göra det. I frågeformuläret behandlades frågor om konsumentens 

villighet till informationsdelning av personuppgifter. Resultaten för de samtliga tre frågorna, 

baserade på informationsdelningen redovisas i separata diagram, varav ett diagram för 

storstadsbutikerna: Mall of Scandinavia och MOOD Gallerian, samt ett diagram för butikerna 

etablerade på de mindre orterna: Valbo Köpcentrum och Kupolen. Respondenterna har ringat 

in en siffra mellan 0 till 5 till varje påstående, varpå 0 innebär att respondenten inte alls 

stämmer överens med påståendet och 5 innebär att respondenten helt stämmer överens med 

påståendet.   

Diagram 6:Attityd & Köpbeteende genom 
kampanjerbjudanden 
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Diagram 7: Storstadsbutiker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resultatet för konsumenternas villighet att dela med sig av sina personuppgifter skiljer sig 

inte speciellt mycket beroende på butikens geografiska placering. I storstadsbutikerna var det 

cirka 71 procent som svarade siffran 3 eller högre på att de är villiga att dela med sig av sina 

personuppgifter och sin köphistorik, vilket kan jämföras med de cirka 67 procent av 

respondenterna i butikerna etablerade på de mindre orterna. I butikerna etablerade på de 

mindre orterna var det cirka 16 procent av respondenter som svarade siffran 0, det vill säga 

att de inte alls vill dela med sig av sina personuppgifter och köphistorik till företaget, i 

jämförelse med storstadsbutikerna varav 11 procent av respondenterna svarade siffran 0.  

Generellt är respondenterna villiga att dela med sig av personuppgifterna. Totalt för samtliga 

respondentsvar på de tre frågorna om konsumentens villighet att dela med sig av 

personuppgifterna och dess köphistorik svarade 69 procent av respondenterna en siffra på 3 

eller högre.  
 

Korrelationstestet för samtliga respondentsvar från de fyra butikerna, visar samband mellan 

samtliga tre frågor om hur respondenterna har svarat. Det starkaste sambandet återfinns 

mellan fråga 14 och 15. Detta indikerar att det är hög sannolikhet att respondenterna ringat in 

lika siffra i fråga 14 som i fråga 15.  
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Tabell 2: korrelation mellan fråga 14, 15 & 16 

Korrelation 14. Jag har inte något emot att Lyko 
tar del av mina personuppgifter 

15. Jag har inte något emot att 
Luko sparar information om min 
köphistorik i marknadsföringssyfte 

15. Jag har inte något emot att 
Lyko sparar information om min 
köphistorik i marknadsföringssyfte 

0,726  

16. Jag skulle dela med mig av 
mina personuppgifter i utbyte mot 
erbjudanden som passar mina 
behov 

0,599 0,559 

 

Diagram 8: Butiker etablerade på mindre orter 
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I intervjun berättade R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) att företaget idag inte 

erbjuder sina konsumenter individanpassade erbjudanden. Företaget jobbar dock med olika 

bonusnivåer i lojalitetsprogrammet, varpå en högre uppnådd nivå innebär att konsumenten 

erhåller ett erbjudande av högre värde, dock är dessa erbjudanden inte unika för individens 

köpbeteende utan mer för en grupp konsumenter. Företaget har planer på att komplettera 

tidigare belöningssystem i lojalitetsprogrammet med att lansera ett nytt belöningssystem, 

varav detta belöningssystem innebär att konsumenten för de insamlade poängen från tidigare 

köp kan välja att byta poängen mot en utvald produkt istället för att erhålla en rabattcheck 

som belöningssystemet idag erbjuder. (R.Lyko, personlig kommunikation, 8 april 2016)  
 

För att mäta vilka funktioner i lojalitetsprogrammet som konsumenten värdesätter besvarade 

samtliga respondenter genom frågorna 17, 18 och 19 påståenden för vilken grad de 

värdesätter de olika funktionerna i ett lojalitetprogram. Siffran 0 indikerar på att de inte alls 

värdesätter funktionen i ett lojalitetsprogram, medan siffran 5 överensstämmer helt med att 

respondenten värdesätter funktionen. Resultatet återfinns i diagrammet nedan.  
 

Diagram 7: Funktioner i ett lojalitetsprogram

 

Utmärkande för resultatet från Diagram 9, var att cirka 50 procent av respondenterna svarade 

den högsta siffran 5 på samtliga tre frågor. Detta innebär att konsumenterna värdesätter att 

erhålla samtliga funktioner i ett lojalitetsprogram. Av dessa alternativa funktioner i ett 

lojalitetsprogram värdesätter med ett betyg på 5, cirka 60 procent (176) av respondenterna att 

få rabatter på varumärken de brukar köpa, som kan jämföras med de cirka 49 procent (146) 

respondenter som värdesätter poäng vid köp som sedan kan användas i framtida betalning 

samt de cirka 44 procent (131) respondenterna som vill ha poäng som kan växlas in mot 

utvalda produkter. Eftersom samtliga respondenter värdesatte alla tre alternativen i stor 
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Diagram 11: Fråga 19, kvinnor mellan 25-45 år 

 

utsträckning visar korrelationstestet i Tabell 2, ett högt samband mellan hur respondenterna 

har svarat på samtliga frågor. Resultatet är utmärkande avseende korrelationen mellan fråga 

17 och 18, vilket indikerar det starkaste sambandet. Detta kan tolkas som att respondenterna 

anser fråga 17 och 18 som likvärdiga, det vill säga värderar dessa funktioner i ett 

lojalitetsprogram i princip lika mycket.  
 

Tabell 3: Korrelation mellan fråga 17, 18 & 19 

 
 

I enlighet med syftet för studien redovisas resultatet för fråga 19 ytterligare, det vill säga om 

konsumenterna värdesätter att få rabatter på varumärken de brukar handla som därmed är 

samma funktion som ett individanpassat erbjudande. Resultatet presenteras utefter butikernas 

geografiska placering samt för det aktuella kundsegmentet kvinnor mellan 25-45 år i de två 

diagrammen nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Efterfrågan på att få individanpassade erbjudanden, skiljer sig inte nämnvärt från 

storstadsbutikerna eller butikerna etablerade på de mindre orterna. Av respondenterna i 

storstadsbutikerna värdesatte 90 procent10 att få individanpassade erbjudanden vilket kan 

                                                
10 De respondenter som valt siffran 3-5 

 
Korrelation 

17. Jag värdesätter att få poäng 
vid köp, som jag sedan kan växla 
in mot utvalda produkter som Lyko 
erbjuder mig 

18. Jag värdesätter att få poäng 
på köp, som jag sedan kan 
använda som del av betalning i 
framtida köp 

18. Jag värdesätter att få poäng på 
köp, som jag sedan kan använda 
som del av betalning i framtida köp 

0,806  

19. Jag värdesätter att få rabatter 
på varumärken jag brukar köpa 

0,617 0,662 
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Diagram 181: Rabatter på varumärken 
                    konsumenten vanligtvis köper 
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jämföras med de cirka 9311 procent av respondenterna i butikerna etablerade på de mindre 

orterna. I kundsegmentet kvinnor 25-45 år värdesätter 9212 procent att erhålla 

individanpassade erbjudanden. Detta indikerar att majoriteten av respondenterna värdesätter 

till hög grad att få individanpassade erbjudanden. Enligt R.Lyko (personlig kommunikation, 8 

april 2016) har företaget försökt att lansera mer specifika erbjudanden till konsumenterna 

men utan goda resultat, det vill säga att konsumenterna inte tog till sig erbjudandena och 

handlade därmed inte i någon stor utsträckning. Anledningen till att dessa erbjudanden inte 

gav goda resultat var enligt R.Lyko att erbjudandena inte riktigt kom ned på individnivå. Idag 

har företaget mycket data om sina konsumenter, men att kunna hantera all data har varit ett 

problem för företaget, eftersom Lyko Group AB´s datasystem inte haft kapacitet till att 

omvandla informationen till erbjudanden för den unika konsumenten. För att få datasystemet 

att fungera i den utsträckning som behövs för att möjliggöra individanpassade erbjudanden 

behöver företaget anställa mer personal. (R.Lyko, personlig kommunikation, 8 april 2016)  
 

Korrelationstestet i Tabell 3, visar ett svagt samband på 0,298 för frågorna 14 & 19. Fråga 14 

avser att svara på om konsumenten är villig att dela med sig av sina personuppgifter, och 

fråga 19 svarar på om konsumenten värdesätter att få ett individanpassat erbjudande. 

Utmärkande för resultatet var att fler respondenter svarade att de värdesätter att få 

individanpassade erbjudanden i förhållande till antalet respondenter som svarat att de vill dela 

med sig av sina personuppgifter. Detta innebär att några av de respondenter som svarat att de 

värdesätter att få individanpassade erbjudanden inte är benägna att dela med sig av sina 

personuppgifter, vilket blir ett problem för att utveckla ett individanpassade erbjudanden.  
Tabell 4: Korrelation mellan fråga 14 & 19 

Korrelation 14. Jag har inte något emot att Lyko tar del av 
      mina personuppgifter  

19. Jag värdesätter att få rabatter på  
      varumärken jag brukar köpa 

0,298 
 

 

R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) menade på att en mer sann bild av 

konsumenternas efterfrågan på individanpassade erbjudanden kan möjliggöras genom att 

konsumenterna får välja vad de vill ha med i ett lojalitetsprogram bland alternativa funktioner 

som företaget kan erbjuda. Respondenterna fick därmed i frågeformuläret rangordna tre 

funktioner som de anser är mest viktiga att ha med i ett lojalitetsprogram. Respondenterna 

valde bland sju olika alternativa funktioner som kan finnas med i ett lojalitetsprogram, de tre 

                                                
11 De respondenter som valt siffran 3-5 
12 De respondenter som valt siffran 3-5 
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Diagram 12: Samtliga respondenter 

funktionerna som de ansåg mest viktiga rangordnades med siffrorna 1-3, varav siffran 1 står 

för alternativet som respondenten ansåg var mest viktigt följt av siffran 2, som ansågs som 

näst viktigast och siffran 3 för ett alternativ de tyckte var viktigt men inte viktigare än 

alternativ 1 och 2. Resultatet visas i Diagram 12, för samtliga respondenterna i de fyra 

butikerna för att sedan via Diagram 13 och i Diagram 14, presentera eventuella skillnader för 

storstadsbutikerna i jämförelse med butikerna etablerade på de mindre orterna. Slutligen 

redovisas resultatet för samtliga kvinnor mellan 25-45 år i Diagram 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkande för resultatet från samtliga respondenter är att alternativ b) unika rabatter på 

varumärken jag brukar köpa, fick flest betyg det vill säga flest ettor, tvåor och treor från 

samtliga respondenter. Därefter värderade respondenterna funktionen c) poäng från tidigare 

köp som kan användas som del av betalning. Alternativ ”b)” har en procentandel på cirka 23 

procent i jämförelse med alternativ ”c)” som har en procentandel på cirka 20 procent, vilket 

indikerar på att alternativen är i princip lika betydelsefulla för funktionerna i ett 

lojalitetsprogram. Respondenterna värderade även alternativ a) poäng från tidigare köp som 

kan växlas in mot utvalda produkter till 17 procent samt alternativ e) fri frakt till 16 procent.  
 

