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Abstract

The marketing concept has expanded over time thereby branching off into various marketing 
trends.  During our educational  program, we have covered an extensive ground within the 
marketing arena with its related terminologies. However, it was not until our fourth and final 
year that we became fascinated by the One to One marketing concept.The purpose of our 
research  is  to  examine  the  extent,  to  which  some  companies  within  the  service  sector, 
administer  the  One  to  One  marketing  concept  and how it  is  applicable  to  their  working 
routines.  Our  area  of  interest  has  been to  see  how these  service  companies  perceive  the 
concept  and at  the  same time to  explore  differences  and similarities  between theory and 
practice.  The  companies  we  have  interviewed  during  our  research  include  Reklambyrån 
Mecka, Nordea Private Banking and ICA Banken. We hope that the reader will gain insight 
into the companies’ internal operations in light of the above concept.  

Almost every company’s main goal is profitability and consumers play a big role in achieving 
it. Since consumers are the driving force within the buying market, it is necessary to have 
access to the ones that will  benefit  the most.  To reach the overall  goal it  is  vital for the 
company to be consumer- oriented. However, before this can be achieved, there are some 
elements that should be considered, improved and introduced to the company system. In the 
end, it is all about achieving a unique and mutual learning relationship between the company 
and the consumer to be able to increase marketing accuracy. The company lets the consumer 
teach them, how they want to be treated and what services/products they prefer to consume 
and in what ways. Note that focus in One to One marketing is on obtaining customer- shares 
rather than market- shares. 

Research shows that although One to One marketing is practiced by a number of companies, 
they tend to use a different terminology than literature. The concept is not referred to exactly 
in  the  same  way  that  it  is  in  theory  and  in  our  thesis.  Nevertheless,  according  to  our 
respondents the definition of the perspective is the same, as we have presented it in theory. It 
is in practice that the expressions differ. When the customer’s requirements are satisfied, he or 
she will stay loyal to the company thereby contributing to a long- term relationship between 
the company and the consumer. It should be noted that IT plays a crucial role within the 
perspective, as a toll to make the whole working process easier. IT also enables processing 
customized offers to its consumers.    

Keywords: One to One marketing, customer relationship, long-term relationship, customer 
club, customer loyalty, customized offers, profitability, technology.  



Sammanfattning

Marknadsföringsbegrepp har växt allt mer med tiden, lika väl som det har förgrenat sig och 
utvecklats  inom  olika  riktningar.  Under  utbildningens  gång  har  vi  läst  en  hel  del  om 
marknadsföring och dess olika termer samt begrepp, men inte förrän det fjärde året, blev vi 
verkligen fascinerade av själva ämnet One to One marketing.    

Undersökningens syfte är att studera hur tjänsteföretag tillämpar One to One marketing och på 
vilket sätt de inför perspektivet inom sina arbetsrutiner. De aspekter som vi har funnit mest 
intressanta att undersöka är hur tjänsteföretagen uppfattar One to One marketing och vilka 
likheter  samt skillnader  det  finns mellan teorin  och empirin.  Tjänsteföretagen som vi  har 
intervjuat till vår uppsats är Reklambyrån Mecka, Nordea Private Banking och ICA Banken. 
Läsarna får en inblick i och kommer nära inpå tjänsteföretagens interna verksamhet.   

Konsumenter är den största anledningen till den goda lönsamhet som varje företag vill uppnå. 
Konsumenter är den drivande kraften bakom köpmarknaden och det gäller att lyckas få tag på 
dem som ger mest avkastning. Att vara kundorienterad och lyckas uppnå denna så kallade 
skräddarsydda orienteringen, gentemot kunden, är ett av huvudmålen med One to One. Innan 
just detta kan åstadkommas, finns det en hel del faktorer att ta hänsyn till, förbättra och införa 
inom företagens system. Det hela går ut på att skapa en unik samt lärande relation mellan 
företag och kund, just för att öka precisionen i marknadsföringen. Företaget låter kunden lära 
den, hur denne vill bli bemöt och vilka varor/tjänster den föredrar att konsumera och på vilket 
sätt.  Fokus  inom  One  to  One  marketing  ligger  på  att  erhålla  kundandelar,  framför 
marknadsandelar. 

Undersökningen visar att One to One marketing används i praktiken men att företagen inte 
benämner  det  på  samma  sätt  som  litteraturen/här.  Enligt  våra  respondenter  definieras 
perspektivet  på  samma  sätt,  så  som  den  fastställs  inom  teorin.  När  kundens  behov  blir 
tillfredställda, förblir kunden lojal företaget, något som leder till en långsiktig relation mellan 
företaget  och  kunden.  IT  spelar  en  kritisk  roll  inom  perspektivet  och  underlättar  själva 
arbetsprocessen som även medför att företag kan skräddarsy individuella erbjudanden för sina 
kunder.         
 

Nyckelord:  One  to  One  marketing,  kundrelationer,  långsiktiga  relationer,  kundklubbar, 
kundlojalitet, skräddarsydda erbjudande, lönsamhet, teknologi.  
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1 Inledning

I inledningskapitlet presenteras det valda ämnesområden, dess bakgrund, problemdiskussion 
samt problemformulering. Vidare kommer ett syfte att presenteras samt avgränsningarna och  
disposition. 

 

1.1 Problembakgrund

Begreppet One to One marketing lanserades 1993 i boken The One to One marketing Future 
av Don Peppers och Martha Rogers.  Sedan har det kommit  flera böcker på samma tema. 
(Feurst, 1999)  

Vi skulle vilja informera våra läsare om One to One marketing och om de förmåner som 
företaget kan uppnå med införandet av perspektivet. Meningen är att öppna dörrar, för ett nytt 
sätt att marknadsföra sig, samtidigt vi vill öppna ögonen för andra om perspektivet.  Trots 
olika hinder hävdar författaren Pepper (2001) att One to One marketing är en idé, vars tid har 
kommit. Enligt undersökningar gjorda för några år sen, på 200 äldre chefer runt om i världen, 
sägs  det  att  50 procent  av alla  företag kommer  att  organisera  sig  kring deras  kundtyper. 
(Peppers, 2001)    

Enligt  författaren  Feurst  är  One  to  One  marketing  egentligen  inget  nytt  som  princip. 
Industriella nätverk verkar också som interaktiva, lärande relationer och bygger på förtroende 
som  arbetas  upp  under  lång  tid,  där  kunden  är  aktiv  och  referenser  är  viktigare  än 
annonsering. (Feurst, 1999)  

Det som författaren Feurst menar är att exempelvis före självbetjäningens ankomst på 60-talet 
fanns lanthandeln eller  den lokala butiken, med handlaren som kände i stort  sett alla  sina 
kunder,  deras  livssituation  och  behov  av  dagligvaror.  Han  hade  hela  kundregistret  och 
relationshistoriken i huvudet och kunde till och med påminna kunden när det var dags att fylla 
på med något. (Feurst, 1999) 

Inom One to One marketing spelar internmarknadsföring stor roll samtidigt som perspektivet 
präglas  utav  relationsmarknadsförings  synsätt.  Artikeln  skriven  av  Peppers  et  al  (1999) 
förklarar  väldigt  grundligt  perspektivet  One  to  One  marketing.  Författarna  beskriver,  i 
förebyggande syfte hur företagare kan implementera One to One synsättet i sina företag och 
vilka aspekter de ska ta hänsyn till innan de påbörjar processen och realiserar den. Alla inom 
företaget påverkas och får ta ansvar för införandet av One to One marketing. Detta ska ske på 
ett smidigt, korrekt samt effektiv sätt. Peppers et al (1999) förklarar väldigt tydligt hur ett 
företag kan skapa lojala kundrelationer med hjälp av One to One marketing. Beskrivningen av 
perspektivet baserar sig på ett förebyggande och instruktivt förhållningssätt som företagare 
kan ta hänsyn till. Detta beskrivs för att verkligen försäkra sig om att  perspektivet är just 
något de behöver införliva. Författarna beskriver detta i förebyggande syfte så att företag, inte 
blint, ger in sig i något utan att veta vad det egentligen innebär och hur de uppnås. (Peppers et 
al., 1999)  
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One to One marketing är kanske det mest hypade begreppet inom marknadsföring just nu. Det 
betyder också att det är svårt att stanna upp och beskriva läget på området utan att riskera att 
det snabbt blir inaktuellt.  Något som kan bero på olika nya tillämpningar av perspektivet. 
Detta kan kompenseras genom att ständigt uppdatera och bygga ut ett material med det allra 
senaste.  Meningen  är  att  försöka  se  de  tidlösa  dragen  i  synsättet,  särskilt  när  det  gäller 
relationen mellan kund och leverantör. (Feurst, 1999)    

Enligt  Feurst  är  One  to  One  marketing  något  mycket  mer  än  en,  moderniserad  typ  av 
direktmarknadsföring  eller  en  extrem  variant  av  ”den  klassiska  dyaden”.  One  to  One 
marketing är ett grundläggande sätt att uppfatta affärslogiken och hur man förhåller sig till 
kundrelationer. (Feurst, 1999) 

Huruvida perspektivet är en bestående trend eller en fluga återstår att se. Ett sätt att beteckna 
en trend är att det rör sig om något som många känner till sedan länge och som sakta vinner 
alltfler anhängare. Medan en fluga är något helt nytt och kortlivat som alla skriver om på en 
gång. Författaren hävdar hur One to One marketing är ett steg mot en ny filosofi som kommer 
sakta,  säkert  och  för  att  stanna.  En  princip  som  alla  marknadsförare  känner  till  är 
”kundorientering”.  Dess  relevans  ökar  dessutom  med  tilltagande  konkurrens  om  tiden, 
krävande  slutkunder  och  interaktiva  medier.  Det  handlar  främst  om  en  attityd,  ett 
förhållningssätt till affärer och slutkunder. (Feurst, 1999)   
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1.2 Problemdiskussion

För att  företag ska lyckas  på marknaden,  gäller  det att  ha kunder som är nyckeln till  bra 
lönsamhet i företaget. Utan kunder blir det ingen lönsamhet. Om företag har kunder men inte 
de rätta, lönsammaste kunderna, kan allt de byggt fram till dess lätt rasa. Därför är det viktigt 
att finna de rätta kunderna. Det finns olika sätt att finna de rätta kunderna. Genom att ta reda 
på kundens intressen lyfter det fram både en bättre relation med kunden samtidigt som det blir 
lättare för företag att välja ut rätt produkt/tjänst åt sina kunder. För att företag ska behålla sina 
kunder  så  att  de  inte  går  till  konkurrenterna,  måste  företaget  underhålla  kunden,  och  ge 
kunden uppmärksamhet så att denne känner sig speciell.

One to One marketing handlar om att stärka en unik relation mellan kunden och leverantören. 
Huvudpoängen är att kunden ska lära upp företaget och inte tvärtom. Detta är en viktig del i 
processen, eftersom det är kunden som ska lära företaget vad denne egentligen strävar efter. 
Kundens åsikter om ett företags produkter är även viktiga, för att företaget ska sedan kunna 
anpassa rätt produkt till rätt kund. Kommunikationen mellan företaget och kunden är mycket 
viktig  i  detta  sammanhang.  Företaget  ska  minnas  vad  kunden  sade  sist  då  företaget  och 
kunden talades  vid.  Kunden ska lära  företaget  vem hon är,  vad  hon tycker  om, vad hon 
behöver och vad hon köper.  Allt detta görs för att öka lönsamheten samt hindra konkurrens. 
(Feurst, 1999) Om ett företag ska lyckas med att anpassa rätt kommunikation till rätt kund, 
behöver de också använda rätt verktyg.  

Databasteknologin är en av de viktigaste delarna i One to One marketing processen. Enligt 
Peppers (2001) hjälper  databaser  företaget  att  lättare  kunna se kundens unika egenskaper. 
Företag får  även fram information om vad kunden anser  om produkter  som de har  köpt. 
Databaser  används  främst  för  att  skräddarsy  individuella  erbjudande,  samt  att  bygga  på 
relationen  mellan  leverantören  och  kunden.  One  to  One  marketing  sätter  fokus  på  en 
konsument i taget. (Peppers, 2001) Det är inte bara Peppers som lyfter fram betydelsen av 
databaser. Christy et al. (1996) anser att målet med tekniska möjligheter är just att underlätta 
interaktionen inom relationsmarknadsföringen.  Informationen som sparas kan vara till  stor 
fördel för företaget.  Med olika teknologiska lösningar,  kan företaget  få stor nytta  om den 
appliceras  på  rätt  sätt.  Företag  kan  se  på  kundens  köp,  för  att  se  om  en  särskilt 
marknadsföringsaktion varit effektiv. En individuell marknadsföringsrelation med kunden kan 
fås genom direktmarknadsföring och databas teknik. (Christy et al., 1996) 

Det finns fyra steg som används innan implementeringen av One to One marketing. Dessa är 
identifiera, differentiera, interaktion och skräddarsy.  De används för att öka komplexiteten 
samt förmåner för företaget. Identifiera och differentiera är åtgärder som används för intern 
analys, medan steg tre och fyra, interaktion och skräddarsy, grundar sig på externa handlingar 
som är synliga för kunden. Att identifiera kunden handlar om att välja ut de mest värdefulla 
egenskaper hos denne, olika detaljer som är unika, så som personuppgifter, vanor, preferenser 
och så vidare. Att differentiera sina kunder handlar om att inse deras olika behov och att de 
mest värdefulla kunder erhålls. Detta ger företaget överläge, och företaget kan lättare se vilka 
behov kunden har.   Interaktion  med kunden handlar  om att  förbättra  företagets  kostnads 
effektivitet,  med  hjälp  av  att  leda  kunden  mot  ett  praktiskt  baserat  sätt.  Att  skräddarsy 
företagets beteende handlar om att företaget måste anpassa sitt beteende för att sedan bemöta 
kundens  individuella  behov.  Alla  kunder  ska  behandlas  särskilt,  utifrån  den  information 
företaget har om denne. (Peppers et al., 1999)  
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1.3 Problemformulering

• Hur tillämpar ”våra” tjänsteföretag One to One marketing?  
• Vilka aspekter tar tjänsteföretagen hänsyn till, innan de inför One to One marketing?  
• Eftersom kunderna är centrala i One to One marketing, vad är då som egentligen görs 

för att tillfredställa kunderna?         

• Vilka är de kritiska förutsättningar, för att One to One marketing ska fungera?   
1. Vilka krav ställer One to One marketing på leverantörsföretaget?
2. Vilka krav ställer One to One marketing på kunderna, exempelvis avseende 

attityd, vilja, tid samt andra förutsättningar?  