Vid intervjun berättade R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) att de inom 

företaget har diskuterat om de skall erbjuda de mest lojala kunderna snabbare fri frakt, men i 

samma mening säger företaget därmed till alla nya kunder att de kommer få ”långsammare 

frakt”. R.Lyko (personlig kommunikation, 8 april 2016) menar vidare att det är viktigt att få 

de nya kunderna nöjda, vilket därmed innebär att företaget måste ställa olika alternativ i 

relation till varandra vid beslut. Genom resultatet från Diagram 12, tyder detta på att 

respondenterna värderar att få fri frakt. Huruvida respondenterna värderar express-frakt 

behöver studeras vidare, eftersom resultatet inte visar detta.  
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Resultaten från storstadsbutikerna och butikerna etablerade på de mindre orterna visade inte 

några större skillnader beroende på den geografiska placeringen. Cirka 24 procent av 

respondenterna i storstadsbutikerna anser att det är viktigast med alternativ b) unika rabatter 

på varumärken jag brukar köpa, detta kan jämföras med respondenterna i butikerna 

etablerade på de mindre orterna som värdar alternativ ”b)” till 23 procent. Därefter anser 

respondenterna att alternativ c) poäng från tidigare köp som kan användas som del av 

betalning, som den näst viktigaste funktionen att ha med i ett lojalitetsprogram. 

Storstadsbutikerna såväl som butikerna etablerade på de mindre orterna värderade alternativ 

”c)” till 20 procent vardera. Det finns en skillnad på 2 procent för hur respondenterna 

värderar den tredje funktionen de anser är viktig att ha med i ett lojalitetsprogram. 

Respondenterna i butikerna etablerade på de mindre orterna värderar alternativ a) poäng från 

tidigare köp som kan växlas in mot utvalda produkter till 19 procent, medan respondenterna i 

storstadsbutikerna värderar alternativ e) fri frakt till 17 procent.  

Diagram 14: Butiker etablerade på mindre orter 

Diagram 13: Storstadsbutiker 
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Diagram 15: Kvinnor mellan 25-45 år 

Diagram 16: Scenario 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
I kundsegmentet kvinnor mellan 25-45 visar resultatet att de flesta av respondenterna 

värderar alternativ b) unika rabatter på varumärken jag brukar köpa och c) poäng från 

tidigare köp som kan användas som del av betalning. Skillnaden är att kvinnorna 25-45 år har 

en procentandel på alternativ ”c)” till 24 procent i jämförelse med alternativ ”b)” som står för 

23 procent av respondenternas svar. Det tredje viktigaste alternativet detta kundsegment 

värderar är a) poäng från tidigare köp som kan växlas in mot utvalda produkter, detta 

alternativ står för 19 procent av respondenternas svar.  
 

I frågeformuläret svarade respondenterna på hur de skulle agera om de fick en rabattcheck 

från Lyko på ett varumärke de vanligtvis brukar köpa, giltigheten på rabattchecken var en 

månad. Respondenten ringade sedan in en siffra för hur hög sannolikheten var för att 

påståendet stämde överens med dess köpbeteende, det vill säga hur de skulle agera. Siffran 0 

indikerar på att påståendet inte alls stämmer överens med hur respondenten skulle agera, 

medan siffran 5 stämmer helt överens med hur respondenten skulle agera i situationen.  

Resultatet från samtliga respondenter i  

Diagram 16, indikerar att de flesta av  

respondenterna faktiskt skulle använda  

rabattchecken samt välja Lyko framför 

konkurrerande företag i en sådan situation.  

Utmärkande för diagrammet är att det är  

fler respondenter som svarat en siffra på 3  

eller högre på frågan hur stor sannolikheten  

är att konsumenterna skulle välja Lyko  
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Diagram 17: Uppfattning av servicegrad 

framför konkurrerande företag i en sådan situation. Den totala procentandelen för hur många 

respondenter som skulle välja Lyko framför konkurrerande företag är cirka 90 procent. Detta 

kan jämföras med respondenternas totala procentandel för fråga a), det vill säga hur stor 

sannolikheten är för att konsumenterna skulle använda rabattchecken i en sådan situation, 

vilket uppgår till 88 procent.  
 

I Diagram 17, presenteras resultatet för  

samtliga 300 respondentsvar avseende 

om respondenten uppfattar att de får en  

högre grad av service om Lyko erbjuder 

konsumenterna individanpassade erbjudanden. 

Utmärkande för resultatet är att cirka 85 procent 

av respondenterna svarat siffran 3 eller högre,  

vilket innebär att respondenten angett att  

påståendet stämmer överens med dess uppfattning.  
 
Frågeformuläret avslutades med en öppen fråga, varpå respondenterna fick chansen att delge 

övriga åsikter om kundklubben Club Lyko. 20 av de 300 respondenterna svarade på denna 

fråga och de flesta av dessa individer skrev att Lyko Group AB´s personal är trevliga och 

kunniga! Samtliga svar för denna fråga har sammanställts i Appendix 4.  
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Modell 1: Sammanfattning av referensram 
 

6 Analys 
 
I Analysen kopplas resultatet från empirin till den tidigare forskningen på 

ämnesområdet relationsmarknadsföring med betoning på CRM. Denna 

analysdel i studien avser att tolka resultatet utifrån en generell nivå.  

 
 

 

 

Den sammanfattande modellen för referensramen ligger till grund för hur analysen 

presenteras, varpå de olika rutorna i modellen kommer att redogöras för i samband med 

materialet från datainsamlingen och i förhållande till den tidigare forskningen på 

ämnesområdet. 
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6.1 Relationsmarknadsföring genom CRM-strategier  
 

Resultatet från marknadsundersökningen indikerade att de konsumenter som anses som lojala 

konsumenter och som därmed handlar frekvent hos företaget, var fler i antal i jämförelse med 

hur många konsumenter som faktiskt var medlemmar i företagets lojalitetsprogram. Enligt 

Grönroos (1997); Gummesson (2002); Mukerjee (2013); Pettersson & Van den Burg (2011) 

anses de lojala konsumenterna som de mest lönsamma, det är därmed av vikt att skapa 

långsiktiga och förtroendefyllda relationer med dessa konsumenter för att bidra till 

lönsamheten i ett företag. Interaktioner och dialoger med konsumenterna möjliggör till att 

företag kan anpassa erbjudanden efter konsumentens unika behov, som därigenom kan bidra 

till skapandet av en långsiktig relation (Mukerjee, 2013; Tseng & Wu, 2014; Zeng et al., 

2003). Företaget och liknande företag i samma situation kan anses ha en pågående relation 

med de konsumenter som handlar frekvent från företaget, trots att samtliga konsumenter inte 

är medlemmar i ett lojalitetsprogram. Den direkta relationen med samtliga lojala konsumenter 

kanske dock saknas, eftersom möjligheterna till att skapa interaktioner med konsumenterna 

begränsas om företag inte har dennes person-och kontaktuppgifter.  
 

CRM-strategier avser att marknadsföra på individnivå, det vill säga utveckla erbjudanden 

efter konsumentens unika behov och önskemål (Meyer-Waarden, 2008; Mukerjee, 2013; 

Tseng & Wu, 2014;). Enligt Kahan (1998); Zeng et al. (2003) antas konsumenternas 

köpfrekvens öka och därmed företagets lönsamhet vid mikrosegmentering av marknaden. 

Resultatet från marknadsundersökningen visade att 76 procent av respondenterna ansåg att 

företaget idag har attraktiva kampanjerbjudanden, varav 56 procent av dessa respondenter 

svarade att de brukar handla när företaget har kampanjerbjudanden. Den procentuella 

skillnaden indikerar att erbjudandena inte är fullt träffsäkra, eftersom det är fler konsumenter 

som inte väljer att handla i förhållande till hur många som anser erbjudandena som attraktiva. 

I enlighet med Kahan (1998); Zeng et al. (2003) resonemang om mikrosegmentering, kan 

resultatet ha en förklaring genom att erbjudandena inte är specifikt utformade efter 

konsumentens unika efterfrågemönster och behovsbild, vilket kan medföra att konsumenterna 

och även andra konsumenter till företag i liknande situationer, inte anser erbjudandena som 

tillräckligt relevanta för att de skall välja att handla.  
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6.2 Möjligheter till att lagra och använda värdefull  
      kundinformation i ett lojalitetsprogram  
 

Meyer-Waarden (2008); Mukerjee (2013); Stauss et al. (2005); Tseng & Wu (2014)  menar  

att kunskapen om konsumenten är viktig för att förstå dess behov och önskemål, förståelsen 

kan sedan möjliggöra för att tillfredsställa konsumenten med ett erbjudande som passar dess 

unika efterfrågan. I denna studie var 69 procent av konsumenterna villiga att dela med sig av 

sina personuppgifter samt köphistorik till företaget, vilket indikerar att det finns möjlighet till 

att ta tillvara på kundinformationen. Kunddatabaser kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för 

att få exakt kunskap om vem konsumenten är och vad de tidigare har konsumerat (Kahan, 

1998) vilket ett lojalitetsprogram kan vara ett typexempel på, varav kundinformation lagras 

(Meyer-Waarden, 2008). Utmärkande i studien var att 13 procent av konsumenterna 

verkligen inte ville dela med sig av sina personuppgifter och köphistorik. Fowler et al. 

(2013); Lacey & Sneath (2006) menar att konsumenter blir alltmer försiktiga att dela med sig 

av sina personuppgifter på grund av att informationen kan missbrukas, detta kan i framtiden 

påverka potentiella medlemmar till ett lojalitetsprogram. Om procentandelarna för de 

konsumenter som inte alls vill dela med sig av sina personuppgifter och köphistorik i 

framtiden ökar, kan det därmed bli problematiskt för företag att utveckla unika 

servicelösningar, eftersom informationen om konsumenternas köpbeteenden begränsas.  
 

Resultatet av studien visade att det var fler konsumenter som vill få individanpassade 

erbjudande i jämförelse med hur många som vill dela med sig av sina personuppgifter. 

Kundinformationen är en beroende variabel för att möjliggöra för företag att utveckla 

individanpassade erbjudanden efter konsumentens unika köpbeteende (Mukerjee, 2013; 

Stauss et al., 2005; Tseng & Wu, 2014). Detta indikerar ett problem, eftersom konsumenterna 

säger att de vill ha ”det bästa av två världar” men som blir svårt för företag i praktiken att 

tillgodose.  
 

Enligt Dorotic et al. (2012); Stauss et al. (2005) handlar ett medlemskap om att ”ge och ta” 

och som därigenom skall bidra till en situation där båda parter får fördelar. I denna studie 

utvärderade respondenterna som var medlemmar företagets nuvarande lojalitetsprogram, 

varpå resultatet indikerade att medlemmarna utmärkande var positivt-neutrala till samtliga 

funktioner som lojalitetsprogrammet erbjuder idag. Resultatet i denna studie och liknande 

resultat från andra företag som utvärderat sitt lojalitetsprogram kan förklaras genom Stauss et 

al. (2005) resonemang om frustration samt Lacey & Sneath (2006); Nguyen & Simkin (2013) 
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resonemang om diskriminering. Om konsumenterna anser att det är svårt eller omöjligt att 

uppnå kvalifikationsbarriärerna, det vill säga de villkor företaget angett för att få ta del av 

belöningar, kan konsumenten uppleva frustration och därmed ett försvagat åtagande till 

företaget (Stauss et al., 2005). Eftersom de lojala konsumenterna antas vara de mest 

lönsamma för företag, kan de konsumenter som inte handlar i lika stor omfattning och 

därmed inte ”kvalificerar” sig som en lojal konsument, uppleva diskriminering eftersom 

företaget ”favoriserar” vissa konsumenter i lojalitetsprogrammet (Nguyen & Simkin, 2013; 

Lacey & Sneath, 2006). Diskriminering och frustrationsaspekten kan därmed till viss del 

indikera på varför inte flera av företagets nuvarande medlemmar inte var mer positiva till 

företagets nuvarande lojalitetsprogram. Detta eftersom frustration och diskriminerings 

aspekter antas påverka relationen med konsumenterna och därmed medlemskapet i ett 

lojalitetsprogram. För att bevara relationerna med nuvarande medlemmar kan det krävas att 

företag arbetar kreativt och lösningsorientrat.  
 

6.3 Konsumenternas attityd till individanpassade erbjudanden 
 

Dorotic et al. (2012); Meyer-Waarden (2008); Tseng & Wu (2014) menar att om företag 

erbjuder konsumenterna ett mervärde, kan mervärdet bidra till att konsumenterna i högre grad 

blir tillfredsställda och därmed lojala till företaget. I denna studie indikerade resultatet att 

respondenterna värderar individanpassade erbjudanden som den attraktivaste funktionen ett 

företag kan erbjuda sina konsumenter i ett lojalitetsprogram. Resultatet visade även att 90 

procent av konsumenterna skulle välja det företag som tilldelar konsumenterna 

individanpassade erbjudanden, framför konkurrerande företag. Utfallet kan antydas att 

konsumenterna värdesätter individanpassade erbjudanden som erbjudanden med mervärde.   
 

Stauss et al. (2005); Tseng & Wu (2014) menar att om företaget har information om 

konsumenterna kan marknadsförare utveckla unika erbjudanden som matchar konsumentens 

behovsbild, vilket kan resultera i att konsumenterna blir tillfredsställda och väljer ett specifikt 

företag framför andra. Konsumenternas attityd till de individanpassade erbjudandena i denna 

studie, bidrar till att dessa erbjudanden kan fungera som en effektiv konkurrensfördel 

eftersom erbjudandena möjliggör för att ett mervärde kan skapas till konsumenten såväl som 

till företagets fördel. Meyer-Waarden (2008) menar att konsumenten ofta väljer ett 

erbjudande som matchar efterfrågan och på motsatt vis söker de alternativa erbjudanden om 

de upplever missnöje med ett företag. Enligt Meyer-Waarden (2008); Mukerjee (2013); 

Stauss et al. (2005) följer företag konsumentens unika efterfrågemönster vid skapandet av 
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individanpassade erbjudanden vilket möjliggör för en ökad grad av upplevd service, eftersom 

erbjudandena förändras i takt med hur efterfrågemönstret och därmed hur konsumenternas 

behovsbild förändras. Detta kan resultera i att företag vid marknadsföring genom 

individanpassade erbjudanden gång på gång skapar attraktiva erbjudanden för konsumenten, 

som kan bidra till att konsumenten väljer de företag som erhåller konsumenten med 

individanpassade erbjudanden framför alternativa företag.  
 

Mukerjee (2013); Stauss et al. (2005) menar att ett företags styrka för att arbeta med 

individanpassade erbjudanden är att dessa erbjudanden kan bidra till ett företags lönsamhet 

genom merförsäljning, det vill säga genererande försäljning genom att konsumenten väljer att 

köpa kompletterande produkter eller produkter med bättre marginaler. Företag kan vid 

individanpassade erbjudanden därmed ha makt över vilken servicelösning, det vill säga 

produkt de skall erbjuda specifika individer. Enligt Tseng & Wu (2014); Wilson et al. (2008) 

mäts ett företags grad av servicekvalitet genom den förväntade servicen konsumenterna 

förväntar sig få, i förhållande till konsumentens upplevda service. Resultatet i denna studie 

indikerade att 85 procent av respondenterna tror sig uppleva en högre grad av service vid 

erhållna individanpassade erbjudanden. Enligt Grönroos (1997) kan konsumenternas 

kostnader i form av tid för att leta alternativa företag reduceras vid individanpassade 

erbjudanden, eftersom företaget redan innan konsumenternas sökprocess kan veta vad som 

efterfrågas. Grönroos (1997) resonemang om transaktionskostnader, kan därmed ha en 

koppling till konsumenternas upplevda servicegrad, eftersom konsumenterna själva inte 

behöver lägga ned tid på att leta erbjudandena som de efterfrågar.  
 

CRM-strategierna utvecklas ständigt, ett företag som erbjuder ett mervärde idag kanske inte 

erbjuder ett mervärde med samma servicelösning i framtiden (Lacey & Sneath, 2006). 

Konsumenternas attityd till individanpassade erbjudanden kan därmed förändras i framtiden, 

ett erbjudande som anses som ett mervärde idag kanske inte har samma värde om några år. 

Ett företags servicelösningar till konsumenten kan därmed kräva förändringar och 

uppdateringar, för att kontinuerligt tillhandahålla konsumenterna med ett mervärde.  
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 7 Slutsats och avslutande diskussion  
 

I det avslutande kapitlet presenteras en sammanfattande slutsats med avsikt för 

att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Därefter diskuteras 

kvalitetsaspekter följt av förslag till framtida forskning på ämnesområdet.  

 

 
 

 

Syftet med studien var att mäta konsumenters efterfrågan på individanpassade erbjudanden.  

Resultatet från denna studie indikerar att konsumenterna i hög grad efterfrågar att få 

individanpassade erbjudanden i ett lojalitetsprogram. Av samtliga valbara alternativa 

funktioner i denna studie som ett företag kan erbjuda sina medlemmar i ett lojalitetsprogram, 

värdesatte konsumenterna att erhålla individanpassade erbjudande till största del. Resultatet 

från studien visar dock att konsumenterna även till hög grad värdesatte att erhålla 

belöningssystem, varpå konsumenten samlar poäng som sedan kan användas som del av 

betalning i framtida köp. Efterfrågan på individanpassade erbjudanden och belöningssystem 

skiljer sig inte speciellt markant, vilket kan indikera att i denna studie har dessa funktioner i 

ett lojalitetsprogram liknande betydelse för konsumenterna. Meyer-Waarden (2008); Stauss et 

al. (2005) menar att individanpassade erbjudanden är skapade för att matcha konsumentens 

unika behov och önskemål. En möjlig förklaring till att konsumenterna i denna studie till hög 

grad efterfrågar att få individanpassade erbjudanden kan beskrivas med att konsumenten vet 

att dessa erbjudanden följer dess unika köpbeteende. Erbjudandena kan därmed skapa 

attraktivitet, eftersom konsumenterna vet att de kommer att tilldelas erbjudanden specifikt för 

de varumärken eller typ av produkter som konsumenterna efterfrågar, vilket i sin tur kan 

medföra att övriga erbjudanden riktade till större kundsegment anses som mindre relevanta.  
 