1.4 Syfte

Vi avser att  ta  reda på,  hur det ser  ut  i  verkligheten,  när företaget  tillämpar  One to One 
marketing och på vilket sätt de inför perspektivet inom sin marknadsföring. Lika centralt är 
det  att  undersöka  vad  som  står  bakom  perspektivet.  Lika  betydelsefullt  är  också  att 
perspektivet kan sätta en positiv prägel på potentiella företag. Samtidigt frågar vi oss i vilken 
utsträckning som välutvecklade relationer är fördelaktiga, i samband med utövningen av One 
to One marketing.     

1.5 Avgränsning

När vi i studien säger marknad syftar vi på tjänsteföretag och därmed inte alla företag. Vi har 
valt att  fokusera på två banker och en reklambyrå  alltså olika typer av tjänsteföretag som 
tillämpar  One  to  One  marketing.  Det  förekommer  även  en  geografisk  avgränsning.  Vi 
kommer endast att besöka företag i Borås. 

1.6 Definitioner

Vi undviker att översätta begreppet One to One marketing som vi väljer att använda ofta i 
uppsatsen, detta för att vi anser att engelska namnet passar bättre än en svensk översättning. 
Det kan eventuellt förekomma att vi skriver perspektivet istället för One to One marketing, 
bara för att det passar bättre i sammanhanget. I uppsatsen har vi använt begreppet konsument 
och kund. Vi har valt att inte vara konsekventa då vi anser att en skillnad föreligger. Dels 
använder olika författare begreppen på olika sätt i litteraturen och dels anser vi inte att en 
konsument nödvändigtvis är en kund.   
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1.7 Uppsatsens disposition

Kapitel 1 Inledning – I detta kapitel presenterar vi det valda ämnesområden, dess 
bakgrund,  problemdiskussion  samt  problemformulering.  Även  syfte  samt 
avgränsningarna presenteras.

Kapitel 2 Metoddiskussion - I detta kapitel beskriver vi vilka metodval som har gjorts, 
den vetenskapliga undersökningsmetoden, vilken ansats och förhållningssätt som vi har valt, 
undersöknings inriktning, datainsamlingsmetod, datakällor, även giltighetsanspråken beskrivs 
samt källkritik. Detta har vi gjort för att läsaren ska lättare följa forskningsprocessen. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram - Detta kapitel innehåller en allmän beskrivning av 
One to One marketing process samt implementeringen av den i praktiken. I kapitlet beskriver 
vi även hur viktig kunden är för företaget samt hur företag ska behandla kunden för att denne 
ska förbli nöjd. Även datoriseringens bidrag beskrivs. Vi tar hänsyn till relevant akademisk 
litteratur vilket ska fungera som underlag vid analysering av empirisk data.

Kapitel  4  Empiri  - Detta  kapitel  innehåller  en  sammanställning  av  respondenternas 
intervjuer som vi har genomfört på deras arbetsplatser. Kapitlet är indelat i olika avsnitt där vi 
presenterar varje respondents intervju separat. 

Kapitel 5 Analys - Detta kapitel innehåller analys av de insamlade data, som vi utifrån 
den teoretiska referensramen och empirin har redogjort från kapitel tre och fyra.

Kapitel 6 Slutsatser och Slutdiskussion - I detta kapitel presenterar vi slutsatser 
som har grundats på det materialet  som analyserats i vår analys.  Här presenteras även ett 
förslag till vidare forskning. 
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2 Metoddiskussion 

Detta metod kapitel inleds med att vi beskriver olika metodval vi har ställts inför. I kapitlet  
berörs  vetenskaplig  undersökningsmetod,  vetenskapliga  ansatser  samt  förhållningssätt,  
giltighetsanspråk,  undersökningens  inriktning,  datainsamlingsmetod,  datakällor  samt  
undersökningens ansats. 

2.1 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Det  finns  ett  antal  olika  metoder  för  att  samla  in  information  till  en  undersökning.  Vid 
undersökningar kommer vi att tolka och analysera data som samlas in. Den metod som väljs 
bör  besvara  frågeställningarna  på  bästa  sätt.  De  två  metoder  som  är  vanligast  för  en 
undersökning är kvantitativ och kvalitativ. 

2.1.1 Kvalitativ metod

Kvalitativ metod innebär att den utgörs främst av text och symboler. 
Helhetsförståelsen i det undersökta samanhanget är viktigare än delarna såsom de specifika 
orden. Detta innebär i sin tur att få en djupare förståelse för ett specifikt fenomen, istället för 
att  beröra flera saker samtidigt.  (Christensen et  al.,  2001) Genom att  undersökaren har en 
närkontakt med undersökningsenheten skapar detta en bättre förståelse och uppfattning av 
denne situation.  Styrkan inom kvalitativa angreppssättet ligger i  sin flexibla placering och 
nära  förhållande  till  informationskällan,  vilket  borde  ge  goda  möjligheter  för  att  göra 
relevanta tolkningar. Sådana undersöknings metoder skapar, i förhållande till de undersökta 
enheterna,  närkontakt  vilket  medför  samt  öppnar  en  bättre  uppfattning  av  den  enskildes 
livssituation. Kvalitativa studier präglas av anpassbarhet där syftet med metoden är att fånga 
originaliteten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation. (Holme & Solvang, 
1997)      

2.1.2  Kvantitativ metod

En kvantitativ metod behandlar först och främst data som är mätbar och som kan uttryckas i 
siffror och statistik. Forskaren styr själva undersökningen och de tänkbara svaren. Metoden 
fördjupar sig i huvudsak att upptäcka, fastställa och mäta sambandet mellan olika variabler. 
Avstånd  mellan  forskaren  och  respondenten  uppkommer  då  metoden  syftar  till  att  ge 
slutsatser  från  en  större  population.  Undersökningen  är  strukturerad  med  förutbestämd 
hypotes, där informationen insamlas däremot på ett sätt som präglas av avstånd och urval. 
(Holme & Solvang, 1997) 

2.1.3 Val av undersökningsmetod

Den kvalitativa metoden är den typ  av,  undersökningansats,  som  vi valt  för studien. Med 
hänsyn  till  vår  problemformulering  och  syfte  har  vi  beslutat  oss  för  att  använda  den 
kvalitativa metoden. Som tidigare nämnt kommer denna undersökning att vara av kvalitativ 
karaktär. Anledningen till att vi har valt denna undersökningsmetod beror på att vi kommer 
utgå ifrån Mecka reklambyrå, Nordea och ICA Banken. Vi kommer även att utföra kvalitativa 
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personliga  intervjuer  med de marknadsföringsansvariga.  Här  kommer  vi  att  skaffa  oss  en 
djupare förståelse för hur införandet samt utövningen av One to One marketing verkställs. 
Med kvalitativ  metod  kan vi  skaffa  oss  djupare  förståelse  av  de  komplexa  problem som 
studeras. 

2.2 Vetenskapliga ansatser

Deduktion och induktion är två sätt som används då vi har som syfte att producera kunskap 
om samhället, organisationer eller mänskligt beteende i allmänhet. Fortsättningsvis används 
deduktion och induktion för att kunna dra vetenskapliga slutsatser, där de båda anger olika 
tillvägagångssätt. (Andersen, 1998)    

2.2.1 Deduktion

Med deduktion menas bevisföringens väg. Vid deduktiva slutsatser, drar forskare slutsatser 
utifrån generella principer om enskilda händelser. Man kan genomföra en deduktion genom 
att  utifrån teorier  om organisationers  struktur  kunna säga något  om någon annan konkret 
organisation. Företagskonsulter har en omfattande generell kunskap, som de sedan tillämpar 
på  enskilda  företag  och  på  så  sätt  använder  sig  av  det  deduktiva  tillvägagångssättet. 
(Andersen, 1998)

2.2.2 Induktion

Induktion representerar upptäcktens väg och här utgår forskaren utifrån empiri för att sedan 
sluta  sig  till  generell  kunskap  om teorin.  Detta  tillvägagångssätt  används  vid  explorativa 
undersökningar och fallstudier,  där exempelvis görs en undersökning om de anställda och 
deras inställning om människors arbetsmotivation. (Andersen, 1998)

2.2.3 Abduktion

Det  blir  väldigt  svårt  att  skilja  mellan  deduktiva  och  induktiva  tillvägagångssätt  vid 
samhällsvetenskapliga projekt. Det eftersom de är invävda i varandra och behandlas samtidigt 
under hela processens gång. (Andersen, 1998) På en analytisk väg går det däremot att skilja 
mellan deduktion och induktion. Likaväl går det att finna motsättningen mellan dessa eller i 
kombination av varandra, där ny och spännande kunskap uppstår. (Holme & Solvang, 1997)  

2.2.4 Val av vetenskapliga ansats

Vi har  valt  den abduktiva ansatsen,  eftersom vi kommer  att  pendla mellan induktion och 
deduktion  och  använda  de  båda  vetenskapliga  ansatserna.  På  så  sätt  utgår  vi  ifrån 
bevisföringens väg där vi studerar flertal tjänsteföretag som vi med hjälp utav upptäcktens 
väg, försöker fastställa  iakttagelser.  Vi kommer alltså att  använda oss utav den abduktiva 
ansatsen då grunden är  att  utgå ifrån  observationer  i  verkligheten som sedan kommer  att 
förstärkas teoretiskt i  vår uppsats. Undersökningar i praktiken som vi genomför i de olika 
tjänsteföretagen som vi har valt, ska vi studera för att sedan titta på vilka teorier vi kan koppla 
till detta. All fakta som vi får fram, kommer att granskas noggrant under undersökningens 
gång. 
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2.3 Vetenskapliga förhållningssätt  

2.3.1 Positivism 

Forskningen kan och ska egentligen stå utanför etik och moral. 
Här ska forskare söka, finna det som faktiskt är, med andra ord söker forskare efter sanningen. 
Forskningen ska granska varje förhållande, avslöja varje mysterium och förklara allt som sker 
under processens gång. (Holme & Solvang, 1991)   

Enligt Patel & Tabelius (1987) positivism kännetecknas som verklig och tillgänglig för vårt 
förstånd och våra sinnen. Det som är centralt vad gäller positivismen är att det finns en sann 
verklighet, som genom iakttagelser skapar fram vetenskap. För att påståenden ska uppfattas 
som  vetenskapliga  måste  de  yttra  något  om  verkligheten.  Vetenskaplig  kunskap  inom 
positivismen är kunskap som ger oss möjlighet att förutsäga framtida händelser.  Dessa ska 
anges i sannolikhetstermer som bygger på logisk analys  av sinnesdata samt att kunskapen 
översätts vidare till ett empiriskt vetenskapligt språk. (Patel & Tabelius, 1987) 

2.3.2 Hermeneutik

Hermeneutik begreppet kommer från det grekiska språket och dess betydelse är budbärare, 
vilken  uttolkade  gudarnas  budskap  för  människorna.  Hermeneutiken  lägger  tonvikten  på 
människans verklighet som är en språklig verklighet. Språket är centralt och ligger till grund 
för vår förståelse av tillvaron och utgör också en garanti för att vi tillhör en social gemenskap. 
Förståelse  uppnås  genom  ”deschiffrering”  av  det  som  människor  förmedlar  via  våra 
upplevelser.  Gestaltpsykologiska  figurer  används  inom  hermeneutiken  för  att  styrka 
grundteserna. Den hermeneutiska forskningen är subjektiv och för att kunna tolka ett material 
måste forskaren använda sig av sina värderingar i forskningsprocessen, lika viktigt är det att ta 
hänsyn till helheten. (Patel & Tabelius, 1987)   

2.3.3 Val av vetenskaplig förhållningssätt

Våra studier skulle kunna grunda sig i hermeneutiken men även inom positivismen. Båda två 
ligger  oss  ganska  nära  med  utgångspunkten  från  problemformuleringen  och  syftet  med 
undersökningen.  Vi  vill  nämligen  lära  oss  att  tolka  budskapet  och  få  förståelse  för  det 
undersökta fenomenet samt hur det används i praktiken. Det är nödvändigt för oss att kunna 
iaktta hur olika delar inom One to One marketing, är sammankopplade med varandra och hur 
de samspelar, för att uppnå perspektivets uppgift. 

Positivismen hävdar att all forskning bygger på konkret observation. Detta är något som vi 
kommer att utföra när vi intervjuar, de undersökta objekten. Vi kommer att studera hur One to 
One marketing fungerar rent empiriskt. Vi kommer att tolka förhållningssätt, där vi utgår ifrån 
empiriskt material för att sedan söka förståelse med hjälp av de teoretiska modellerna. 

Lika mycket som vi vill ha båda två förhållningssätten så finns det motstridigheter mellan 
dem. Vi väljer därmed att utgå ifrån det hermeneutiska förhållningssättet som fördjupar vår 
förståelse med One to One marketing.  
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2.4 Giltighetsanspråk 

2.4.1 Validitet

Validitet handlar  om  trovärdighet,  d.v.s.  hur  väl  undersökningen  och  resultatet 
överensstämmer med verkligheten. Detta brukar definieras som intern validitet. Validiteten 
handlar också om graden av generaliserbarhet och detta definieras som extern validitet. Både 
intern och extern validitet  är relevanta begrepp för att  utvärdera en kvalitativ analys.  Den 
kvalitativa analysens trovärdighet innebär bl.a. att man tydligt visar att man engagerat sig i 
uppgiften. Flera insamlingstekniker använts och lika viktigt är det att man inte drar förhastade 
slutsatser. (Christensen et al., 2001)

Det handlar om att få giltig (valid) information. I kvalitativa undersökningar har forskaren en 
mycket större närhet till det eller den som studeras. Informationens pålitlighet ska likafullt 
kunna säkras på ett  tillfredsställande sätt.  Det kan forskaren göra genom den växelverkan 
mellan  forskaren  och  de  undersökta  enheterna  som  en  kvalitativ  undersökning  innebär. 
Genom denna växelverkan kan det växa fram en ständigt bättre, djupare och mer nyanserad 
uppfattning av det fenomen som studerats. Validiteten är beroende av vad forskaren mäter och 
om detta är utklarat i frågeställningen. Utvecklingen av frågeställningen som är i själva verket 
kopplad till frågan om validiteten i den informationen forskaren kommer att samla in. (Holme 
& Solvang, 1997)      

Extern validitet utgörs av kvalitativ generalisering eller arbetshypotes som den också kallas. 
Arbetshypotesen innebär att man utifrån den kvalitativa analysen inte kan presentera några 
absoluta  sanningar,  utan  den  går  ut  på  att  man  presenterar  den  för  närvarande  bästa 
"helhetsbild". (Christensen et al., 2001) 