Enligt Meyer-Waarden (2008); Stauss et al. (2005); Tseng & Wu (2014) kan de företag som 

arbetar med individanpassade erbjudanden i högre grad matcha konsumentens behov, vilket 

kan bidra till att konsumenterna blir lojala till företaget. Detta påstående stämmer överens 

med resultatet från studien, eftersom konsumenterna i hög grad angav att de skulle välja det 

företag som tillhandahåller konsumenterna med individanpassade erbjudanden, framför andra 

företag. Meyer-Waarden (2008); Tseng & Wu (2014) menar att konsumenterna tenderar att 

bli lojala till företag om de erhåller ett mervärde, det vill säga något utöver dess 
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förväntningar. I denna studie visade ett utmärkande resultat att konsumenterna vid erhållna 

individanpassade erbjudanden upplevde att graden av service ökar. Resultatet kan indikera att 

konsumenterna upplever ett mervärde genom de individanpassade erbjudandena. Slutsatsen 

av resultatet kan därmed sammanfattas som att konsumenterna i denna studie upplever ett 

mervärde om de tilldelas individanpassade erbjudanden. Mervärdet kan skapas eftersom 

konsumenterna upplever att de företag som tilldelar konsumenterna individanpassade 

erbjudanden levererar ett erbjudande utöver det förväntade erbjudandet som konsumenterna 

antar sig att få från företag generellt. Detta i sin tur kan påverka konsumentens val av företag 

i köpprocessen. De individanpassade erbjudandena kan därmed bidra till ett företags 

konkurrensfördelar genom att konsumenterna värdesätter erbjudandena som ett mervärde, 

och eftersom servicekvaliteten antas öka vid dessa erbjudanden kan det bidra till att 

konsumenterna väljer det företag som tillhandahåller konsumenterna med individanpassade 

erbjudanden framför andra.  
 

Enligt Kotler & Keller (2012) kan konsumenternas efterfrågemönster skilja sig beroende på 

bostadsort och därmed företags geografiska placering. I denna studie återfanns inte några 

skillnader på efterfrågan av individanpassade erbjudanden avseende den geografiska 

placeringen av butikerna. Storstadsbutikerna såväl som butikerna etablerade på de mindre 

orterna värdesatta att erhålla individanpassade erbjudanden till liknande höga grad. En 

diskussion kan dock hänföras avseende om efterfrågan på individanpassade erbjudanden kan 

skilja sig mellan butikernas geografiska placering om andra eller flera butiker undersöks. 

Efterfrågan på individanpassade erbjudanden kanske skiljer sig avseende butikernas 

geografiska placering om flera butiker studeras, vilket möjliggör för vidare forskning.  
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7.2 Kvalitetsaspekter  
 

För att uppnå en hög kvalitet på undersökningen kan två kriterier diskuteras: Validitet och 

reliabilitet. Validiteten avser giltigheten, det vill säga mäter forskaren det denne faktiskt avser 

att mäta/undersöka (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 133). Validiteten kan därmed definieras 

som ett mått på om det finns en överensstämmelse mellan det som mätinstrumentet avser att 

mäta och det som forskaren faktiskt mäter (Trost, 2012, s. 63). Reliabilitet däremot innebär 

hur väl undersökningarna är genomförda, det vill säga om forskaren har utfört mätningarna 

med noggrannhet (Bjereld, Demker & Hinnfors et al., 2009, s.115). Enligt Bjereld et al. 

(2009, s.115) kan reliabiliteten för en studie mätas genom att upprepa tillvägagångssättet 

(metoden) för undersökningen, för att sedan utläsa om upprepningen av undersökningen 

genererar samma resultat. 
	  

	  

	  

7.2.1 Validitet  
 

Enkätundersökningen utformades med frågor baserade inom tidigare forskning på 

ämnesområdet relationsmarknadsföring med betoning på CRM, samt i enlighet med 

information om studieobjektet Lyko Group AB som erhölls vid intervjun. Detta kunde bidra 

till att relevanta frågor formulerades för att uppnå studiens syfte samt frågeställningar, vilket 

möjliggör för att validiteten i studien ökar.  
 

Resultatet för studien kan anses trovärdigt för de respondenter som deltog, eftersom 

studieobjektet var Lyko Group AB´s konsumenter och det var dessa individer som deltog i 

undersökningen. Resultatet för studien kan dock inte generaliseras för samtliga Lyko Group 

AB´s konsumenter, eftersom antalet respondenter inte är en representativ kvantitet för att 

indikera hur samtliga Lyko Group AB´s konsumenter efterfrågar individanpassade 

erbjudanden. Studiens resultat kan, trots kvantiteten på de 300 respondenter ändå skapa en 

indikation på om företagets konsumenter efterfrågar individanpassade erbjudanden i ett 

lojalitetsprogram, som sedan kan leda till att ett intresse för fortsatta studier på 

forskningsområdet skapas.  
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7.2.2 Reliabilitet  
 

I denna studie återfinns olika appendix med bland annat undersökningens frågeformulär som 

tilldelats konsumenterna samt en operationalisering som innefattar tankarna bakom varje 

fråga i formuläret, detta möjliggör för att studien kan upprepas med samma material som 

därigenom kan bidra till att reliabiliteten ökar. I avsnitt 3. Metod, återfås information och 

beskrivningar på hur den empiriska datainsamlingen har genomförts, vilket även möjliggör 

för att upprepa undersökningen. Resultatet av surveyundersökningen har redovisats med 

beskrivande statistik samt diagram, vilket bidrar till att kunna ta del av resultatet på en precis 

nivå. De resultat som inte återfinns i avsnitt 5. Empiri & Analys, finns som appendix  

5: Sammanställning av enkätfrågor. Eftersom all datainsamling återfinns i studien möjliggör 

det för att undersökningen kan återupprepas för att kontrollera så att studien är väl 

genomförd.  
 

Kritik mot studien finns dock, respondenterna kan bland annat ha tolkat frågorna i 

frågeformuläret olika och därmed delgett ett svar som de kanske inte skulle delgett om 

frågorna var formulerade annorlunda. I frågeformuläret kan vissa frågor ha en ”negativ” 

betoning, det vill säga frågan om ”jag har inget emot att Lyko tar del av mina 

personuppgifter” vilken kan uppfattas som något krävande, i jämförelse med frågan  

”jag värdesätter att få rabatter på varumärken jag vanligtvis köper” som låter positiv och 

skapar en indikation på att konsumenten får något utan att behöva göra något själv för att ta 

del av erbjudandet.  
 

Studien kan även kritiserats avseende de belöningar som tilldelades respondenterna i 

undersökningen. En effekt kan vara att några av respondenterna var mer benägna att svara 

eftersom de ville åt belöningen, och därmed inte svarade helt uppriktigt på frågorna. En 

annan effekt av att ge respondenterna belöningar kan ha varit att de respondenter som valde 

att delta i undersökningen är konsumenter som kanske generellt är intresserade av alla typer 

av erbjudanden, vilket skulle kunna påverka studien i det avseendet att dessa individer 

efterfrågar individanpassade erbjudanden till en högre grad än andra konsumenter. Resultatet 

från studien indikerade dock på att efterfrågan såg ungefär likadan ut i samtliga butiker, även 

för MOOD Gallerian där respondenterna inte var speciellt intresserade av att erhålla någon 

form av belöning men svarade på frågeformuläret ändå.  
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En diskussion kan hänföras huruvida resultatet kan ha påverkats av att den största 

procentandelen av respondenterna var mellan 18-24 år. Resultatet för denna studie är därmed 

till stor del baserad på om dessa konsumenter efterfrågar individanpassade erbjudanden i ett 

lojalitetsprogram. Detta kan påverka studien genom att konsumenter mellan 18-24 år kan 

vara mer benägna att erhålla erbjudanden i jämförelse med äldre konsumenter som jobbat 

under längre tid och därmed möjligtvis har en högre inkomst.  
 

En påverkande faktor till att respondenterna faktiskt genomförde frågeformuläret kan vara att 

undersökningen skedde ”ansikte mot ansikte”, därmed fanns möjligheten till att be 

respondenten svara på samtliga frågor om denne i något avseende missat någon fråga eller 

om någon fråga behövde förtydligas. För att minimera risken med att få otillräckliga svar från 

respondenten hölls enkätundersökningen så kort och enkel som möjligt.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning  
 

Resultatet för denna studie indikerar att majoriteten av de 300 konsumenterna värdesätter att 

få individanpassade erbjudanden i ett lojalitetsprogram. Framtida forskning kan genomföras 

med en större kvantitet av respondenter för att säkerställa att individanpassade erbjudanden är 

något konsumenterna efterfrågar i ett lojalitetsprogram. Vidare och djupare forskning kan 

även vara intressant för att få en förståelse för varför konsumenter efterfrågar och värdesätter 

individanpassade erbjudanden till hög grad. Denna förståelse kan sedan utmynna i att företag 

proaktivt kan utveckla servicelösningar som de tror konsumenterna vill erhålla i framtiden, 

för att kontinuerligt skapa konkurrensfördelar och därmed ligga ”steget före” konkurrerande 

företag.   

Fowler et al. (2013); Lacey & Sneath (2006) för ett resonemang om att i framtiden kanske 

konsumenterna ställer högre integritetskrav på hur dess personuppgifter behandlas av företag. 

Samhället generellt tenderar att ställa högre krav avseende konsumenternas integritet. 

Personuppgiftslagen som syftar till att skydda individer mot att deras personliga integritet 

kränks genom behandling av personuppgifter (www.lagen.nu), kommer att förändras i 

avseende av skärpta skyldigheter för myndigheter och företag vars verksamhet bygger på 

databehandling av personuppgifter (Wistrand Advokatbyrå, 2016, 15 april). De företag som 

inte tar de nya reglerna på allvar kommer att utsättas för kraftiga sanktioner och därmed 

kommer den nya uppdaterade personuppgiftslagen ha betydelse för marknadsföring framöver 

(Wistrand Advokatbyrå, 2016, 15 april). Företag måste därmed förhålla sig till de nya lagarna 

och förordningarna i framtiden, samtidigt som de utmanas i att ständigt erbjuda bättre 

servicelösningar till konsumenterna. Utvecklingen för företag att kunna arbeta med CRM-

strategier är därmed väldigt intressant för vidare studier, eftersom integritetsaspekten har en 

direkt påverkan för möjligheten till att företag kan marknadsföra och tillgodose konsumenten 

med individanpassade erbjudanden baserade på de kunskapsdatabaser varpå information om 

konsumenterna återfinns.  
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Appendix 1: Intervjuguide 
 

• Vill du berätta lite om dig själv och Lyko som företag?  
- Hur många fysiska butiker har ni idag?  
 

• Skiljer sig sortimentet från e-handeln i jämförelse med butiksförsäljningen?  
 

• Skulle du kunna berätta lite om hur ert lojalitetsprogram fungerar?  
 

• När etablerades lojalitetsprogrammet, och hur har det utvecklats sedan dess? 
  

• Hur många kunder har ni registrerade på lojalitetsprogrammet?  
 

• Hur tar ni reda på information om era kunder? Lagras information från tidigare köp?  
 

• Vad definierar ni som en lojal konsument?  
- Är det någon som handlar frekvent eller kan det även vara en individ som handlar 
sällan men genomför omfattande köp?  
 

• Hur arbetar ni för att bevara relationerna med era konsumenter?  
 

• Har ni några tankar på att utveckla lojalitetsprogrammet, i sådana fall hur?  
 

• Hur ser ni på framtida köpbeteenden, hur skapar ni konkurrensfördelar i jämförelse 
med andra företag inom samma bransch?  
 

• Vad har ni för målmarknad?  
 

• Har ni gjort några tidigare marknadsundersökningar för att undersöka vad 
konsumenten anser om lojalitetsprogrammet, och eventuell utveckling kring detta?  
 

• Delar ni in era butiker i olika regioner/distrikt?  
- Vad grundar sig denna uppdelning på?  
 

• Ser ni några skillnader på köpbeteende på de olika distrikten/butikerna?  
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Appendix 2: Missivbrev 
 
	  
	  

 
 
HÖGSKOLAN	  
	  	  DALARNA	  
 
Marknadsundersökning av Lyko Group AB's konsumenter 
 
I samarbete med Lyko Group AB genomför studenterna Julia Gunnarsson och Clara Eriksson från Högskolan 

Dalarna en enkätundersökning om kundklubben "Club Lyko". Syftet med undersökningen är att mäta 

konsumenternas efterfrågan på individanpassade erbjudanden. Individanpassade erbjudanden innebär riktade 

erbjudanden som anpassas efter ditt köpbeteende.  

Frågefomuläret är anonymt och det är naturligtvis frivilligt att delta. Dina svar kommer att användas i ett 

examensarbete på kandidatnivå som genomförs under vårterminen 2016. Svaren kommer att redovisas 

statistiskt, och dina enskilda svar kommer därmed inte att kunna utläsas i examensarbetet. Slutresultatet, det vill 

säga examensarbetet kommer att publiceras elektroniskt på internet och blir därmed tillgängligt för alla. 

Examensarbetet kommer också att delges och presenteras för Lyko Group AB. Om du vill ta del av 

examensarbetet via e-post, var vänlig att fylla i dina uppgifter enligt anvisningar från studenterna.  

Frågeformuläret	  tar	  cirka	  5	  minuter	  att	  fylla	  i.	  Er	  medverkan	  bidrar	  till	  att	  utveckla	  Club	  Lyko!	  

Vi genomför denna undersökning med tillstånd från Rickard Lyko, grundare av Lyko Group AB samt Madelen 

Lagin, handledare på Högskolan Dalarna. Detta intygas:  

                             
Rickard Lyko       
Vansbro, 25 april år 2016                            Borlänge, 25 april år 2016 
 
 
 
    Om ni har några övriga frågor om undersökningen är ni vänliga att kontakta vår handledare 
     Madelen Lagin på tel: 073 07 55 043 
 

Tack för att ni medverkar!  
 
     Clara Eriksson & Julia Gunnarsson 
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Appendix 3: Frågeformulär 
 

MARKNADSUNDERSÖKNING 
av Lyko Group AB´s konsumenter 
 

1. Ålder?  
 

under 18          18-24            25-35           36-45            46-55            56-65             66+ 

 
 
2. Är du:  
 
 

MAN  KVINNA 
 
 

 
3.  Hur ofta handlar du på Lyko?  
 
 

  
 

 Varje vecka  

   

 Varje månad  

   

 Varannan månad 
  

         Varje kvartal   

   

 Varje halvår 
   

 Mer sällan               
4. Har du någon gång handlat från e-handeln, lyko.se?  
 
JA  NEJ  VET EJ 

 
 

 
5. Är du medlem i Club Lyko? 
 
JA  NEJ  VET EJ 

 
  

 

Om JA eller VET EJ, fortsätt på fråga 7.  
 
6. Hur kommer det sig att du inte är medlem?  
 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Fortsätt på fråga 9.  
 

7. Ungefär hur länge har du varit medlem? 
        

        Cirka en månad    Cirka två år 

        Cirka tre månader                  Mer än två år  

        Cirka ett halvår                  Vet ej  
 

        Cirka ett år                
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8. Betygsätt vilken grad kundklubben Club Lyko uppfyller dina krav på en bra    
kundklubb när det gäller: 
    Kryssa i ett betyg på varje alternativ 
 

                       lägst betyg   0       1       2      3        4       5   högst betyg 
a) lätt att erhålla bonuscheckar 
_________________________________________________________________________________ 
 

b) belöningarnas storlek 
_________________________________________________________________________________ 
 

c) attraktiva kampanjerbjudanden 
_________________________________________________________________________________ 
 

d) värdefull information i nyhetsbrev 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                              

 
 
 
                                               Ringa in en siffra 

9.  Mina hårprodukter köper jag            stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
     alltid hos Lyko 
_________________________________________________________________________________ 
 

10. Mina skönhetsprodukter köper jag             stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
      alltid hos Lyko 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Vilka företag handlar du hår-och skönhetsprodukter hos bortsett från Lyko?  
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 
                             Ringa in en siffra 
12.  Lyko har attraktiva                stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       kampanjerbjudanden            
_________________________________________________________________________________ 
 
 

13.  Jag handlar när Lyko har                        stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       kampanjerbjudanden 
________________________________________________________________________________ 
 

14.  Jag har inte något emot att Lyko tar del          stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       av mina personuppgifter 
_________________________________________________________________________________ 
 

15.  Jag har inte något emot att Lyko               stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       sparar information om min köphistorik 
       i marknadsföringssyfte  
_________________________________________________________________________________ 
 

16.  Jag skulle dela med mig av mina               stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       personuppgifter i utbyte mot  
       erbjudanden som passar mina behov 
_________________________________________________________________________________ 
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                                     Ringa in en siffra 

 

14.  Jag har inte något emot att Lyko tar del          stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       av mina personuppgifter 
_________________________________________________________________________________ 
 

15.  Jag har inte något emot att Lyko               stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       sparar information om min köphistorik 
       i marknadsföringssyfte  
_________________________________________________________________________________ 
 

16.  Jag skulle dela med mig av mina               stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       personuppgifter i utbyte mot  
       erbjudanden som passar mina behov 
_________________________________________________________________________________ 
 

17.  Jag värdesätter att få poäng vid köp,             stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       som jag sedan kan växla in mot utvalda    
       produkter som Lyko erbjuder mig 
_________________________________________________________________________________ 
 

18.  Jag värdesätter att få poäng på köp,             stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       som jag sedan kan använda som del av  
       betalning i framtida köp 
_________________________________________________________________________________ 
       

19.  Jag värdesätter att få rabatter på              stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       varumärken jag brukar köpa 
 
 
 
 
 
20. Rangordna endast tre av följande alternativ som du anser är viktiga i en kundklubb 
 

      Rangordna 1-3 1=Viktigast   2=Mycket viktigt    3= Viktigt 
_________________________________________________________________________________ 
a) Poäng från tidigare köp som kan växlas in mot utvalda produkter  
  
_________________________________________________________________________________ 
__ 

b) Unika rabatter på varumärken du brukar köpa  
_________________________________________________________________________________ 
 

c) Poäng från tidigare köp som kan användas som del av betalning 
_________________________________________________________________________________ 
 

d) 10% rabattcheck på hela sortimentet 
_________________________________________________________________________________ 
 

e) Fri frakt  
_________________________________________________________________________________ 
 

f) Information om produkter i nyhetsbrev  
_________________________________________________________________________________ 
 

g) VIP-kvällar exklusivt för medlemmar 
_________________________________________________________________________________ 
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21. Du får en 20 % rabattcheck från Lyko på ett varumärke du vanligtvis brukar köpa, 
(rabattchecken är giltig i en månad)… 
             

                                      Ringa in en siffra 
a) …hur stor är sannolikheten att                låg sannolikhet  0  1  2  3  4  5  hög sannolikhet 
    du skulle använda rabattchecken?   
_________________________________________________________________________________ 
 
b) …hur stor är sannolikheten att du skulle           låg sannolikhet  0  1  2  3  4  5  hög sannolikhet 
    välja Lyko framför konkurrerande företag? 
_________________________________________________________________________________ 
 
              
                                                                                     Ringa in en siffra 
22.  Jag uppfattar att jag får en ökad grad       stämmer inte alls  0  1  2  3  4  5  stämmer helt 
       av service om Lyko ger mig  
       rabattcheckar på varumärken jag 
       vanligtvis köper 
 
               
 
23. Övriga åsikter om kundklubben, Club Lyko 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  
 

Ha en fortsatt bra dag 
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Appendix 4: Operationalisering av frågeformulär  
Fråga 1: Ålder?    

I intervjun med R.Lyko, (personlig kommunikation, 8 april 2016) förklarade R.Lyko att 

kvinnor mellan 25-45 är de mest aktuella konsumenterna för företaget. Första frågan handlar 

därför om vilken ålder respondenterna har, för att eventuellt kunna se om det finns några 

skillnader på efterfrågan mellan de samtliga respondenter och de kvinnorna mellan 25-45.  

Fråga 2: Är du, man eller kvinna?   

Enligt R.Lyko, (personlig kommunikation, 8 april 2016) är Lyko Group AB´s konsumenter 

till större del kvinnor och att företaget därmed inte lägger något större fokus på män. Därmed 

är det av intresse för att veta vilket kön individen är. Kvinnorna är det mest intressanta könet 

att analysera i denna studie.   