2.4.2 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om i vilket grad ett undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs 
upp  på  ett  identiskt  eller  likartat  sätt.  Det  sägs  att  verkligheten  samt  det  studerade 
sammanhanget förändras och att någon annan som upprepar studien inte kan komma fram till 
ett identiskt resultat. Det traditionella reliabilitetsbegreppet är då irrelevant för att fastställa 
värdet av en kvalitativ analys. (Christensen et al., 2001) Holme & Solvang (1997) hävdar att 
reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av 
informationen.  Vidare  påpekar  författarna  hur  viktigt  det  är  att  informationen  vi  har  är 
representativ  vilket  i  sin  tur  innebär  att  reliabilitet  finns  i  informationen.  Det  handlar  om 
faktorer  som  för  urval  av  enheter  och  variabler,  egenskaper  i  mätapparaten  eller  i 
bearbetningen av informationen. Det är viktigt att forskare mätt det de ville mäta och om den 
informationen som har samlats in är pålitlig (reliabel). (Holme & Solvang, 1997)              

2.4.3 Undersökningens validitet och reliabilitet

Vårt syfte med uppsatsen är att ge en verklighetsbaserad bild av företag som arbetar med One 
to  One  marketing.  Validitet  handlar  om  trovärdighet,  d.v.s.  hur  väl  undersökningen  och 
resultatet  överensstämmer  med  verkligheten.  Vi  eftersträvar  också  en  hög  validitet  i  vår 
undersökning. Vi har planerat att genom intervjuerna förhoppningsvis få fram det enskildes 
upplevda värde av One to One marketing. (Holme & Solvang 1997)   
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2.5 Undersökningens inriktning

2.5.1 Deskriptiva undersökningar

Syftet  med deskriptiva undersökningar är att  uppnå beskrivningar.  Sådana undersökningar 
förekommer inom beteendevetenskaplig forskning. Beskrivningar som forskaren uppnår kan 
gälla  olika  fenomen i  vår  värld.  Forskaren  beskriver  för  dessa  fenomen bakgrunden eller 
konsekvenser eller beskriva relationer mellan de. Det kan exempelvis vara beskrivningar som 
forskaren har redan gjort, alltså av dåtid eller beskrivningar som forskaren uppnår just nu. Det 
sägs  att  deskriptiva  undersökningar  är  i  många  fall  totala  undersökningar,  det  vill  säga 
insamling av information om samtliga individer i en viss grupp, organisation eller samhälle. 
Vilket kan vara resurskrävande om gruppen består av ett stort antal individer. Om detta sker, 
väljer man individer slumpmässigt, som sedan bildar ett representativ stickprov. Stickprovet 
undersöks och utifrån detta kan forskaren grunda sina uttalanden. (Patel & Tebelius, 1987) 

Problemområden där det redan finns en god kännedom om, anses vara beskrivande. Aspekter 
av de fenomen som är intressanta för forskaren undersöks med deskriptiva undersökningar 
som är grundliga och detaljerade.  Dessa beskrivningar kan vara av samband mellan olika 
aspekter eller av varje aspekt för sig. Det förekommer oftast en enda teknik för insamling av 
information. (Patel et al., 2003)

2.5.2 Explorativa undersökningar

Syftet med explorativa undersökningar är att utforska. När ett problemområde inte är igen 
känt eller vid brister i tillgänglig kunskap, genomförs då sådana undersökningar. Forskaren 
genomför även dessa undersökningar vid en huvudundersökning, det vill säga frågor som är 
intressanta  för  framtida  undersökningar.  En  explorativ  undersökning  kan  även  vara  en 
förundersökning, vid saknad av viss information. Det största syftet med denna undersökning 
är att insamla så mycket information som möjligt om ett aktuellt problemområde. Forskaren 
här  använder  sig  av  någon  teknik  för  att  insamla  information.  Intervjuer,  deltagande 
observationer,  fallstudier  och  fältstudier  är  de  bästa  möjligheterna  för  explorativa 
undersökningar. Det finns andra typer av undersökningar komma till användning än bara de 
som nämnts. (Patel & Tebelius, 1987)

2.5.3 Hypotesprövande undersökningar

Syftet  med  hypotesprövande  undersökningar  är  att  frambringa  kunskap  som  anses  vara 
förklarande.  Detta  uppnås  genom  teorier  och  den  kunskap  som  har  tagits  emot,  med 
deskriptiva  studier,  formulerar  forskaren hypoteser  det  vill  säga  påståenden om relationer 
mellan olika fenomen, som vidare prövas empiriskt. Under undersökningens gång kommer 
forskaren att studera en förenklad modell av verkligheten. Modellen innehåller variabler som 
representerar fenomen som undersöks av forskaren. Dessa hypoteser, påståendena kan göra 
uttalanden om: (Patel & Tebelius, 1987)  

 variablernas samvariation
 förutsägelser mellan variabler eller om
 variablernas orsaksförhållanden (kausalitet) 
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2.5.4 Val av undersökningens inriktning

Utifrån vår uppsats syfte, anser vi att den explorativa undersökningen passar bäst. Varför vi 
inte väljer den deskriptiva undersökningen är för att vi anser att det inte finns god kännedom 
om vårt problemområde utan vi fick själva utforska det. Det finns information om hur One to 
One marketing definieras och hur de bör införas inom företag med få konkreta exempel hur 
det går till i verkligheten. Därmed använder vi en explorativ undersöknings ansats.

2.6 Datainsamlingsmetod

2.6.1 Besöksintervju

Besöksintervjuer är en av den dyraste mät metoden. Eftersom det uppstår höga kostnader är 
det inte ett realistiskt alternativ vad gäller undersökningar med stora urval. Det som är en stor 
fördel med besöksintervjuer, är att forskaren själv har kontroll av att rätt respondent besvarar 
frågorna som ställs under intervjun. Forskaren får även möjlighet att förtydliga sina frågor 
samt korrigera eventuella missuppfattningar. Denna metod är lämpligast vid mer komplexa 
tjänster samt vid behov av en nyare kvalitetsuppfattning från kunden. (Sternhufvud, 1998)

Styrka i den kvalitativa intervjun ligger i  att  undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal. Att göra kvalitativa intervjuer är en mycket krävande form av 
informationsinsamling. Varje intervju kan uppskattningsvis omfatta en till tre timmar. Vidare 
ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för 
djupare och mer fullständig uppfattning om fenomen vi studerar. (Holme & Solvang, 1997) 
Den personliga intervjun kännetecknas av att en intervjuare och en respondent tillsammans 
för en dialog med varandra. (Christensen et al., 2001) 

2.7 Datakällor

2.7.1 Primärdata

Primärdata är ny information, d.v.s. data som med hjälp av olika tekniker samlats in för att 
lösa det specifika problemet. Primärdata som samlas in av marknads undersökare själv, med 
hjälp  av  olika  typer  av  fältundersökningar,  det  vill  säga  genom  att  använda  insamlings 
tekniker  som  är  anpassade  för  att  lösa  det  aktuella  problemet.  Med  hjälp  av  denna 
datainsamlingsteknik  kan  forskare  samla  in  olika  typer  av  information  så  som  vi  enkät, 
intervju, experiment och observationsstudier. (Christensen et al., 2001)     

2.7.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och 
med annat syfte. Denna insamlingsteknik utgörs av extern information som finns i offentliga 
och  kommersiella  databanker  eller  av  interninformation  som  finns  inom  organisationen, 
såsom  försäljningssiffror,  kundinformation  och  produktionsstatistik.  Den  främsta  fördelen 
med att  använda sekundärdata är att  kostnaderna för insamlandet av informationen ofta är 
mycket lägre än i det fall du genomför en primärdatainsamling. Dessutom är det oftast mindre 
tidskrävande att använda sekundärdata och det går fortare att samla in data. (Christensen et 
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al., 2001)

2.7.3 Val av datakällor 

Utifrån vår primärdat insamling, har vi bestämt att vårt urvalsunderlag, ska vara tre stycken 
tjänsteföretag i Borås. Vi kommer att använda oss av både primär- och sekundärdata där båda 
två insamlingsteknikerna, kommer att utgöra vår informationskälla. Sekundärdata kommer att 
användas i vår teorigenomgång, där vi använder huvudsakligen relevant akademisk litteratur 
inom  One  to  One  marketing.  För  att  erhålla  bakgrundsinformation  om  tjänsteföretagen 
kommer  vi  även  använda  deras  hemsidor.  Detta  i  syfte  att  samla  in  information  för  vår 
förståelse av marknaden.          

2.8 Undersöknings ansats 

2.8.1 Fallstudie  

Fallstudier  genomförs  oftast  i  individernas  naturliga  miljö.  Traditionellt  har  fallstudier 
betraktats  som  explorativa  där  de  mest  kommit  till  användning  för  att  ge  underlag  för 
kommande deskriptiva eller hypotesprövande undersökningar. (Patel, 1987)   

Vidare finns det fyra olika ansatser, men på grund av de val vi kommer att göra vad det gäller 
undersökningens  spelplan;  omfång  och  räckvidd,  är fallstudieansatsen mest  lämplig  att 
använda. Fallstudien går ut på att forskaren studerar ett fåtal undersökningsenheter, antigen 
vid ett specifikt tillfälle eller över tiden och som baseras både på kvalitativa och kvantitativa 
primär- och sekundärdata. Nackdelarna med fallstudier är att de saknar struktur och eftersom 
det inte finns några givna regler att följa är det också lätt att göra misstag, gå fel, eller dra 
förhastade slutsatser. Vi är fullt medvetna om dessa risker och vi kommer därför att vara extra 
försiktiga i hur vi hanterar dessa. Om vi lyckas med detta får vi en stor fördel genom att 
fallstudien då genererar insiktsfulla och ytterst relevanta resultat. (Christensen et al., 2001)
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3 Teoretisk referensram 

Detta teoretiska kapitel presenterar relevant litteratur för uppsatsen, där vi går igenom olika 
grundläggande delar inom One to One marketing. Kapitlet inleds med redogörelser om vad  
One  to  One  marketing  är  och  hur  den  definieras.  Vidare  kommer  kapitlet  att  beskriva  
datoriseringens bidrag, det som skiljer den traditionella jämfört med One to One marketing,  
implementeringen av One to One marketing, samt den optimala situationen för One to One  
marketing. Slutligen kommer en redogörelse för betydelsen av långsiktiga kundrelationer och  
interaktioner.  

3.1 Definition av One to One marketing

Begreppet One to One marketing brukar även kallas för customer relationship management 
(CRM) som ett alternativt namn. Idén uppvisar sig bland en del olika figurer, men det råder 
ingen tvekan om att det rör sig om en singular idé i alla fall. Den baserar sig på att utveckla 
och hantera individuella relationer med individuella kunder. (Peppers, 2001)  

En relation har som utgångspunkt  att  kompensera  kontinuerliga serier  av samarbetsvilliga 
interaktioner. Detta beror på att relationer utvecklas genom tiden och inom sitt samanhang. 
Både  inblandade  parter,  så  som  företaget  och  konsumenten,  bidrar  med  en  successiv 
interaktion för att detta ska kunna bli verklighet. Varje relation är särskild och naturligt unik 
för de inblandade individerna. (Peppers, 2001)  

Läran om relationerna framhävs även i hög grad av Vargo och Lusch (2004) där de hävdar att 
marknadsföring  har  frångått  sitt  tidigare  varudominerande  inställning.  Tidigare  har  de 
påtagliga resultaten och transaktionerna varit  centrala.  Fokus ligger numera på ett  service 
dominerande synsätt där bland annat utbytesprocesser och relationer är dominerande. (Vargo 
& Lusch, 2004)     

Feurst  (1999) skriver  att  One to One marketing handlar  om att  skapa en lärande relation 
mellan  kund och leverantör,  så att  varje  relation blir  unik och anpassad till  kunden.  Den 
lärande relationen i One to One marketing världen, handlar inte om att lära upp kunder. Utan 
det går ut på att göra det möjligt för kunden att lära upp företaget. Företaget lär sig mer och 
mer från och om sina kunder så att kommunikationen och produkter kan anpassas allt bättre 
till  de  enskilda  kunderna.  Den enklaste  formen  av  lärande  relation  är  att  kunden  slipper 
återspecificera sig vid nästa kontakt och att leverantören minns vad som hände eller sades 
senaste. Den lärande relationen syftar till att förenkla och förbättra all kontakt med kunden, 
där  båda  parter  påverkar  varandra.  I  och  med  detta  hävdar  författaren  att  den  lärande 
relationen är en process. Kunden ska lära företaget vem hon är, vad hon tycker om, vad hon 
behöver och vad hon köper. Företaget kan då lättare anpassa sitt beteende efter just denna 
individ. Denna respekt kräver minst lika mycket av organisationskultur och attityder som av 
data och logistiksystem. (Feurst, 1999)  

I One to One marketing kan det vara okej med olönsamma produkter, bara kundrelationerna 
är lönsamma! Det kanske till och med är nödvändigt med vissa olönsamma produkter för att 
bibehålla lönsamma kundrelationer. (Feurst, 1999) 
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3.2 Datoriseringens bidrag

One to One marketing har på senaste tiden blivit allt mer praktisk och mer kostnads effektiv, 
på  en  större  skala.  Detta  på  grund  av  att  datoriseringen  har  medfört  stor  nytta.  Databas 
teknologin har tillåtit företagsamheten att spåra konsumenten individuellt samt skilja de ifrån 
varandra.  Interaktiv teknologi som inkluderar hemsidor, kundtjänst center och automatiska 
försäljnings verktyg, har gjort det möjligt för företag att ha direktkontakt med konsumenten. 
Detta  har  även  möjligtgjort  för  företag  att  erhålla  respons  från  konsumenten  kring  deras 
produkter samt tjänster som de har erbjudit dem. Responsen är något som med hjälp utav 
databaser  kan  lagras  för  att  sedan  kunna  byggas  vidare  på  relationen  och  skräddarsy 
individuella erbjudande. One to One marketing sätter fokus på en konsument i taget. (Peppers, 
2001)  

Även  andra  författare  lyfter  fram  teknologins  betydelse,  där  de  hävdar  att  målet  är  att 
framhäva  de  tekniska  möjligheter  som  kan  underlätta  interaktionen  inom 
relationsmarknadsföring. På ett sätt är information som sparas en fördel, genom att företaget 
via exempelvis webbsidan känner igen kunden till  nästa gång, den kommer i kontakt med 
företaget rent fysiskt  eller elektronisk. Effektiv segmentering av konsumentmarknaden kan 
underlätta företagets hantering av relationen med konsumenten. Företag använder sig idag 
utav  IT-lösningar  för  att  underlätta  processen  att  lagra  och  analysera  stora  mängder  av 
information om konsumenter. Genom olika tekniska lösningar går det att följa konsumentens 
köp, för att se om en särskilt marknadsföringsaktivitet varit effektiv. (Christy et al., 1996) 