Fråga 3: Hur ofta handlar du på Lyko?    

Företag arbetar för att etablera lämpliga strategier för att skapa och bevara långsiktiga 

relationer med konsumenterna, exempel på en sådan strategi kan vara ett lojalitetsprogram 

(Mayer-Waarden 2008). Ett lojalitetsprogram är ett integrerat system som syftar till att göra 

konsumenterna mer lojala genom att skapa långsiktiga relationer (Meyer-Waarden, 2008). 

Enligt R.Lyko, personlig kommunikation (2016) definierar företaget en lojal konsument som 

en individ som gör återupprepande köp inom en tremånadersperiod. Denna fråga avser 

därmed att undersöka hur lojala konsumenterna är gentemot Lyko Group AB.   

Fråga 4: Har du någon gång handlat från e-handeln, lyko.se?    

R.Lyko personlig kommunikation (2016) förklarade att alla konsumenter som handlat från e-

handeln handeln blir automatiskt medlemmar i Club Lyko. Denna fråga avser att mäta vilka 

respondenter som i dagsläget är medlemmar i Club Lyko, även om respondenten svarat 

”NEJ” eller ”VET EJ” på nästkommande fråga avseende om konsumenten är medlem eller 

inte, kan denna fråga ytterligare kontrollera vilka konsumenter som faktiskt är medlemmar 

och vilka som inte är det.    
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Fråga 5: Är du medlem i Club Lyko?   

De konsumenter som är medlemmar har en större insyn i hur lojalitetsprogrammet fungerar 

och vad som är bra och dåligt med nuvarande Club Lyko. Enligt R. Lyko (personlig 

kommunikation, 8 april 2016) har företaget haft lojalitetsprogrammet väldigt länge och att det 

mer eller mindre varit likadant sen det startade. Därmed kan det vara intressant för företaget 

att få en insikt för hur konsumenterna faktiskt känner angående lojalitetsprogrammet.	  De 

respondenter som kryssar i att de är medlemmar kommer att fortsätta svara på fråga sju följt 

av åtta, för att utvärdera den nuvarande kundklubbens funktioner.  	  

Fråga 6: Hur kommer det sig att du inte är medlem?    

Denna fråga avser att konsumenterna som inte är medlemmar kan själva uttrycka sin åsikt till 

varför de i dagsläget inte värderat ett medlemskap i Club Lyko. Eftersom dessa åsikter kan 

vara väldigt individuella valde författarna att skapa en öppen fråga. Enligt Dorotic et 

al.(2012); Stauss et al. (2005) överväger konsumenterna fördelarna mot nackdelarna när de 

väljer att ingå i ett medlemskap, några av nackdelarna kan vara att de inte tror sig uppnå 

kvalifikationerna för att erhålla belöningar eller att konsumenten vet med sig att denne inte 

kommer att handla från företaget igen. Genom att ställa denna fråga kan information erhållas 

om vilka de specifika anledningarna är, som ligger till grund för att konsumenter inte väljer 

att ingå medlemskap. Detta kan i sin tur användas för att utveckla lojalitetsprogrammet. De 

individer som inte är medlemmar fortsätter på fråga nio, och hoppar därmed över fråga sju 

samt åtta.  

Fråga 7: Ungefär hur länge har du varit medlem?   

Om en konsument varit medlem under lång tid kan det indikera på att individen har en bra 

inblick i hur lojalitetsprogrammet fungerat genom tiden. Denna fråga avser också att mäta 

kundlojaliteten till företaget, det vill säga en konsument som vet att denne har ett 

medlemskap som pågått i flera år indikerar på att konsumenten handlat från företaget under 

lång tid.   
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Fråga 8: Betygsätt vilken grad kundklubben Club Lyko uppfyller dina krav på en bra kundklubb 

när det gäller…   

Denna fråga är till för att utvärdera nuvarande Club Lyko. Enligt R.Lyko, (personlig 

kommunikation, 8 april 2016) har aldrig företaget utfört någon marknadsundersökning på hur 

konsumenterna upplever kundklubben. Genom att medlemmarna utvärderar kundklubben kan 

vi mäta på hur de betygsätter nuvarande funktioner som lojalitetsprogrammet erbjuder 

konsumenterna. Om många konsumenter väljer höga betyg på samtliga kanske det inte i 

nuläget är viktigt för Lyko Group AB att utveckla kundklubben, men om flertalet 

konsumenter upplever missnöje kan det vara läge att förändra och utveckla programmet.    

Frågan kan även kontrollera om konsumenterna känner någon typ av frustration, 

konsumenterna kan exempelvis skapa frustration gentemot företaget om de anser att det är 

svårt eller omöjligt att ta sig upp till de så kallade kvalifikationsbarriärerna för att erhålla 

bonuscheckar (Stauss et al, 2005). Diskriminering kan uppstå om det förekommer en 

favorisering bland vissa konsumenter, vilket exempelvis kan innebära att företaget belönar 

och värnar om de konsumenter som handlar mer i jämförelse med övriga konsumenter (Lacey 

& Sneath, 2006). Detta kan resultera i att konsumenterna som inte erhåller vissa belöningar 

känner sig orättvist behandlade och lämnar företaget eller sprider dåliga rykten om företaget 

(Nguyen & Simkin, 2013).  

Fråga 9: Mina hårvårdsprodukter köper jag alltid hos Lyko  

Avser att mäta kundlojaliteten för försäljningen av hårvårdsprodukter. De lojala 

konsumenterna tenderar att vara mer värdefulla för företagets lönsamhet tillskillnad från 

övriga konsumenter (Lin & Bennett, 2014; Wilson et al., 2008, s. 162; Bardakci & 

Whiteloock, 2003). Enligt R. Lyko (Personlig kommunikation, 8 april 2016) är det av vikt att 

få nya konsumenter att känna sig nöjda med företaget. Därmed kan det vara av vikt att se på 

hur många av konsumenterna som inte är helt lojala mot företaget idag, för att på så vis arbeta 

för att fler konsumenter skall uppnå samma nivå och därmed bli lojala.  

Fråga 10: Mina skönhetsprodukter köper jag alltid hos Lyko  

Anledningen till varför fråga nio och tio är uppställda som skilda frågor är för att i de flesta 

fysiska butikerna återfinns endast hårvårdssortimentet. Enligt R.Lyko personlig 

kommunikation (2016) har skönhetsprodukterna kommit in i sortimentet senare och säljs 
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exklusivt endast via hemsidan med undantag frrån MOOD Gallerian i Stockholm. Det kan 

därför medföra att det ser annorlunda i de olika städerna och för att få ett så korrekt svar som 

möjligt har frågorna skilts åt.  

Fråga 11: Vilka företag handlar du hår- och skönhetsprodukter hos bortsett från Lyko?    

Denna fråga avser att mäta konkurrenssituationen och för att få veta några av de faktiska 

konkurrenterna till Lyko Group AB som konsumenterna delger i svaren. Eftersom det finns 

så många olika företag som säljer hårvårds- och skönhetsprodukter har en öppen fråga 

formulerats, vilket gör det fritt för respondenterna att svara de företag de i övrigt handlar 

från.   

Fråga 12: Lyko har attraktiva kampanjerbjudanden  

Genom att mäta vad konsumenterna anser om de nuvarande kampanjerbjudandena 

(rabatterade priser på specifika produkter), kan denna fråga vara ett hjälpmedel för att 

undersöka om företaget lyckats med kampanjerbjudandena. Om konsumenterna anser att 

företaget i dagsläget inte har attraktiva kampanjerbjudande finns det skäl till 

implementeringen av individanpassade erbjudanden. Enligt Zeng et al (2003) kan 

skräddarsydda erbjudanden bidra till att företagen kan öka försäljningen samt bevara de 

befintliga kunderna, genom att de i allt större utsträckning blir lojala till företaget. Skapandet 

av individanpassad marknadsföring antas även leda till att företag blir framgångsrika, 

eftersom de förstår konsumenternas specifika behov och därmed kan skapa attraktiva 

erbjudanden gång på gång (Zeng et al., 2003; Kahan, 1998; Pitta, 1998). De skräddarsydda 

(individanpassade) erbjudandena kan därmed leda till att rabatterna blir mer träffsäkra och 

faktiskt leder till att konsumenterna handlar.   

Fråga 13: Jag handlar när Lyko har kampanjerbjudanden  

Det kan finnas skillnader i vad konsumenterna tycker om kampanjerbjudandena samt hur de 

faktiskt agerar. Ett flertal individer kanske anser att företaget har attraktiva 

kampanjerbjudanden men att det är få som faktiskt handlar när företaget erbjuder dessa, eller 

vise versa. Om det är få konsumenter som faktiskt handlar när företaget har kampanjer kan 

det vara så att kampanjerna inte är tillräckligt träffsäkra och därmed kan en utveckling av 

lojalitetsprogrammet med individanpassade erbjudanden göra så att fler konsumenter handlar 

från företaget.  
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Fråga 14, 15 & 16:   

* Jag har inte något emot att Lyko tar del av mina personuppgifter   

* Jag har inte något emot att Lyko sparar information om min köphistorik 

i marknadsföringssyfte  

* Jag skulle dela med mig av mina personuppgifter i utbyte mot erbjudanden som passar 

mina behov   

Konsumentkunskapen är en viktig immateriell tillgång för att skapa konkurrensfördelar, ju 

mer kunskap ett företag har om konsumenten desto svårare är det för konkurrerande företag 

som inte har denna konsumentkunskap, att kopiera och skapa ett värde på samma nivå (Tseng 

& Wu, 2014). De företag som har kunskap om konsumenten, kan anpassa och förändra 

erbjudanden i följd av hur efterfrågemönstren förändras, vilket kan bidra till att 

servicekvaliteten kan öka. Konsumenter som accepterar att gå med i ett lojalitetsprogram ger 

sitt godkännande till företaget om att de kan samla in och använda sig av dennes 

personuppgifter i marknadsföringssyfte (Lacey & Sneath, 2006). Därmed är det viktigt för 

studien att se på huruvida konsumenter är villiga att dela med sig av personlig information, 

utan informationen om konsumenten kan företag inte skapa ett individanpassat erbjudande. 

Dock finns det viss problematik kring detta då konsumenter blir alltmer bekymrade över hur 

den personliga informationen används, rädslan kring missbruk av information har ökat i takt 

med teknikanvändningen (Lacey & Sneath, 2006: Fowler, Pitta & Leventhal, 2013). Eftersom 

rädslan kring missbruk av informationen kan påverka konsumenterna om de värdesätter 

integriteten högre än belöningarna som företaget erbjuder (Lacey & Sneath, 2006). Är det 

intressant att ställa dessa tre frågor. 

Fråga 14 – 15 avser att mäta konsumenternas vilja att dela med sig av information om sig 

själva (köphistoriken). De individanpassade erbjudanden kräver att företaget samlar in 

information om tidigare köpbeteende, för att erhålla konsumenterna med erbjudanden som 

matchar deras behovsbild. Det är därmed av vikt att mäta konsumenternas vilja kring detta, 

om merparten av konsumenterna inte vill dela med sig av information kanske inte de 

individanpassade erbjudandena är en bra utveckling av lojalitetsprogrammet. Detta eftersom 

konsumenterna kan uppleva att dessa erbjudanden är integritetskränkande, då företaget vet 

mycket om deras tidigare köpbeteenden.   
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Fråga 16 - Jag skulle dela med mig av mina personuppgifter i utbyte mot erbjudanden som 

passar mina behov. Denna fråga fungerar som en kontrollfråga med avseende om 

konsumenten faktiskt är villig att dela med sig av information om denne i fråga får någonting 

för det. Konsumenterna kan exempelvis i tidigare fråga svarat att de inte är villiga att dela 

med sig av information men sedan ändra sig när de vet att de blir erbjudna någonting i utbyte 

mot informationen.   

Fråga 17, 18 och 19 behandlar olika påståenden där konsumenten värdesätter alternativa 

funktioner, om det endast råder frågor kring efterfrågan på individanpassade erbjudanden har 

inte konsumenterna något att jämföra med, och de kan därmed bli vilseledda till att svara att 

de vill ha individanpassade erbjudanden eftersom konsumenterna i ett sådant scenario inte har 

alternativa funktioner att välja bland. Det huvudsakliga syftet med ett lojalitetsprogram är att 

uppmuntra kunderna till återköp, det vill säga upprepande och mer frekventa köp (Dorotic, 

Biymolt & Verhoef, 2012). Genom belöningssystem kan företag främja lojalitet, eftersom 

kunden erhåller ett mervärde i form av exempelvis rabatterade priser och information om 

företaget (Dorotic et al., 2012). Dessa frågor syftar därmed till att mäta vilken funktion som 

konsumenterna värderar högst, för att på så vis kunna få en insikt för på vilket sätt 

lojalitetsprogrammet kan utvecklas. Samt att erhålla information om den faktiska efterfrågan 

kring individanpassade erbjudanden. 

Fråga 17: Jag värdesätter att få poäng vid köp, som jag sedan kan växla in mot utvalda 

produkter som Lyko erbjuder mig   

 R.Lyko, personlig kommunikation (2016) förklarade att det finns tankegångar på att 

implementera ett belöningssystem som innebär att konsumenten vid uppnådda bonusnivåer 

kan välja att få en utvald produkt för de insamlade bonuspoängen, istället för att endast kunna 

använda bonuspoängen som del av framtida betalning. Denna fråga avser därmed att mäta hur 

konsumenterna värderar en sådan typ av tjänst. Frågan avser även att ge alternativa 

funktioner till hur företaget kan utveckla sitt lojalitetsprogram.  

Fråga 18: Jag värdesätter att få poäng på köp, som jag sedan kan använda som del av 

betalning i framtida köp  

Denna funktion har Club Lyko idag. Frågan avser att mäta hur konsumenterna värdesätter 

denna funktion för att sedan kunna dra slutsatser huruvida detta alternativ är en attraktiv 

funktion i lojalitetsprogrammet.    
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Fråga 19: Jag värdesätter att få rabatter på varumärken jag brukar köpa   

Avser att mäta efterfrågan på individanpassade erbjudanden i form av rabattcheckar på 

varumärken efter konsumentens unika köpbeteende. Individanpassade erbjudanden kan bidra 

till att konsumenten upplever ett mervärde, det vill säga anser sig få en högre servicegrad i 

förhållande till den förväntade servicegraden (Tseng & Wu, 2014). Genom att skapa ett 

mervärde till konsumenten utifrån dennes unika behov, desto svårare är det för konkurrerande 

företag som inte har denna konsumentkunskap, att kopiera och skapa ett värde på samma nivå 

(Tseng & Wu, 2014). Denna fråga grundar sig därmed i att mäta huruvida konsumenterna 

värdesätter ett unikt erbjudande, om det visar sig att konsumenterna gör det kan företaget 

tillgodose dessa behov och samtidigt erhålla konkurrensfördelar. 

Fråga 20: Rangordna endast tre av följande alternativ som du anser är viktiga i en kundklubb  

a) Poäng från tidigare köp som kan växlas in mot utvalda produkter  

b) Unika rabatter på varumärken du vanligtvis brukar köpa  

c) Poäng från tidigare köp som kan användas som del av betalning  

d) 10% rabattcheck på hela sortimentet  

e) Fri frakt  

f) Information om produkter i nyhetsbrev  

g) VIP-kvällar exklusivt för medlemmar   

Fördelarna för att ingå i ett lojalitetsprogram kan vara att medlemmarna kan spara kostnader 

via rabatterade produkter, få information om företaget/produkterna samt spara poäng som kan 

utmynna i olika belöningsfunktioner som konsumenten kan använda vid framtida köp 

(Dorotic et al: Stauss et al., 2005). Denna fråga omfattar olika funktioner som kan finnas med 

i ett lojalitetsprogram, för att undersöka vilka funktioner konsumenterna föredrar. För att 

undersöka den faktiska efterfrågan på individanpassade erbjudanden måste få alternativa 

funktioner som de själva kan värdera i förhållande till varandra för att ärligt svara vilka 

funktioner de föredrar. ” b) Poäng från tidigare köp som kan användas som del av betalning”, 

innebär funktionen för belöningssystem, det vill säga att konsumenten samlar poäng vid köp 

som sedan kan användas som del av betalning i framtida köp. ”d) 10% rabattcheck på hela 

sortimentet” avser att de får använda rabattchecken på valfri vara. ”c) Information om 
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produkter i nyhetsbrev”, innebär funktionen för mailutskick, när konsumenterna får 

information om företaget och exempelvis ny lanseringar av produkter.   

 Lojalitetsprogram skapas till stor del för att passa medlemmarna, företagen kan exempelvis 

anordna events som klubbkvällar (Lacey & Sneath, 2006). Vissa kundkubbar erbjuder sina 

medlemmar fri frakt (Khan, Lewis & Singh, 2009). ”g) VIP-kvällar exklusivt för 

medlemmar”, innefattar funktionen för events som ett lojalitetsprogram kan erbjuda 

konsumenterna. ” e) Fri frakt”, innebär att alla medlemmar får fri frakt vid köp från e-

handeln.   

 De individanpassade erbjudandena kan innefatta rabattcheckar riktade efter den unika 

individens köpbeteende (Khan, Lewis & Singh, 2009). ”b) Unika rabatter på varumärken du 

vanligtvis köper”, innefattar funktionen för att erbjuda konsumenterna individanpassade 

erbjudanden. Enligt R.Lyko, personlig kommunikation (2016), planerar Lyko Group AB att 

eventuellt införa ett belöningssystem i lojalitetsprogrammet Club Lyko som kommer att 

innebära att konsumenten samlar poäng genom köp, som de sedan kan växla in mot utvalda 

produkter ur Lykos sortiment. Det som skiljer denna funktion i jämförelse med tidigare 

belöningsfunktion är att konsumenten kan erhålla en produkt för de insamlade poängen, 

istället för att få en rabattcheck. Vi vill med ”a) poäng från tidigare köp som kan växlas in 

mot utvalda produkter”, se vad konsumenten föredrar i ett lojalitetsprogram, för att se om det 

finns ett intresse hos konsumenterna för ett sådant system. Fråga 20, handlar om att se vilka 

funktioner konsumenter föredrar i ett lojalitetsprogram. Detta vill vi mäta för att se om det 

finns en efterfrågan på individanpassade erbjudanden (utan att leda konsumenten direkt in på 

dessa).   

 Fråga 21: Du får en 20% rabattcheck från Lyko på ett varumärke du vanligtvis brukar köpa, 

(rabattchecken är giltig i en månad)…   

a) Hur stor är sannolikheten att du skulle använda rabattchecken?  

Tanken är att denna fråga skall fungera som en ”förstärkningsfråga” till övriga frågor som 

handlar om efterfrågan på individanpassade erbjudanden. Givet syftet med studien ställs 

konsumenten ett konkret scenario på hur denne skall agera i en specifik situation. Detta för att 

bidra till att mäta den verkliga efterfrågan på individanpassade erbjudanden. Denna fråga 

återfinns av strategiska skäl i slutet på enkäten, detta eftersom konsumenterna inte skall ledas 
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in under tidigare frågor på hur ett individanpassat erbjudande faktiskt kan gå till, eftersom 

den procentuella prissänkningen kan variera från fall till fall.  

b) Hur stor är sannolikheten att du skulle välja Lyko framför konkurrerande företag?    

Meyer-Waarden (2008) menar på att konsumenterna oftast väljer de företag som erbjuder ett 

värde som matchar efterfrågan och på motsatt vis söker de andra alternativ om de upplever 

missnöje med tidigare företag. Zeng et al (2003) poängterar att individanpassade erbjudanden 

kan bidra till att företagen kan öka försäljningen samt bevara de befintliga kunderna. Det är 

därför av intresse att mäta hur stor sannolikheten är att de skulle välja Lyko framför 

konkurrerande företag och om en eventuell implementering av individanpassade erbjudanden 

kan öka konkurrensfördelarna för företaget, detta eftersom att den tidigare forskningen 

indikerar på att det fungerar på detta sätt..   