Författaren Peppers hävdar att ett av de viktigaste inslagen i One to One marketing, är att 
lagra information om konsumenten samt deras eventuella klagomål om produkten/tjänsten. 
Konsumentens åsikter som antingen kan vara berömmande för företaget eller klagomål kring 
produkten/tjänstens  priser,  attityd,  service  eller  kvalitén  kan  detaljgranskas.  Detta  för  att 
förhoppningsvis  lyckas  förbättra  företagets  presentation  framöver,  via  olika  dialoger  med 
kunden som skapar förståelse för denne. För att lyckas förstå kunden bättre och utveckla en 
relation, behöver företaget skapa en dialog, där marknadsföraren får en djupare förståelse för 
kundens behov. Precis som marknadsföraren lär sig mer om kunden kan denne upptäcka vilka 
kunder som är mer eller mindre lönsamma. Det är något som leder till eliminering av kunder 
som företaget inte tjänar på. (Peppers, 1997)

Det  som  teknologin  har  medfört  att  potentialen  för  lagring  av  information  om  varje 
individuell  kund.  Datorn  kan  förse  den  moderna  marknadsföraren  med  konsumentens 
köpbeteende  och  information  om  vilka  önskemål  denne  har.  Uppskattning  av  framtida 
potential,  kan göras på varje  kund. En välutvecklad teknologi har  medfört  att  företag ska 
kunna uppnå detta även om det handlar om miljontals kunder. (Peppers, 1997)     

Författaren fortsätter med att påpeka hur företag som skickar ut dokument samt information, 
har i syftet att tjäna sina nuvarande kunder. Det är väldigt viktigt att det medium som används 
av företaget, är attraktiva och passa den utvalda kunden. (Peppers, 1997) Kunden kan på sätt 
och vis,  ha stor nytta  av tekniken då den appliceras på rätt  sätt  som gör att  företag,  kan 
interagera på ett lämpligare sätt med kunden. Direktmarknadsföring och databas teknik kan 
således  användas  för  att  konstruera  en  individuell  marknadsföringsrelation  med  kunden. 
(Christy et al., 1996)  
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Peppers har skrivit  en hel del om olika fördelar med införandet av exempelvis  kundtjänst 
center, i sin bok The One to One future. Författaren påpekar hur olika möjligheter som leder 
till  dialog  mellan  företaget  och  konsumenten,  på  sikt  kan  öppna  dörrar  för  potentiella 
relationer. Chansen att kunna lagra informationen som utbyts med kunden möjliggörs genom 
databaser. Detta är något som kan skapa en effektiv dialog i framtiden med konsumenten. 
Marknadsförare kan erbjuda mer individualiserad information, för den specifika kunden och 
den situation denne befinner sig i. Efter att en potentiell konsument har identifierat sig under 
konversationen,  har  marknadsförare  tillfälle  att  uppge  informationen  som  är  specifik  för 
individen. (Peppers, 1997) Även Kalyanam et al (2005) skriver hur oerhört viktigt det är att 
kunna säga till kunden “jag vet vem du är” för att sedan skapa personliga meddelande samt 
erbjudanden för den individuella kunden (Kalyanam et al., 2005).    

Självklart sker inte detta på en gång, utan det är något som utvecklas med tiden och inträffar 
med en individ åt gången. Oavsett i vilken bransch företaget befinner sig i, finns det stor risk 
att företaget spenderar för mycket pengar på att skaffa kunder än att behålla de som redan 
finns.  Informationen  som  finns  om  den  individuella  kunden,  är  det  som  medför  att 
marknadsförare  kan  fungera  inom  One  to  One  marketings  ramar.  Utan  individuell 
information, som motsätter sig marknaden eller segment informationen, skulle One to One 
marketing  elimineras  helt  och  hållet.  Inom  detta  perspektiv  ses  informationen  som  en 
ekonomisk tillgång. Informationen är något som kan förbättra företagets produktivitet  och 
reducera onödiga kostnader. (Peppers, 1997)        

3.3 One to One marketing vs. traditionell marknadsföring 

Kontrasten  mellan  One to  One marketing  och traditionell  marketing  är  ganska intressant. 
Peppers (2001) skildrar de på följande sätt: 

• För den traditionella marknadsföraren ligger framgången inom regelbunden marknads 
andel, där mätningar görs på en produktkategori åt gången. 

• Succén  inom  One  to  One  marketing  ligger  i  andelen  av  konsumenterna,  med 
mätningar som görs för en kund i taget. 

En traditionell marknadsförare försöker hitta mer konsumenter för sina produkter, medan en 
One  to  One  marknadsförare  försöker  hitta  mer  produkter  och  service  för  sina  kunder. 
(Peppers, 2001)     

En One to One marknadsförare behöver inkludera samt spåra individuell kundkrets, över en 
tids  period.  Hanteringen  av  kontinuerliga  serier  av  interaktioner  med  konsumenten  och 
mätningar på konsumentens affärer, tvärs över olika produkter eller grupper av produkter och 
service mäts av marknadsföraren. Det känns onödigt att nämna hur mycket integrering dessa 
olika aktiviteter  kräver.  Aktiviteterna kan utgöra stort hot mot övriga existerande kanaler, 
samt  som  de  kräver  en  seriös  One  to  One  marketing  insats,  till  och  med  att  tänka  om 
organisationens  struktur.  Processen  involverar  hela  företagsamheten  i  strävan  mot  att 
behandla varje konsument så individuellt som möjligt. Detta är något som ska ske inom varje 
funktion, avdelning och division inom företagsamheten. Författaren hävdar därmed att  om 
företaget ska bli riktigt seriös kring One to One marketing, är de tvungna att förvandla sig 
själva till One to One företagsamhet. (Peppers, 2001) 
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3.4 Implementeringen av One to One marketing

Processen  för  implementering  av  One  to  One  marketing  innehåller  fyra  steg  som  är 
identifiera,  differentiera,  interaktion och  skräddarsy.  Företaget  ska  gå  igenom dessa  steg 
innan de adapterar One to One synsättet och de är följande: 

1. Identifiera kunden är det första steget. Företaget måste kunna lokalisera och kontakta 
en hel del kunder på direkten samt som de ska välja ut de mest värdefulla kunderna. 
Något som är väldigt viktigt att lyckas ta reda på om sina kunder, är olika detaljer, så 
som personuppgifter samt att även känna till deras vanor, preferenser och så vidare. 
Företagare ska kunna känna igen sina kunder vid varje kontakt punkt, alltså i varje 
medium  och  i  överhuvudtaget  vid  varje  tillfälle.  Kunden  behöver  inte  alltid  vara 
slutanvändaren av företagets produkter/tjänster. Lika viktigt är det att lyckas bemöta 
på samma sätt och skapa relationer med andra kanal medlemmar.      

2. Differentiera sina kunder är andra steget. Rent allmänt kan vi påpeka att kunderna är 
olika på två sätt. Det ena sättet är att de representerar olika nivåer av värden och de har 
olika behov. Efter att ha identifierat kunderna och gjort särskiljningen, sätts fokus på 
att  erhålla  de  mest  värdefulla  kunder.  Med  det  uppnår  företaget  överläge,  vilket 
kommer att vara till stor hjälp. I och med detta blir det lättare att skräddarsy företagets 
beteende mot varje individuell kund och reflektera rätt värde samt behov som de har. 
Detta  är  något  som gynnar  företaget  när  de  ska  applicera  rätt  strategi  inom givna 
affärer.  

3. Interaktionen med kunden är tredje steget. Förbättring av både kostnads- effektivitet 
och  effektiviteten  inom  interaktionen  med  kunden  är  en  kritisk  punkt.  Kostnads 
effektivitet förbättras genom att leda kunden mot ett mer praktiskt baserat sätt, vilket i 
sin  tur  leder  till  mindre  kostnader  inom  kanalerna.  Effektiviteten  korrigeras  via 
utveckling i rätt tid, relevant information, förse bättre insikt om kundens behov eller 
mer noggrann bild av kundens värderingar. En konversation ska fortsätta där den sista 
slutade.  Det spelar ingen roll  om konversationen med kunden var igår  kväll,  förra 
månaden eller via kundtjänsten.

4. Skräddarsy företagets  beteende  är det fjärde steget.  Företaget måste adaptera vissa 
aspekter av sitt beteende, för att kunna bemöta kundens individuellt utryckta behov. 
Detta kan exempelvis vara en kringliggande tjänst runt om produkten som exempelvis 
ett  speciellt  sätt  som produkten ska packas in på.  Meningen är att  kunna behandla 
varje kund särskilt, utifrån vad företaget har lärt sig, från information intagen via sälj, 
marknadsföringen eller någon annan avdelning. Det är vanligt för företag att förbise 
den här kritiska punkten. 

De här fyra steg överlappar varandra i hög grad. Lika väl som de kan öka komplexiteten samt 
förmånerna  för  företaget.  De  första  två  stegen  är  för  det  mesta  åtgärder  för  den  interna 
analysen,  medan de två sista stegen grundar sig på externa handlingar som är synliga för 
kunden. (Peppers et al., 1999)  
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Alla företag står inför ett  beslut att  välja om de ska antingen tillämpa konsumentrelations 
hanteringskoncept eller dra sig undan affärer. Lika viktigt är det att påpeka hur vissa företag, 
är mer lämpade för One to One marketing, än andra. Författaren påpekar hur företag som har 
synnerligen komplex produkt eller som kräver människa till människa, konsumentkontakt, är 
inte de ideala kandidaterna för One to One initiativ. (Peppers, 2001) 

Varningens budskap sägs vara ”Försök inte göra allt på en och samma gång”. Lika väl ska 
managers och marknadsförare inte glömma bort att de går ombord en revolutionerande väg. 
Alla kommer inte att ha samma kapacitet eller viljan att följa med på direkten. Något som 
marknadsförare behöver göra är att konsultera och få så mycket förståelse och enighet inom 
företaget innan de antar perspektivet. (Peppers, 2001)  

3.5 Den optimala One to One situationen

Önskesituationen som uppfyller alla förutsättningar för att perspektivet ska fungera optimalt, 
är ett system som kan kännetecknas av flera olika faktorer. Dessa är följande: (Feurst, 1999)  

• Företaget  ser  den  förtroendefulla  kundrelationen  som  företagets  mest  värdefulla 
resurs.

• Uppriktigt syftar till kundens bästa, för att förtjäna hennes förtroende.
• Alltid prioriterar de kunder som man redan har eller som kontaktar företaget, framför 

nya, okända relationer. 
• Identifierar kunder som självständiga individer, inte objekt.
• Identifierar skillnader i varje kunds preferenser och värde.
• Kan ta emot kunders synpunkter och önskemål samt svara individuellt och relevant.
• Kan minnas allt om kundens trasaktioner och preferenser, inklusive om kunden vill bli 

ihågkommen eller om kunden inte vill ha några erbjudande alls. 
• Om kunden så vill, kan företaget hålla reda på informationen åt kunden.
• Låter varje budskap eller erbjudande bygga på lärdomar från den tidigare dialogen.
• Låter varje person i företaget ha omedelbar tillgång till dialogen så att denne kan veta 

vad som hänt tidigare och klara ut ärenden direkt med kunden. 
• Är villig att lära av och anpassa erbjudanden individuella kunders olika behov. 
• Kan anpassa produktion, distribution,  kommunikation,  logistik osv.  till  individuella 

kunder. (Feurst, 1999)   

One to One marketing är massmarknadsföringens motpol, där kundens förtroende är viktigare 
än  att  bli  av  med  de  produkter  företaget  producerar.  Lärandet  riktas  inåt  mot  företagets 
förmåga att erbjuda, vad individen önskar sig. En oönskad eller irrelevant annonsering kan 
äventyra förtroendet. Perspektivet har istället fokus på intäkterna där företaget långsiktigt tar 
vara på kunderna, istället för att kortsiktigt skära ner kostnaderna. (Feurst, 1999) 

I en tid när produkternas kvalitet är hög och tas för given, när konkurrensen utbreder sig på 
alla plan och kundrelationerna blir ytligare, möter marknadsförare på dessa motsättningar. Det 
finns en värdefull tillgång som är grunden för överlevnad samt utveckling, vilket är kundens 
förtroende.   Om ett  företag  eller  varumärke  skulle  förlora  en  kunds  förtroende,  kan  det 
knappast vinna tillbaka henne med reklam, prissänkningar eller ens produktutveckling. För att 
få och behålla kundens förtroende, krävs en attityd i företaget där kundens bästa och därmed 
hennes förtroende för företaget går före årets vinst. (Feurst, 1999)      
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Även författaren Sternhufvud utgår ifrån kundperspektivet där han tar hänsyn till hur kunden 
upplever  kvaliteten  i  ett  företags  tjänster.  Det  bestäms  också  av  tre  mycket  utstuderade 
faktorer,  nämligen  företagets  image,  kundens  förväntningar och  tidigare  erfarenheter av 
företaget och dess tjänsteutbud. Med image avses en bild som omgivningen har av ett företag. 
Image påverkar i sin tur kundens förväntningar på kvaliteten, på de tjänster som kunden står i 
begrepp att konsumera. Samtidigt påverkar image kundens upplevelse av företagets tjänster i 
själva konsumtionsögonblicket. Därtill påverkar image även kundens sätt att tolka, spekulera 
och summera sina erfarenheter av företags tjänster. (Sternhufvud, 1998) 

Konsumtion kan hjälpa människor att skapa sig en identitet och att tillfredsställa de viktiga 
emotionella behoven. Informativa köpmotiv aktiveras när konsumenter upplever ett problem i 
det nuvarande tillståndet. Transformativa köpmotiv aktiveras när konsumenter vill förflytta 
sig till ett nytt önskat tillstånd. Enligt författarna gäller det att trycka på rätt sorts känslor hos 
kunden, för att nå ut till kunden med transformativa budskap. Detta köpmotiv handlar helt och 
hållet om sinnesupplevelser. (Dahlén & Lange, 2003)  

Enligt Tom (2005) handlar One to One marketing om hur väl företaget kommunicerar med 
kunden, vilket antingen kan vara personligt, över telefonen, via e- mail eller i vilket fall som 
helst.  (Tom, 2005) Pitta  et  al  (2003) anser att  marknadsförare som tillämpar  One to One 
marketing, borde erbjuda konsumenterna samma eller liknade värde som de erhåller via den 
insamlade data. (Pitta et al., 2003)  

Den  insamlade  data  är  enligt  författaren  Sternhufvud  en  ganska  central  aspekt,  för 
identifiering  av  behov  samt  kvalitets  utveckling.  Han  påstår  att  analyser  av  centrala 
kunddatabaser, segmenteringsanalyser, externa och interna kvalitetsmätningar är viktiga att 
evaluera.  Lika  betydelsefulla  är  kundpaneldiskussioner  och  reklamationsanalyser. 
(Sternhufvud, 1998)  
 

3.6 Långsiktiga kundrelationer

Företag ska använda sig av rätt  medel  för att  åstadkomma långsiktiga kundrelationer.  Att 
lyckas  erbjuda  tjänster  som är  speciellt  anpassade  till  kritiska  händelser  i  livet.  Det  kan 
exempelvis vara giftermål, universitetsstudier, bil och husköp. Utbildning av medarbetarna i 
förmågan att bedöma vilka tjänster som lämpar sig för vad och när i livets faser. (Sternhufvud, 
1998)   

Många kunder är beredda att betala ett högre pris så länge kunden upplever sig få värdet för 
pengarna.  Hög  tjänstekvalitet  är  således  ett  effektivt  sätt  för  företag  att  utnyttja  denne 
omständighet. Hög kvalitet i tjänsteutbudet har ytterligare ett antal fördelar. För det första blir 
kunden mer lojal. Kunden blir på ett sätt mer tolerant vid enstaka fallissemang och blir en mer 
aktiv och positiv fanbärare, för företaget ute på marknaden. För det andra uppnår företaget en 
högre  penetrationsgrad,  vilket  innebär  att  tjänsterna  blir  mer  välkända  på  marknaden  än 
motsvarande  konkurrenters.  Detta  medför  i  sin  tur  med  viss  automatik  också  en  ökad 
efterfråga. För det tredje ger högre kvalitet fler och nöjdare kunder vilket ger en högre andel 
återköp  och  därmed också  lägre  marknadsförings  kostnader.  För  det  fjärde  kan  företaget 
relativt konkurrenterna, ta ut ett högre pris för ”samma” tjänst. För det femte kan företaget i 
högre utsträckning växa av egen enhetligt, istället för förärv. (Sternhufvud, 1998)          
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Dahlén  & Lange  säger  att  relationsmarknadsföring  har  fått  många  marknadsförare,  såväl 
teoretiker som praktiker att argumentera för det de vill säga att företaget bör bygga nära och 
starka relationer till sina kunder. Relationsmarknadsföraren tror att mottagarnas intresse för 
sändarens budskap är så stort att oljudet kan minimeras eller helt och hållet försvinna. Om 
sändaren  och  mottagare  kommer  riktigt  nära  varandra  kan  ganska  enkla  budskapsmedel 
upprätthålla ett mindre antal starka relationer och eventuellt skapa lönsamhet för företaget. 
(Dahlén & Lange, 2003)

                      

Figur 1: (Dahlén & Lange, 2003) Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsförarens  stora  utmaning  är  att  få  konsumenterna  att  tycka  att  just  den 
marknadsföraren  står  för  den  perfekta  relationen,  så  att  konsumenterna  väljer  bort  att  ha 
relationer  till  andra  konkurrenter.  Relationsformen  kan  skapas  i  praktiken  med  hjälp  av 
bonuspaket,  kundkort,  kundklubbar  och  andra  verktyg  som  är  vanliga  i 
relationsmarknadsföring. Det är mycket billigare att rikta sig mot kunder som redan har köpt 
ens produkt än att hela tiden satsa på att nå nya kunder. Har företaget fått en kund att bli nöjd 
är sannolikheten stor att han är intresserad av att köpa produkten på nytt. Detta har fått till 
följd att många förespråkar att företag ska bygga starka relationer till sina existerande kunder. 
Enligt författarna Dahlén och Lange är ett annat ord för relationsmarknadsföring ”One to One 
marketing”. (Dahlén & Lange, 2003) 

I idealfallet är det förstås önskvärt att det finns ett intresse för en relation från två håll, så 
kallad tvåvägsrelation. Företaget och konsumenterna har i dess fall lärt känna varandra noga 
och har båda nytta av relationen. Relationen är personlig och bygger på ömsesidigt förtroende. 
Företaget  har  en  god  bild  av  sina  kunder  och  efterfrågar  ständigt  ny  information  om 
kundernas köpbeteenden, preferenser och personliga egenskaper för att kunna förbättra sitt 
erbjudande.  Konsumenterna  lär  sig  över  tiden  mer  och  mer  om  företaget  och  dess 
produkter/tjänster genom olika aktiviteter som de deltar i. På så sätt investerar de allt mer i 
relationen och ser ett allt större värde av att ingå i den. De kommer att uppleva det som allt 
svårare att byta leverantör. (Dahlén & Lange, 2003)  
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3.7 Kunder

Det finns två sätt att välja de rätta kundegenskaper och dessa handlar om att: 

1. Ta reda på hur ”olika” kunderna är och vad som kännetecknar särskilda kundtyper.
2. Utnyttja  den  kunskapen  för  att  identifiera,  beskriva  och  gruppera  kunderna  i 

tillräckligt stora och lönsamma segment som man kan kommunicera med. (Browall et 
al., 1990)

För att beskriva och klassificera kunden är det lämpligt att använda sig utav kunddatabasen, 
kundregister,  sälj-  och  faktureringsstatistik,  systematisering  av  säljarnas  besöks-  och 
kontaktrapporter. Det gäller att gruppera kunderna per bransch. Kunderna delas upp i flera 
kategorier, där kunderna som bidrar mest för företaget anses vara mest värdefulla. Eftersom 
det är de som täcker för det mesta företagets inkomster. Det är säljarna, servicepersonal och 
andra medarbetare med kund- och marknadskontakt som sedan beskriver vilka kunder klassas 
som ”bra” eller ”dåliga” kunder. Databaser kan vara till stor hjälp för säljaren och möjliggöra 
större påverkan på återköpen.  Detta görs genom att  starta ett  belöningsprogram vilket  ger 
specialbehandling till  de bästa kunderna samt specialsydda  extraerbjudande till  de utvalda 
segment. (Browall et al., 1990)

Det är viktigt att veta hur kunderna uppfattar de tillgängliga leverantörerna och vilka krav de 
ställer på produkter. Dessa kan då påverka och hjälpa till  att  ha kvar kunden och erbjuda 
kunden det som de egentligen strävar efter. (Browall et al., 1990)

3.8 Kundinteraktioner

Kriterier som personalen bör kunna hantera:
• Att vårda existerande kunder.
• Att ha förmåga att hantera speciella och knepiga situationer.
• Att misslyckas i kundrelationen.
• Att ha vardagliga kundmöten.(Andrén, 1997) 

Det skiljer sig hur kontorscheferna på banker hanterar olika kategorier och vad de specificerar 
sig mest på, i jämförelse med hur övrig bankpersonal gör. Det som cheferna hanterar är själva 
bemötandet  mot  kunden,  organisationsstrukturen  samt  att  sälja  rätt  saker.  Medan 
bankpersonalen ska hantera att sälja till varje pris, att ha förmåga att hantera knepiga och 
speciella situationer samt att hantera misslyckande i kundrelationer. (Andrén, 1997) 

3.9 Kundrelationer

Genom att träffa kunden eller att prata med kunden i telefonen, utvecklar och skapar företaget 
en kundrelation. Det behöver inte betyda att företaget skapar en vänskaplig relation, utan det 
leder till att kunderna och personalen lär känna varandra bättre. En utvecklad relation kan leda 
till att företaget blir medvetna om kundens behov. Detta kan medföra att en social funktion 
från personalens sida blir mycket mer betydelsefull. Något som leder till att personalen kan ge 
en hel del råd och information till sina kunder. När en kundrelation utvecklas kan företaget 
upptäcka kundernas olika behov. Detta kan till exempel vara när en kund köpt en produkt de 
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inte har haft behov av eller tvärtom, där kunden har haft behov av en produkt. Personalen blir 
också  medveten  om  kundernas  olika  behov,  och  vid  lansering  av  nya  produkter,  har 
personalen redan tillräckligt med information om kunderna för att kunna sälja de. (Andrén, 
1997)

Välutvecklade relationer  mellan personalen och kunderna kan bidra till  både positiva  och 
negativa konsekvenser. Kunderna, som personalen skapar en bättre relation med, kan få ut 
mer från företaget, men de tar även mer tid av företaget eftersom kunden pratar mer när en 
bättre kontakt skapas. Dessa kunder får bättre erbjudande och service samt att de lätt kan bli 
mer bortskämda än de kunder företaget inte skapar bra kontakt med. (Andrén, 1997)

3.10 Missnöjda kunder

Alla kunder kan inte vara nöjda. Det finns även missnöjda kunder, som skapas genom att 
kunder och personalen har olika uppfattningar om saker och ting. Dessa aspekter leder till att 
kunderna lätt kan bli irriterade och missnöjda. Men det behöver inte innebära att kunderna kan 
bli  mindre  missnöjda,  även då  kunderna  och personalen har  haft  samma uppfattning.  Ett 
exempel på detta kan vara förändrade avgifter,  där personalen är tvungen att  försämra för 
kunden. (Andrén, 1997)

3.11 Att behålla kunderna inom banken

Det sägs att kunderna är trogna sin bank. De byter inte bank bara så där, utan måste ha en 
stark  anledning  till  det  eventuella  bytet.  Banker  kan  behålla  kunderna  genom  att  knyta 
kunderna hårdare till sig, detta kan göras genom att sälja automatiska tjänster och med detta 
minskas kundernas rörlighet samt på så sätt kan banken behålla sina kunder. (Andrén, 1997)

För att företag ska lyckas med att uppnå kundtillfredsställelse, bör de arbeta gentemot att göra 
kunden lojal. Om kundens förpliktelse mot företaget baserar sig på förtroende, blir det inte 
svårt  att  uppnå lojalitet.  Företaget  ska vara kundorienterat.  Det måste hålla sina löften till 
kunden och behandla kundens information konfidentiellt. (Little & Marandi, 2003)  

3.12 Stilla kundens oro 

När kunden känner  oro eller  rädsla  i  vissa situationer,  är  det  viktigt  att  påverka  kundens 
kvalitetsuppfattning. Detta kan göras genom att göra bra ifrån sig i sådana situationer. När en 
sådan situation uppstår är kunden mottaglig och tacksam för all hjälp denne får, för att minska 
kundens oro. Eftersom det är endast en kompetent person som kan hjälpa kunden, känner 
kunden  känslan  av  tacksamhet.  För  att  kunden  ska  reducera  sin  oro  behöver  denne 
kompetenstillskott.  För att  kunden ska få en positiv uppfattning om leverantörens kvalitet 
behöver kundens oro minska rejält. Detta kan gälla för enkla tjänster så som exempelvis när 
en researrangör ringer och meddelar om flygförseningar till oroliga föräldrar. Men det kan 
också gälla mycket komplicerade tjänster, där exempelvis en fullkomlig lösning på arvsskatts 
problematik  vid  en  överlåtelse  av  familjeföretag  mellan  generationer.  Alla 
kvalitetsuppfattningar hos en kund försvinner successivt, om kunden inte upplever nya och 
positiva erfarenheter och upplevelser av företaget. (Sternhufvud, 1998)
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3.13 Beslutsfattande och oförstående kunder

Banktjänster kan ses som komplicerade eller okomplicerade. Det kan vara svårt för kunderna 
att förstå sig på hur de olika tjänsterna fungerar, även då tjänsterna anses som enkla. Det 
underlättar för kunden att personalen är medvetna om hur de på bästa sätt kan hjälpa kunderna 
och ta itu med deras funderingar. Men när kunderna litar mer på sig själva än på personalens 
hjälp kan det då uppstå problem och medföra stora konsekvenser. (Andrén, 1997)

Personalen ska göra det som de tror är bäst för kunden eftersom det som är bra för kunden är 
bra för banken. Det är viktigt att se till att kunderna är nöjda och att de förblir nöjda. Detta 
resulterar till att banken tjänar pengar. (Andrén, 1997) 

3.14 Kundanalyser

När man vill avgöra vilka kunder som ska bearbetas eller för att finna de mest lönsamma 
kunderna  brukar  man  använda  sig  av  kundanalyser.  Med  hjälp  utav  kundanalyser  finner 
företagare kunder med speciella behov, till exempel kunder som är intresserade av en viss 
produkt. Kunder som befinner sig i en viss behovssituation eller de som bör kontaktas, på 
grund av olika anledningar, är i behov av en förnyad produkt/tjänst. Det sägs att kunder som 
företagen kontaktar ofta köper mycket mer än de kunder som blir kontaktade väldigt sällan av 
företagen. (Browall et al., 1990)

Det  är  viktigt  att  hitta  speciella  behov  hos  kunderna,  och  detta  klassas  som  ett  enkelt 
tillvägagångssätt.  Här gäller  det  att  via konventionella  sökningar  i  registret  finna kundens 
behov. Detta kan göras genom att analysera vilka produkter och vid vilken tidpunkt kunderna 
har handlat i försäljningsstatistiken. (Browall et al., 1990)

Informationen om sina kunder är en viktig del i processen, ju mer kunskap företaget har om 
sina kunder, desto bättre blir det för företaget. Företagare ska vara insatt i det de behöver veta 
om sina kunder eftersom kundens personlighet påverkar köpsprocessen och deras sätt att bete 
sig i anskaffningssituationer. Det finns olika slags faser som kunderna kan delas i:
 

• Första fasen är att företag är inställd på att finna kunder med snabba, korta och säkra 
affärer. Det är då viktigt att söka egenskaper som visar köpbenägenhet, priskänslighet 
och behovsupplevelse. 

• Den andra fasen handlar om att företaget tar reda på kundernas tillverkningsprocesser, 
deras arbetssätt, dess framtidsplaner, företagets inre organisation och allt annat som 
visar  utvecklingen  på  sikt.  Även  kundernas  köpsätt  och  köp  beslutsgruppens 
sammansättning är lika viktig för samarbetet i framtiden. 