Fråga 21 avser därmed att mäta hur konsumenten faktiskt tror att denne skulle agera i ett 

specifikt scenario, istället för att endast fråga hur bra eller dåligt konsumenten värderar ett 

individanpassat erbjudande. 

Fråga 22: Jag uppfattar att jag får en ökad grad av service om Lyko ger mig rabattcheckar på 

varumärken jag vanligtvis köper  

Enligt Meyer-Waarden studeras CRM genom konsumenternas livscykel, konsumenterna 

kommer att ha förändrade behov och önskemål genom olika stadier i livet. För att kunna 

förutse framtida köpbeteenden kan företag studera tidigare köpbeteenden (Kahan, 1998). 

Konsumenternas framtida behovsbild kan förutspås genom att Lyko Group AB har kunskap 

om konsumenternas köphistorik, vilket möjliggör att skapa individanpassade erbjudande som 

passar den unika konsumentens efterfrågan och på så vis skapa ett mervärde.    

Forskare definierar CRM som strategier för att erhålla, bevara och skapa långsiktiga 

relationer med utvalda konsumenter, för att på så vis skapa ett mervärde för konsumenterna 

såväl som för företaget (Tseng & Wu, 2014: Mukerjee, 2013). De individanpassade 

erbjudandena är en servicelösning och är till för att passa den unika individen (Khan, Lewis 

& Singh, 2009). Servicekvaliteten mäts genom sambandet mellan den förväntade servicen 

konsumenterna tror sig få via ett företag, och den upplevda servicen (Meyer-Waarden, 2008). 

Fråga 22 avser därmed att mäta om konsumenternas attityd till den upplevda servicegraden 

ökar om de erhåller ett individanpassat erbjudande. Denna fråga kan därmed bidra till varför 
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det är relevant för ett företag att implementera individanpassade erbjudanden. Eftersom 

individanpassade erbjudanden kan bidra till att konsumenternas uppfattning av 

servicekvaliteten ökar och därmed även öka försäljningen. (Tseng & Wu, 2014; Zeng et al., 

2003) 

Fråga 23: Övriga åsikter om kundklubben, Club Lyko  

Övriga åsikter om Club Lyko är en öppen fråga som möjliggör för konsumenten att själva 

skriva några rader om attityder till lojalitetsprogrammet som de kanske inte fått fram från de 

övriga frågorna. Frågan kan också vara till hjälp för konsumenten att förtydliga något svar 

från tidigare frågor.   
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Appendix 5: Sammanställning av enkätfrågor 
 

Fråga 1. Ålder – Skillnader på åldersfördelningen i butikerna Mall of Scandinavia/ MOOD 

Gallerian och Valbo Köpcentrum/ Kupolen.  

 

  
 

Fråga 2. Kön – I Mall of Scandinavia och MOOD Galleria deltog 126 kvinnor och 24 män i 

marknadsundersökningen, det skiljde sig endast åt med 1 respondent från Valbo köpcentrum 

och Kupolen där det var 125 kvinnor och 25 män som deltog.  

 
 

Fråga 3. Hur ofta handlar du på Lyko? – skillnader mellan butikerna i storstäder och de 

butikerna etablerade i mellanstora städer.  
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Fråga 11. Vilka företag handlar du hår- och skönhetsprodukter hos bortsett från Lyko? 
Samtliga svar på vart respondenterna handlar sina produkter bortsett från Lyko.  
 

 

 
Mall Of Scandinavia 

v Kicks = 32 
v Åhléns = 25 
v Matbutiker = 6 
v Frisörer = 14 
v Apoteket = 2 
v Cocopanda = 4 
v H&M = 9  
v Internet =2 
v Bodyshop= 3 
v Nordic feel = 2 
v Blandat=3 
v Make up store  
v Aussie  
v Barnängen 
v Sephora 
v Bangerhead 
v Nikita  
v skincity 
v Lindex 

MOOD Gallerian 

v Kicks = 11 
v Åhléns = 19 
v Matbutiker = 2 
v Frisören = 5 
v Apoteket = 3 
v H&M = 5 
v NK = 6 
v Cocopanda = 2 
v Sephora = 5 
v Blandat = 3 
v Nikita = 2 
v Bangerhead  
v Internet 
v bodyshop 
v life 
v Headspot.se 
v skincity  

 

Valbo  

v Kicks = 22 
v Åhléns = 5 
v Matbutiker = 10 
v Frisörer = 16  
v Apoteket = 3  
v Internet = 5 
v Cocopanda = 5 
v H&M = 6 
v Bangerhead = 2 
v Make up store = 3 
v Yves Rocher=2 
v Body shop= 2 
v Blandat =14 
v Visage online 
v Elisabet Arden 
v VS  
v björn Axén 
v rituals 
v lindex 
v madlady,  
v craycray 

Kupolen 

v Kicks = 15 
v Åhléns = 10 
v Matbutiker = 9 
v Frisörer = 8 
v Apoteket = 3 
v ÖoB = 2 
v Rusta = 2 
v Make up store= 3 
v H&M =2 
v Lindex =2 
v Lokala företag 
v Modeline 
v Nordic Feel 
v Body Shop 
v Hairstuff,  
v Moduline 
v Salong de chic 
v Wish,  
v Fina mig 
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Fråga 4 och fråga 5. Har du någon gång handlat från e-handel Lyko.se? / Är du medlem i Club 
Lyko?– Samtliga 300 svar 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Fråga 6. Hur kommer det sig att du inte är medlem? 
Sammanställning av samtliga svar som gavs på frågan varför respondenten inte är medlem.  
Mall of Scandinavia 

v Vet ej = 6 
v Har inte blivit av = 6 
v Visste inte att det fanns= 17 
v Har inte blivit tillfrågad =7 
v Handlar sällan = 13 
v Orkar inte = 2 
v Ska bli medlem snart 
v Vill ej ha reklam/Sms 
v Blir inte medlem i kundklubbar 
v Har inte hört så mycket om lyko 
v Vill inte 
v Tidsbrist 
v Lyko är nytt för mig 

MOOD Gallerian 
v Vet ej = 4 
v Visste inte att det fanns= 3 
v Har inte blivit tillfrågad = 4 
v Handlar sällan =6 
v Aldrig tänkt på det = 4 
v Vill inte bli medlem i kundklubbar  
v Blir inte medlem i kundklubbar 
v Slöhet 
v Handlar bara en produkt: olaplex 
v Ingen direkt anledning 
v Inte hunnit än 
v Gillar inte klubbar 
v Har inte blivit av 

Valbo 
v Vet ej = 6  
v Visste inte att det fanns = 7 
v Handlar sällan = 12 
v Aldrig tänkt på det = 3 
v Inte blivit tillfrågad = 2 
v Har inte blivit av = 7 
v Har inte varit aktuellt/ inte haft något behov = 5 
v Första gången jag är här = 3 
v Har inte tagit mig tid att registrera medlemskap 
v Har aldrig hört om stället 
v Min mamma är medlem 
v Inte myndig 
v Har inte tänkt på det förrän nu 
v Inte intresserad 

Kupolen 
v Vet ej =  2 
v Visste inte att det fanns = 5 
v Har inte blivit av = 5  
v Aldrig tänkt på det = 2  
v Har aldrig tänkt på det, men ska bli nu 
v Jag brukar inte handla åt mig själv 
v Handlar hos frisör eller liknande 
v Jag handlar väldigt sällan på Lyko så finner ingen 

anledning att vara medlem  
v Blir sällan medlem i någon butik alls 
v För att det är jobbigt med olika kort 
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Fråga 9 & 10 – skillnader mellan butikerna i storstäder och de butikerna etablerade i 
mellanstora städer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 12 & 13 - skillnader mellan butikerna i storstäder och de butikerna etablerade i mellanstora 
städer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sambandet mellan fråga 12 och 13 
Korrelation 12. Lyko har attraktiva kampanjerbjudanden 

13. Jag handlar när Lyko har 
kampanjerbjudanden 

0,531 
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Fråga 14, 15, 16 – Samtliga svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 17, 18, 19 – utvalda butiker  
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Fråga 21. Du får en 20% rabattcheck från Lyko på ett varumärke du vanligtvis brukar köpa, 
(rabattchecken är giltig i en månad)… 

a).. hur stor är sannolikheten att du skulle använda rabattchecken? 
b).. hur stor är sannolikheten att du skulle välja Lyko framför konkurrerande företag. 
 
i diagrammet nedan presenteras skillnaderna mellan respondenternas svar beroende på orten 
de befann sig i.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 22. Jag uppfattar att jag får en ökad grad service om Lyko ger mig rabattcheckar jag 
vanligtvis köper - utvalda butiker  
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Fråga 23. På frågan ”Övriga kommentarer” svarade inte alla respondenter utan endast 20 
stycken, de svar som gavs har sammanställts i tabellen nedan.  

 
Mall of Scandinavia  
 

v Min dotter är medlem och därför började jag 
handla här  

v Snygg butik och trevlig personal 
v Lyko är ett bra företag som har allt för mina 

behov 
v Sabb leverans online 
v Mycket bra 
v Bra och billigt 
v Vill gärna ha uppdateringar kring 

poängsaldo, mejl eller liknande 
v Uppdateringar på mejlen om sitt aktuella 

poängsaldo skulle vara bra 
v Ta in liquid lipsticks  
v Mer information om vad kundklubben gäller 
v Underbar personal 
v Gillar  

MOOD Gallerian 
 

v Trevlig personal 
v Funderar på att bli medlem 

 

Valbo  
 

v Inget att klaga på  
v Bra produkter 
v Bra, snabb leverans, bra pris det mesta man 

är ute efter. 
 

Kupolen 
 

v Handlar ofta på nätet – gillar att det går 
snabbt och är fraktfritt.  

v Trevlig & kunnig personal 
v Har inte tagit del av så mycket, men ser fram 

emot vad kundklubben kan erbjuda 
 
 
 
 
 