• I  den  tredje  fasen behandlar  företagare  kundernas  omvärld  och kontaktnät,  för  att 
sedan själva inrätta en position i detta. (Browall et al., 1990) 

Andra och tredje fasen handlar då om att på bästa möjliga sätt skapa kommunikation, aktivitet 
och relation samt att välja den rätta kombinationen av media. Kommunikationen ska väcka 
uppmärksamhet den ska även vara begriplig och detta kan uppnås via reklam, sälj och annan 
kundkontakt.  (Browall et al., 1990) 
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Genom att titta på kundernas tidigare köpbeteende kan vi få fram hur kunderna kommer att 
reagera i framtida köp. Informationen som är lika viktig för både kunden och företaget är 
säljarrapporter och annan liknande kvalitativ information. (Browall et al., 1990) 

Informationsbehov är något alla kunder har. Dessa behov skiljer sig i avseende på mängden 
av information som finns, krav på styrka i argumenteringen och innehållet i informationen. 
Browall et al. (1990), har en ”säljtrappa” där de detaljerat beskriver en början på kundens 
livscykel, som vi nedan kommer att beröra:

1. Ingen medvetenhet om företag, produkt eller service.
2. Medvetenhet om företaget.
3. Medvetenhet om produkt/service.
4. Positiv uppfattning.
5. Upptäckten av företagsspecifika fördelar.
6. Förfrågning.
7. Önskemål uppfylls.
8. Köp.
9. Start på fortsatt relation. (Browall et al., 1990)

Genom  att  använda  sig  utav  denna  ”säljtrappa”  och  genom  att  införa  informationen  i 
databasen, kan företaget på det sätt, se var varje kund befinner sig i processen. Beroende på 
vilken  trappsteg  som  den  enskilda  kunden  befinner  sig  på,  uppstår  en  viss 
kommunikationssätt samt budskapet varierar. Men det behöver inte betyda att om två olika 
kunder  befinner  sig  på  en  och  samma  steg  att  de  har  samma  informationsbehov.  Detta 
eftersom informationsbehoven kan variera beroende vad kunden har för problem och krav 
som företagare löser åt dem. (Browall et al., 1990) 

Problem 
Komplexitet
Hög  

Låg
Låg Hög

Etablerad relation

Figur 2: (Browall et al., 1990) ”Interaktion i samband med marknadskommunikation” 

23

Ny kund, anläggning, investering
• Bygg förtroende
• Bevaka anskaffningstid 

och behov
• Presentera ftg och lösning

Gemensamt utveckligsarbete med 
trogna kunder

• Löpande erfarenhetsutbyte 
med olika medlemmar av 
köpbeslutsgrupp och 
kontakter

Ny kund, enkel standardlösning
• Bevaka anskaffningstid 

och behov
• Skapa impuls för 

affärsmöjlighet

Trogna kunders rutinköp av 
standardprodukter

• Löpande kontakt och 
utveckling av leveransrutiner



För företaget i  denna figur är det viktigt att  hålla sig, så mycket  som möjligt,  till höger i 
figuren. Målet styrs av den potentiella kundrelationen som redan finns. Genom att använda 
olika  media,  finner  företaget  möjligheter  att  nå  många  nya  kunder  och  få  dem att  köpa 
produkter.  Det  kan  uppnås  via  exempelvis  annonsering,  mässor,  direktreklamutskick, 
pressmedia med mera. Men även här kan företaget med hjälp av annonsering, få ut mer än vad 
som kan göras via direktreklam. (Browall et al., 1990) 

Browall  et  al.  (1990),  menar  att  boken  handlar  främst  om  att  kommunikationen  är  en 
interaktiv process. Marknaden påverkas med olika budskap. Syftet är att kunden ska besvara 
sitt intresse till företaget. Kunden kan göra detta genom att till exempel ringa och beställa 
produkten eller helt enkelt genom att personligen gå till företaget. Som företagare är det är 
viktigt att hålla vad som lovats till kunden så att kunden kan ha kvar förtroendet för företaget 
och för att kunna känna sig trygg som kund. (Browall et al., 1990) 

3.15 Bankers syn på kunder 

Det är viktigt att göra allt som antas vara bra för kunden, eftersom det som är bra för kunden 
är bra för banken. Personalen ska se till att hålla kunden så nöjd som möjligt, detta bidrar att 
bankerna tjänar  mer pengar.  Utifrån bankernas syvinkel,  bedömer  de kunderna genom att 
beakta deras kompetens och deras kunskap om banktjänster, samt andra ekonomiska frågor. 
(Browall et al., 1990) 

Kunder kan antingen vara lätta eller besvärliga. Besvärliga kunder är inget bankerna föredrar 
eftersom det är inget direkt positivt upplevelse i bankarbetet. En kund som är tystlåten och 
inte säger så mycket uppfattas inte som lätt kund. Även pratsamma personer kan uppfattas 
som lätta men kan till stor del vara besvärliga. (Browall et al., 1990) 
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4 Empirisk undersökning

Vi har fått möjlighet att intervjua tre erfarna och kunniga respondenter som jobbar på olika 
tjänsteföretag. Många intressanta synpunkter har framkommit kring One to One marketing  
och  hur  det  utövas  i  praktiken  av  dessa  tjänsteföretag.  Själva  perspektivet  One  to  One  
marketing  är  ett  aktuellt  ämne  idag  och  förekommer  samt  förespråkas  inom  olika 
tjänsteföretag. Under våran datainsamlingsprocess fick vi reda på hur de tre tjänsteföretag 
samt på vilket sätt, erbjuder sina kunder olika tjänster.  Följ med bakom kulisserna och läs  
mer om hur One to One omsätts i verkligheten.         

4.1  Intervju med Mecka Reklambyrå

Till  vår  undersökning  har  vi  intervjuat  vår  första  respondent,  Mats  Alfredsson  som  är 
projektledare/VD  på  Mecka  reklambyrå.  Han  jobbar  med  att  strategiskt  leda 
varumärkesprocesser. Intervjun har genomförts på hans arbetsplats den 5 maj 2008. 

Reklambyrå Mecka startade våren 2003 och är belägen i Borås. Verksamheten består idag 
utav  20  personer.  Några  kallas  originalare  andra  projektledare,  art  director,  copywriter, 
produktionsledare  eller  webbutvecklare.  Vissa  av  dem har  varit  i  branschen  i  decennier, 
medan några bara i några månader. Något som alla har gemensamt är hängivenhet för de goda 
idéerna. Mecka är en strategisk reklambyrå som arbetar med varumärkesstrategiska uppdrag, 
inom en  rad  olika  områden.  Deras  arbetsmetoder  baserar  sig  på  undersökningar,  analys, 
strategi, kreativitet och goda idéer som förhoppningsvis ger positivt resultat.      

4.1.1 Mats åsikter och tankar kring One to One marketing

Mats  undrar  över,  hur  många  företag  som egentligen  klarar  av  att  tillämpa  One  to  One 
marketing.  Han  säger  det  för  att  One  to  One,  egentligen  är  ett  otroligt  kostsamt  sätt  att 
kommunicera. Med hjälp utav avancerad e-handel och att företagare bygger ut sina program, 
på ett korrekt sätt, är något som medför ett bra One to One kommunikationssätt. 

Mats har handlat en del på amerikanska Amazon.com och har en känsla utav att de har rätt bra 
koll på vem han är och vad han har handlat för. Detta har han insett efter att företaget har 
skickat ut schablonmässiga erbjudanden till honom. Företaget redovisar köptransaktioner, där 
de säger att han har handlat de här produkterna men kanske skulle kunna vara intresserade 
även  av  vissa  produkter  som  de  skulle  vilja  rekommendera  honom.  Kunden  får  vissa 
erbjudande som företaget vill erbjuda. Det kan han tycka stämmer i vissa avseenden, men vi 
människor, ser inte ut såna i verkligheten. Det är nämligen så att bara för att han exempelvis 
är intresserad av fotografering, behöver det inte betyda att han inte är intresserad av något 
annat.  Däremot så  är  det  de köp,  kunden gör som företaget  har  att  gå på och basera sin 
kommunikation på. Detta är ett bra exempel på One to One marketing av företaget Amazon. 

Så som vi själva beskriver One to One marketing, är precis så Mats upplever det. En sak som 
han  däremot  ifrågasätter  är,  hur  många  som  egentligen  klarar  av  att  kommunicera 
perspektivet,  om de inte har de avancerade webbprogrammen.  Själva perspektivet  One to 
One,  är  verkligen super  intressant  men det  är  svårt  att  få  kunder att  anamma det.  Att  ha 
avancerade  webbsystem  är  kostsamt.  Det  är  just  E-handel  som  är  dyrast.  One  to  One 
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marketing såg,  mycket  annorlunda ut  för 18 års sedan och det var då,  det  börjades prata 
mycket om One to One marketing. 

I början av 90-talet lyssnade Mats på en lojalitets guru som hade förläsning om One to One 
marketing. Redan för 18 år sen, pratades det om One to One snacket. Mats vet inte om vi har 
kommit så mycket längre med det idag. Det var en period då det var otroligt populärt att prata 
om One to One marketing.   

4.1.2 IT: s roll inom perspektivet

Enligt Mats IT: s roll  inom perspektivet är jätteviktig.  Inom One to One marketing är IT 
absolut mest kostsam men det finns även andra kostsamma saker.  Sättet att hantera IT och 
var den befinner sig för tillfället, har andra förutsättningar nuförtiden än vad den gjorde förr 
18 år sedan. Mats menar att vi inte befinner oss på samma nivå idag och att datakraften och 
begreppet IT är mycket mer utvecklat idag.       

4.1.3 Förberedande marknad samt kundundersökningar 

Väldigt mycket handlar om en lojalitetsprocess som skulle kunna driva hela perspektivet. Det 
är konsumentdriven handel som han syftar på. I princip skulle det kunna vara möjligt för ICA 
att genomföra One to One marketing, för att de verkar ha stenkoll på varenda medlem och vad 
de har handlat, vilka butiker, vad de gillar att handla, dyrare/billigare varor. Där skulle de 
kunna klara av att utföra One to One marketing. 

Men enligt Mats, har ICA två stycken skäl, för att inte tillämpa One to One marketing. Det 
ena är att de inte skulle vilja gå så lång, ur integritets synpunkt.  Företaget vill vara den goda 
fen som inte, ska visa att de vet allt om kunden och vem denne är. Rollen som storebror, 
skulle kanske inte vara aktuell eftersom den kan orsaka att företaget på det sättet kan kränka 
kundens personliga integritet. Andra skälet är baserat på kostnadsaspekten.  

4.1.4 Förslag på bra kommunikation 

Exempelvis ICA kommunicerar med kunden via Buffé tidningen. Med tidningen medföljer 
olika  erbjudande  ut  till  kunden.  Här  skulle  företaget  kunna  göra  nedbrytningar.  Där  de 
eventuellt skulle ha möjlighet att, inte kanske på varje individ nivå, skicka ut specifika och 
skräddar sydda erbjudande. Mats är övertygad om att de skulle säkert kunna hitta kluster av 
mindre  nära  andra  kundkluster.  Det  skulle  kanske  kunna vara  rätt  intressant  kluster  med 
exempelvis barnfamiljer, kunder i viss ålder, kunder med viss typ av boende och så vidare. 
Att kolla upp om kunden föredrar vissa varumärken som kostar så och så mycket eller något 
annat. Det gäller alltså att hitta kluster som ligger väldigt nära varandra och mindre nära andra 
kundkluster. ICA skulle kunna hitta något där, utan tvekan men frågan är om de vill det eller 
inte.  

Mats  har  hört  förläsningar  om  hur  ICA  kommunicerar  med  kunden  och  att  det  är  just 
integriteten som stoppar dem från att vara mer individanpassade. De skulle kunna få på nöten, 
om människor skulle tycka att det sättet att kommunicera på är påträngande. Det förekommer 
ändå kundklubbar, även om de inte funkar kanske till 100 % på det specifika sättet.    
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4.1.5 Kundklubbar och dess potential 

Enligt Mats finns det kundklubbar som vet vem kunden är, vad denne har handlar för och 
dessa fungerar rätt så bra. En kundklubb går trots allt och jobbar oftast mot att bearbeta rätt 
kunder, som ger mest pengar tillbaka. De finns de som hävdar att det inte är effektivt att ha 
kundklubbar. Kanske bara för att de människor som företaget får in i kundklubbar, är ändå 
lojala.  Företaget  får  inte  grepp  på  hela  kundgruppen  och  så  har  det  ju  alltid  varit.  Det 
viktigaste med kundklubbar är att få in den grupp av människor, där företaget tar reda på, vad 
de heter som är lojala. Exempelvis företaget H&M, om de inte hade haft sin kundklubb så 
hade de haft noll koll, på vilka typer utav människor som handlar där. Det är inte One to One 
men  de  får  ändå  en  individanpassning  och  kommunikation,  vilket  är  egentligen  vad alla 
kundklubbar går ut på. Enligt Mats kan inte ett företag klara sig utan marknadsföring. Det 
finns den gamla men berömda 80/ 20 regeln där man säger att 20% av kunder står för 80 % av 
omsättningen. Det är egentligen ”det” One to One marketing handlar om och om man lägger 
lite mer kraft på de 20 % så kanske företaget kan få kunder att komma tillbaka lite oftare. 
Kunder är inte speciellt lojala idag, där de till exempel inte enbart handlar kläder på bara ett 
ställe. Men upplever kunden att de får väldigt bra erbjudande från ett företag som denne ändå 
har valt, finns det större chans att kunden går tillbaka och handlar där, vilket är poängen med 
kundklubben.

Lojalitets  kundklubbar  har  alltså  förmågan  att  få  kunden  att  gå  med  på  One  to  One 
perspektivet. De har till uppgift att medföra underlag för kunden, för att fylla i sina intresse 
område. Detta upplever inte Mats vara något större problem, att kunden fyller i sina intressen. 
Har kunden valt att gå med på att ingå i kundklubben, så vill kunden så klart att företaget 
kommunicerar med denne inom de intresseområdena. Många kan fylla i väldigt mycket, vilket 
försvårar situationen i alla fall. Exempelvis att jag fyller i att jag är intresserad av motorcyklar 
och segelbåtar, det försvårar situationen återigen eftersom allt går ut på att få till det, på ett 
specifikt sätt.    

4.1.6 Bearbeta rätt kunder

Att träffa så rätt som möjligt är vägen mot framgång men lika viktigt är att ha rätt tonläge som 
passar kunden. Företaget ska kunna ta reda på konsumentens intresseområden. Genom att ta 
reda på vem kunden är, kan företag sedan erbjuda denne en kommunikation, baserat på det 
som intresserar kunden. Samtidigt är syftet med One to One är att träffa så rätt som möjligt. 

Kommunikation inom intresseområde som sker mellan företaget och kunden är betydelsefull. 
Företaget ska kunna prata med kunden inom intresseområdet och om de inte lyckas med det, 
kan det vara något kritiskt. Exempelvis varuhus, skulle kunna stöta på problem om de väljer 
att kommunicera med kunden, på det individuella sättet eftersom de är så omfattande. Enligt 
Mats skulle det inte finnas någon spets på det arbetssättet.   

4.1.7 Nära kundrelationer

Det är ju egentligen där som den stora frågan ligger. Många har forskat väldigt mycket om det 
och vissa hävdar att kundklubbar är den centrala aspekten. Det hävdas även att de två saker, 
inte skapar mycket lönsamhet och är något som alla kan ha rätt mycket åsikter om. Mats tror 
att det går att bevisa med statistiken att just det påståendet inte stämmer.  
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Mats  hävdar  att  det  finns  kunder  som  handlar  mer  på  ett  visst  företag  på  grund  av 
kundklubbar  som sänder  ut  erbjudande  samt  rabatter.  Det  skulle  vara  väldigt  en  lönsam 
strategi om de flesta kunder var sådana men verkligheten säger oss något annat. När det gäller 
relationer innebär det att, ju tätare kontakt som uppstår mellan inblandade parter, desto lättare 
blir det att personen i frågan blir exempelvis varumärkesbenägen. Närhet till varumärket är 
något  som  gör  att  kunden  blir  indoktrinerad  av  varumärket.  Som  tidigare  nämnts  måste 
företaget vara väldigt försiktig med, hur de hanterar olika kunder och hur ofta de skickar ut 
erbjudande till dem, så att det varken inte blir för lite eller för mycket.   

4.1.8 Personal och varumärkets bidrag 

För  Mats  handlar  det  väldigt  mycket  om  att  skapa  långsiktiga  kundrelationer.  Det  är 
egentligen ett varumärkes process och det är bara det, det handlar om. Vi pratar egentligen om 
en långvarig relation till varumärket här. Varumärke däremot som är väletablerade och starka, 
har råd att göra fel. Mats exemplifierar med ICA och jätte smällen som de åkte på med kött 
färsen. Hade de inte haft så starkt varumärke så skulle de inte kunna återhämta sig och tagit 
mycket, mycket större skada.    

Enligt Mats är personalen i princip, det viktigaste, för själva marknadsföringen. Internettjänst 
som  exempelvis  e-handel,  om  såna  saker  inte  funkar,  spelar  det  ingen  roll  hur  duktiga 
företaget  är  på  strategier.  Likadant  är  det  i  butiken  och  om  företaget  är  världens  bästa 
marknadsförare men om de bitarna inte fungerar i butiken eller programvaran, så spelar det 
ingen roll hur bra marknadsförare de är.   

4.1.9 Skräddarsydda tjänster 

Som  reklambyrå  gör  de  detta  hela  tiden  för  kunder.  Det  är  väldigt  vanligt  att  de  gör 
kundanpassningar för exempelvis en viktig befintlig kund. Först analyseras Meckas kund för 
att sedan gå vidare med att analysera kundens, kunder. Det gör de för att få bättre underlag 
inför marknadsföringen. Mecka reklambyrån hjälper kunden med att bestämma hur de ska 
marknadsföra sig, utifrån de behov de har, vilka kunder de har och hur marknaden ser ut.   

Att kunden är låst och vill att saker och ting ska se ut på ett sätt, är något som Mecka upplever 
hela  tiden  och  det  handlar  om  att  vara  duktig  reklamskötare.  Många  som  går  till  en 
reklambyrå, är ute efter nya infallsvinklar. I princip är det ju så men om kunder redan vet hur 
de vill ha det, varför ska de överhuvudtaget jobba med reklambyrå och särskilt inte med en 
strategisk reklambyrå. Meckas uppgift ligger i att bolla, stöta blöta, lägga fram nya tankar och 
försöka gärna överraska kunden. Är det en bra kund lyssnar de och självklart behöver de inte 
säga ja till allt men det handlar om att ha diskussion med varandra. 

Metoder  de använder sig  på reklambyrån  är  att  de jobbar  med undersökningsföretag  som 
analyserar marknaden, utifrån det hittar de olika lösningar. De kommer överens med kunden 
och stämmer av om att de har valt rätt arbetssätt.    

De befintliga kunder de anser kunna vara potentiella storkunder, har de för vana att ta reda på 
så  mycket  information  som  möjligt  om.  Detta  för  att  sedan  eventuellt  kunna  utnyttja 
informationen  och  skapa  en  bättre  kontakt  samt  förståelse  för  kundens  behov.  Ju  mer 
reklambyrån är pålästa om kunden, desto större chans har de att lyckas med kunden och få 
dennes förtroende. Enligt Mats är det definitivt så det går till! 
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Mats tar upp ett exempel där Mecka har varit med om småtävlingar, vilket går ut på att olika 
reklambyråer tävlar om kunden. Den som har det bästa erbjudandet vinner!. Som i krig och 
kärlek är allt tillåtet. Trovärdighet, däremot är ett känsligt område, som företagare ska vara 
försiktiga med och akta sig för hur mycket  de lovar, så att  de kan hålla sina löften. Lika 
viktigt är det att vara affärsmässig och hålla löften. Företaget måste studera kunden ganska 
rejält  och genomgång av sådant  arbetssätt  är  vanlig.  Tävlingar  kan vara roliga  men även 
tråkiga, beroende på om företaget vinner eller förlorar.         
 
Det finns egentligen inga spelregler inom dessa tävlingar precis som i krig och kärlek, där allt 
är tillåtet. Det som företag måste tänka på är att de måste vara seriösa, hålla affärsmässighet 
och trovärdighet. Det går inte att lova vissa saker som företaget inte kan hålla. Det gäller att 
hålla sina löften. Just kring pitchen, finns det rätt så mycket kreativitet inblandat, hur de kan 
göra för att attrahera kunden. Blir de tvungna att exempelvis spela dansk musik (skratt) så gör 
de det. Det finns ju olika knep och trick för att charma någon men det gäller att inte lova för 
mycket.    

De jobbar väldigt mycket med individualiserad anpassning gentemot sina kunder och anpassar 
sig ständigt efter dem. En individanpassning baserar sig mycket på, hur den människan är, 
som de jobbar med och de behov som finns. Skulle det hända att Mecka tappar känslan och 
bli okänsliga skulle de förlora kunden och förlora One to One marketing perspektivet. 

4.1.10 Att behålla kunden    

Ibland kan det gå så långt att exempelvis företaget kan inte göra någonting åt situationen och 
inser att de kommer att mista kund i alla fall. Det handlar mer om att upptäcka det i tidigare 
faser att kunden håller på och glider iväg. Då kan företaget vidta åtgärder men i Meckas fall, 
kan det hända att de byter personal inom arbetsgrupper eller gör något som överraskar kunden 
extra. De kan till och med jobba vid sidan om, med ett projekt som kunden inte känner till.      

För att locka tillbaka kunden handlar det väldigt mycket om samtal, för det mesta. Inblandade 
parter sätter sig oss ner och pratar ut det. Utvärderar vad som är bra, dåligt och vad som kan 
förbättras. Frågar kunden hur relationen känns och vad som kunden, är mest missnöjd med. 
Mats jämför det med ett förhållande mellan en kille och en tjej, de liknar varandra väldigt 
mycket.  Precis som man sabbar relationen mellan en partner,  där man tar för givet denne 
person,  missbrukar  förtroende,  ljuger,  lovar  för  mycket  och  är  otrogen.  Förhållande  är 
verkligen inte lätt. 

Vad är det som gör kunden lönsam, är samma form av lönsamhet som vi pratar om, i en 
kundklubb. Kunder som handlar ofta och det behöver inte vara för jätte mycket pengar, utan 
kunder  som  kommer  in  ofta  och  handlar  frekvent  är  lönsamma  kunder.  Den  typen  utav 
kunder, vill företaget lära känna. När företaget känner någon, desto lättare och smidigare är 
det att jobba med denne personen.     

4.1.11 One to One marketing framtidsutsikt 

Om företag är lönsamma och har  långvariga kundrelationer,  skulle Mats misstänka att  de 
jobbar med perspektivet. Däremot om de verkligen, i helhet uppfyller definitionen på One to 
One  marketing,  skulle  han  direkt  inte  tro  på.  I  princip  anser  Mats  att  väldigt  mycket 
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marknadsföring rör sig åt det hållet, gentemot One to One marketing. Det räcker bara att titta 
på hela direktmarknadsförings del som ökar ständigt. De tar större delen av reklamkakan och 
det finns gott skäl till det som är att de vill kommunicera, rakt på den rätta kunden, med rätt 
budskap den önskar. Den typen av specialiseringen ökar. 

30



4.2 Intervju med Nordea Private Banking

I vår uppsats har vi intervjuat vår andra respondent, Torbjörn Gustafsson, från Nordea Private 
Banking. Intervjun har genomförts på hans arbetsplats den 7 maj 2008. Private Banking finns 
sedan  1999  som  ett  kundkoncept  i  Nordea.  Det  finns  22  kontor  sammanlagt  i  Sverige. 
Torbjörn är ansvarig för Private Banking kontoret i Borås som innefattar följande bankkontor 
i Västsverige – Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Kinna, Mölnlycke och Borås. På Nordea 
Private Banking kontoret i Borås är det tre killar som har ansvaret för var sitt kontor, runt om 
regionen. Nordea Private Banking utvecklas hela tiden, där de bygger på tjänster löpande. De 
arbetar  med  förmögenhetsrådgivning,  aktiemäklartjänsten  samt  diskretionär  förvaltning. 
Nordea Private Banking placeringstjänster vänder sig till kunder som har större kapital att 
placera

Torbjörn Gustafsson, har arbetat i Nordea sedan 1989. Han har studerat på Högskolan i Borås 
i  tre  år,  bland  annat  kurser  som  juridik,  skatterätt  och  ekonomi.  Under  tiden  Torbjörn 
studerade läste han på kvällen,  medan han arbetade på Nordea på dagarna som personlig 
bankman. Där arbetade han med egna kunder, med både placeringar och krediter, allt som rör 
kunden. Han inriktade sig vidare till placeringar efter 3 års period. Efter 4-5 år inriktade han 
sig till aktie och optionsmäklare. Sedan arbetade han med företagskunder under tre år innan 
han var med och startade upp Private Banking i Borås.

4.2.1 Kontor, tjänster och bearbetning av kunden

Torbjörn  menar  att  i  dagsläge  har  de  ett  fulltskaligt  erbjudande,  jämfört  med  sina 
konkurrenter. De åker och träffar kunden på plats, eller i företaget där kund möten bestäms. 
Det är vanligt  att  efter mötet  med kunden avsluta med en affärslunch.  De har en hel  del 
aktiviteter  som de  arrangerar  inför  träff  med  kunden.  Idéerna  kring  de  olika  arrangerade 
aktiviteterna kommer från Nordea. Medarbetare på Nordea försöker göra olika saker, så som 
kund events vilket är något de arbetar med mycket. De arrangerar olika evenemang så som 
exempelvis matcher på Boråsarena, där de tillsammans med kunden går och ser på matchen, 
melodifestivalen med mera. Nordea Private Banking gör urvalet på ett selektivt sätt med vissa 
kunder, men även de mer påkostade arrangemang som exempelvis golftävlingar. Detta gäller 
för kunder med två miljoner i likviditet eller uppåt. 

Nordea Private Banking är även till Schweiz och Luxemburg. Kunder som flyttar utomlands 
och bosätter sig där kan då besöka Private Banking kontor i Frankrike eller i Spanien. Deras 
syfte  med disponering av kontor  i  utlandet  är  att  vara så  nära kunden som möjligt,  även 
utomlands. Nordea Private Banking har duktiga och kompetenta rådgivare även där. 

En annan sak som de arbetar  med är  aktiemäklartjänster.  Men i  Borås  har  de inga  egna 
aktiemäklare, utan de sitter på kontoret i Göteborg. Nordea Private Banking erbjudande är 
tredelat,  dels  så  arbetar  de  med  förmögenhetsrådgivning,  aktiemäklartjänsten  samt 
diskretionär förvaltning. Med andra ord, allt som har med kundens ekonomi att göra. En kund 
som jobbar med aktier,  har tillgång till en aktiemäklare. Nordea Private Banking har som 
erbjudande  diskretionärförvaltning  vilket  innebär  överlåter  placeringen  av  kapitalet  till 
banken.. Kunden kan exempelvis överlåta sin förvaltning på 5 miljoner kronor, där Nordea 
Private Banking tar hand om deras placering av aktier och obligationer. Kunden får löpande 
redovisning av utvecklingen av sin portfölj samt gjorda affärer. 
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4.2.2 Att underhålla kunden

Nordea Private Banking strävar efter att se helheten med kunden och att göra en individuell 
finansiell plan för varje kund.  Innan de inblandade parterna träffas för att göra affärer, måste 
Private Banking rådgivaren träffa kunden och göra en behovsanalys för att bla ta reda på 
kundens  kunskaper  inom  det  finansiella  området.  Rådgivaren  tar  även  reda  på  kundens 
riskprofil, sparhorisont och vilket mål de har med sitt sparande. Dessa intervjuer är viktiga för 
det  fortsatta  samarbetet.  Att  ta  reda på kundens intressen,  är  också viktigt,  med tanke på 
kundträffar som Nordea Private Banking arrangerar menar Torbjörn. Där de på ett socialt plan 
träffar  kunden  och  låter  bli  att  prata  om  bankaffärer.  Torbjörn  säger  att  de  måste  vara 
professionella i det de gör. De har en tjänst som heter allokeringstjänst där banken gör en 
långsiktig  fördelning  av  kapitalet  för  kunden.  Här  arbetar  Nordea  Private  Banking  med 
exempelvis hur stor andel av aktier och vilka placeringar kunden ska ha.  De arbetar med 
skattejuridik också, där de har jurister anställda på kontoret i Stockholm som kommer hit för 
att träffar kunden på plats. De arbetar även med pension och försäkringar, där en kollega som 
arbetar på kontoret i Borås, hjälper till och är med på mötena. Torbjörn säger att de arbetar 
som ett  team runt  kunden  där  man  tar  hjälp  av  specialister  inom olika  områden  såsom 
aktiemäklare, jurister och skatteexperter. 

Torbjörn  säger  att  de  placerar  kundens  pengar  och hjälper  kunden på  bästa  möjliga  sätt. 
Kunder de kan arbeta med, är för det mesta företagskunder och privatpersoner som ligger 
bakom företaget. Nordea Private Banking ser inte detta som en Business to Business relation 
utan mer som Business to Consumer. Torbjörn menar dock att även när de arbetar med företag 
så blir det ändå liknande relation som med den privata personen. Torbjörn fortsätter med att 
påpeka  hur  deras  samarbete  med  kunden,  medför  även  personlig  service  och  bra 
tillgänglighet. Kunden ska uppleva alla medarbetare som ett team, där kunden ska känna hur 
enkelt det är när de ringer till teamet. Kunden ska känna att de får hjälp med allt, på en och 
samma gång. Den största delen av jobbet går till kundkontakter, antingen fysiska möten eller 
per telefon. För att Nordea Private Banking ska kunna bemöta kunden på korrekt sätt, krävs 
det att medarbetarna ska vara duktiga i sin roll. 

Det är viktigt att kunna lyssna på kunden och att träffa kunden så ofta som de själva vill, 
menar Torbjörn. En bra bankkontakt är då när kunden säger till, vad som är viktigt enligt dem. 
Nordea Private Banking utgår ifrån kundens synpunkter när de bygger upp ett  långsiktigt 
samarbete. För att kunden ska vara belåten, gäller det att helhetskonceptet finns med i bilden 
och att det är Nordea Private Banking uppgift, till att förse kunden med detta. Kundens lycka 
baserar sig på den och är nyckel till att processen blir enkel. 

4.2.3 Att behålla kunden

Det kan hända att Nordea Private Banking skulle hamna i en situation där de är på väg att 
mista en stor kund, menar Torbjörn, på grund av missnöje eller strävan efter något bättre. 
Ibland är det så att kunden har exempelvis varit hos en privat bankman på Nordea, som har 
beslutat att pröva på Privat Banking istället. Ifall kunden inte skulle finna sig väl tillrätta kan 
de återgå tillbaka till en privat bankman. Torbjörn menar dock att det finns inget negativt med 
en sådan situation, utan det hade varit annorlunda om kunden hade gått över till en annan 
bank. En sådan situation skulle däremot påverka Nordea negativt. Eftersom det handlar om en 
stor  kund.  Om det  skulle  uppstå  problem på  ett  personligt  plan  för  kunden,  kan  Nordea 
Private Banking erbjuda kunden att byta rådgivare.
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4.2.4 Förslag på bra kommunikation

Torbjörn menar att de tar reda på kundens behov för att sedan sammanfatta allt i en finansiell 
plan, där de tittar på kundens ekonomi. Han menar vidare att det är väldigt viktigt att fråga 
kunden hur ofta  de vill  ha kontakt.  En del  kunder,  enligt  Torbjörn  blir  nöjda  med att  ha 
kontakt  med sin  rådgivare en  gång om året  medan en del  vill  ha kontakt  oftare.  Kunder 
förväntar sig att Nordea Private Banking egentligen ska kontakta dem först. Det som Torbjörn 
anser vara mycket viktigt, är att rådgivarna ska vara noggranna med att ta reda på kundernas 
önskemål. Torbjörn anser att det är bra med konkurrens, eftersom då måste dem bli ännu mer 
duktigare på marknaden. Han menar vidare att de har bra koll på deras konkurrenter samt 
vilka erbjudande de har för sina kunder. 

Nordea är en stor bank som har många kunder. Private Bankings målgrupp är dels Nordeas 
egna kunder  men de försöker även hitta nya och intressanta kunder som inte är kunder i 
Nordea.  

4.2.4 Torbjörns åsikter kring One to One marketing process

Torbjörn anser att One to One marketing, är en central process som de lägger stor vikt på men 
de använder sig inte av begreppet One to One marketing. Definitionen av begreppet stämmer 
väl överens med sättet som de arbetar på och vad de arbetar med. Allt handlar just om hur de 
arbetar med deras kunder, personliga relationer, att allt kretsar runt kunden. De tar hänsyn till 
kunden och har i syftet att skapa långsiktiga relationer där de skräddarsyr erbjudande för deras 
kunder.  Han menar vidare att  uppmärksamhet,  löpande placeringsförslag och kontakt med 
kunden, är något som de inte kan ha för lite av. Detta liknar mer som ett affärssamtal men med 
löpande dialoger. Rådgivarna kommer överens med kunderna på det sättet och kunden får den 
servicen de behöver från Nordea Private Banking. 

Nordea Private Banking anordnar alltid ett årligt strategimöte, där de tillsammans med kunden 
går  igenom portföljen  sammansättning,  utveckling samt  hur  de  går  vidare.  Deras  tjänster 
kostar pengar, men Torbjörn säger att kunden får ut mycket av tjänsten. Kunder får hjälp av 
placeringsrådgivare, för att vidare utveckla den speciella och individuella planen. Kunden får 
även Internettjänster, en tidning som heter Private Banking magasin, ett vassare kreditkort 
samt spärrtjänst.  Kunder som får Platinum kortet,  kan få ut många förmåner,  till  exempel 
tillgång till Viplounger på flygplatser, vilket är bra för kunder som reser mycket, så att de kan 
känna sig lite speciella. Nordea Private Banking har ett fast pris på 5000 kr och räknas för en 
hel familj. Det är oftast så att kunder gillar att betala ett fast pris, och slipper betala för små 
tilläggtjänster  utöver  det.  Andra  aktörer  brukar  ta  betalt  procentuellt  sätt,  vilket  ökar 
kostnaden för liknande tjänster. Vissa kunder tycker att det är dyrt, men vissa kan tycka att det 
är billigt pris att betala för en sådan tjänst. Kunden förväntar sig mer när de betalar en viss 
summa för sådana tjänster, menar Torbjörn. Därför är det viktigt att ge kunden det de strävar 
efter. 

4.2.5 Ännu mer One to One marketing för större kunder

För kunder som har mer pengar att förfoga över, har Nordea Private Banking utvecklat en rätt 
så ny tjänst som heter Nordea Wealth Management. Vilket endast gäller för kunder som har 10 
miljoner och uppåt. Kunden får ett ännu mer, vassare kort som heter Word Singa kort. Om till 
exempel en kund är i London och vill se en fotbolls match, ringer kunden bara ett telefon 
nummer  och  tjänsten  fixar  allt  kunden  behöver  inför  matchen.  Tjänsten  bekostas  på 
procentsats där kunder som har upp till 25 miljoner, tar Nordea Private Banking 0,2 procent. 
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Denna tjänst kommer att utvecklas ytterligare. Det är ett lite vassare koncept, som innebär 
ännu mer One to One marketing, säger Torbjörn. 

4.2.6 Databaser och dess stora betydelse

Databaser är väldigt viktiga i Nordea Private Banking och det blir väldigt svårt att arbeta utan 
dem, säger Torbjörn. All information samlas om en kund i en databas. Det är något som måste 
göras eftersom banken måste följa lagstiftningen MIFID, som gäller för hela Europa. Samtal 
med kunden är inspelade, och våra arbetare dokumenterar allt som de gör med kunden, menar 
Torbjörn. Informationen lagras i databasen, för att sedan Nordea Private Banking och kunden 
kan ta del utav den. All nödvändig information skickas till kunden. Han säger vidare att de får 
gå efter den lagstiftningen. Det är viktigt att kunna kategorisera kunden och bekanta denne, så 
kunden kan handla med olika resonemang. Lika viktigt är det att utbilda kunden för att göra 
vissa affärer. Nordea Private Banking undersöker alltid vilka risker kunden är beredd att ta. 
Torbjörn ser inga problem med databaser, och det är ingen som har hackat in sig i systemet. 
Nordea Private Banking har väldigt säkra och avancerade system. Genom Private Banking 
kan de se  kundernas  portföljer  på  ett  annat  sätt  och på  så  sätt  skapa  mer  skräddarsydda 
erbjudande för Privat Banking.

Deras  IT-  system  utvecklas  och  blir  bättre  och  bättre.  De  arbetar  med  kundmöten  och 
intervjuar kunderna, för att  sedan se vad de tycker och på så sätt  få direkt feedbeck från 
kunden. Långsiktiga relationer är  något som är väldigt  betydelsefullt,  på så sätt  utvecklas 
kunden och banken tillsammans. Banken lär sig hur kunden tänker och vad de vill ha.  
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4.3.1 Intervju med ICA Banken

Vår tredje respondent heter Anette Olvebrink som är chef för kundservice på ICA Banken i 
Borås. Intervjun har genomförts på hennes arbetsplats, den 12 maj 2008. 

ICA-koncernen är ett  av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 250 egna och 
handlar ägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. ICA Banken hjälper privat personer att 
få kontroll på hushållsekonomin. Varje månad skickar de bonusbesked och kontoutdrag hem 
till  kunden. Dygnet  runt  kan kunden gå in på www.ica.se  eller  ringa till  Talsvar.  Många 
möjligheter medförs av ICA Banken. De ger bra ränta på lönekontot, tydliga villkor och låga 
avgifter vilket var filosofin bakom ICA Bankens verksamhet när den startade 2001. I själva 
verket erbjuder ICA Banken egna märkesvaror inom den finansiella sektorn. När ICA: s egna 
kort används sänks också ICA- handlarnas kostnader för hantering av kortbetalningar. ICA 
erbjuder  finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA banken. ICA banken ska 
förenkla för svenska ICA- butikers kunder att hantera hushållsekonomi och därigenom stärka 
kopplingen till ICA.  

Affärsidén går ut på att genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICA’s kunder 
samt  öka  kundernas  lojalitet  till  ICA  och  minska  ICA  butikernas  och  ICA  AB’s 
transaktionskostnader,  för  främmande  bank  och  kreditkort.  ICA  banken  erbjuder  enkla 
tjänster som efterfrågas av kunderna. Bland tjänsterna ingår lönekonto och olika former av 
bankkort. ICA Banken erbjuder sina kunder olika typer a lån.   

Anette  Olvebrink  är  ansvarig  för  det  som  heter  kundservice.  Ica  Banken  har  cirka  200 
anställda, där cirka 60 medarbetare arbetar med bank på telefon. ICA Banken köper in pool 
tjänster av Manpower, som blir deras poolare. De har även ett extern kundcenter i Östersund, 
som tar cirka 30 000 samtal i månaden. Här i Borås tar de 60 000 samtal i månanden, vilket är 
sammanlagt 90 000 telefon samtal i månaden som kommer in från kunderna till ICA Banken. 
De har även startat upp ett TM- team vilket går ut på att de anställda ringer ut till kunden, på 
sena  eftermiddagar  och  kvällar.  De  har  likaså  bolån  och  blanco  lån  med  ca  20  stycken 
medarbetare. ICA Banken har också kundadministration med ca 25 personer som tar hand om 
alla administrativa uppgifter. De har ungefär 80 stycken arbetsuppgifter, allt ifrån att besvara 
e-post eller skicka postväxlar. Det större delen utav banken ligger inom kundservice, sedan så 
finns det en IT-avdelning, redovisning och krav avdelning som ligger utanför ICA Banken. 
Alla på ICA Banken som frontar kunden är samlade inom kundservice. Anettes uppgift är att 
leda försäljning och kundservice mot kund.   

4.3.2 Kundklubbar och kundkort 

Det med kundkort och kundklubbar är ett klockrent exempel där ICA Bankens kundkort är ett 
av  de  största  lojalitetskorten.  En  summa  på  fyra  miljoner  kort  som finns  ute,  varav  två 
miljoner  kort  är  aktiva  så  som ICA Banken  ser  det.  Deras  kort  kan  användas  som bara 
bonuskort eller som ett finansiellt verktyg som kunden kan sätta in och ta ut pengar. 

Tanken  bakom  ICA  Bankens  start,  var  i  första  början  att  handlarna  skulle  få  ner  sina 
transaktions kostnader, för betalning med andra bankkort. Om kunden vill ha ett kort från en 
annan  bank  så  var  ICA handlarna  tvungna  att  betala  extra  avgifter.  Meningen  med  ICA 
Banken var ett sätt för de på ICA att få lägre transaktions kostnader, om de hade egna kort. 
Handlarna var en stark koppling till att ICA Banken skulle dras igång, för sju år sedan. 
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Dessutom vet ICA Banken att kunder som använder kundkortet är väldigt lojala och det ser 
ICA Banken på de kunder som har valt bankkortet. Kunderna med bankkortet är oerhört lojala 
och gör betydligt  fler köp, än kunder med kort från en annan bank. ICA Bankens syn på 
lojalitet samt de här lojalitetsprogrammen och när det gäller ICA kundkortet, så får de väldigt 
mycket information om kundens köpbeteende. Det är en information som ICA Banken inte 
har använt tidigare, mer än att bara ta reda på hur mycket kunden har handlat för, var, i vilken 
butik och om de har fått sina checkar för 25 kr, 50 kr eller 75 kr.         

I mars gjordes ett test som kallas för shopping list, testet utförs i Sverige som är ett av dem 
första ställen den testas på i hela världen. Det här testet gjordes på koncernanställda och om 
några dagar går den ut, på ett försök, där 80 000 utskick sker i hela Östergötland. Det innebär 
att  kunden  får  personliga  erbjudande,  där  alla  kunder  med  ett  eget  ICA  kundkort  får 
individuella erbjudande. Anette påstår att ”det verkligen har varit en jätterolig grej, där vi på 
ICA  Banken  kunde  se  hur  kunden  beter  sig  och  exempelvis  jag  har  fått  under  de  två 
månaderna,  hund erbjudande eftersom jag har hundar och handlar mat för dem.” ”Jag har 
även fått andra erbjudande som feta ost eller godis.” Anette anser att om denna undersökning 
hade gjorts om ett år, hade ICA Banken kommit ganska längre fram i One to One processen.   

4.3.3 Individuellt anpassade erbjudande

Anette  håller  med  om  att  individuellt  anpassade  erbjudande  är  precis  vad  One  to  One 
marketing går ut på och förstår poängen med resonemanget. Anette berättar om att de har 
skattat lite om någon medarbetare, som fick hela tiden erbjudande om chips (skratt).  Om allt 
går så som det ska, efter att ha gjort de här testerna på 80 000 koncernanställda i Östergötland, 
kommer det att avgöras inom några dagar. Anette hoppas verkligen att det kommer gå jätte 
bra med slut resultatet på testet. Just de här ICA kundkort hjälper handlarna att administrera 
men  i  själva  verket  hjälper  även  ICA  Banken.  Däremot  är  ICA  Bankens  produkter  just 
bankkortet och de vill självklart att folk ska ha bankkortet men de ser att ICA kundkortet som 
bidrar med lojalitet i banken, från kundens sida.

Hur ICA Banken definierar One to One marketing är enligt de via ICA kund kortet. De har 
anställt en CRM- analytiker sedan januari månad i år. Det är en person som ska gå ner i alla 
deras databaser och studera transaktioner samt kunder som kan vara exempelvis intresserade 
av spärrservice eller utskick av bolån erbjudande. ICA Banken har precis börjat definiera det 
på bank sidan men på mat sidan har detta kommit väldigt långt. 

4.3.4 Arbetssättet riktar sig mer mot One to One marketing perspektivet

Anette är helt övertygad om att arbetssättet på ICA Banken rör sig mot riktningen som One to 
One marketing perspektivet har. Vidare påpekar hon om att de har arbetat med bank sidan i 
sju år. ICA Banken har startat upp en bank, utan den kunskap som går ut på det viset inom 
marknadsföring. De har skjutit ganska brett på deras marknadsföring och de ser att det blir 
svårare  och  svårare  för  varje  år  som går.  Det  har  blivit  svårt  att  rikta  de  här  allmänna 
uppdragen, där ICA Banken har tidningen Buffé som går ut till ett par miljoner exempel. I den 
här tidningen lägger de ut annonser. Deras erbjudande är riktade till alla och riktas inte till 
någon speciell. Just därför har de anställt en CRM analytiker, för att kunna precisera mycket 
mera. 
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Räntan har från början i ICA Banken varit samma på deras bankkort så som på kundkort och 
det är en sak som har förändrats idag. Räntan för kundkortet ligger på 2 % medan räntan på 
bankkortet ligger på 3,8 %. Detta gör de just för att det ska vara bättre och se annorlunda ut 
för olika kunder, men visst kan de göras mycket mer med det i framtiden.   

4.3.5 Framtidsperspektiv på One to One marketing enligt ICA Banken

”Det är så lustigt att ni har kommit idag för att intervjua oss, hade ni kommit om en vecka så 
hade jag kanske sagt något annat.” Anette menar att om några dagar kommer de få en hel del 
svar efter att ha genomfört det här testet för shoppinglist. Då kommer de kanske att veta hur 
gemenen kunden är att anta perspektivet, efter att ha gjort undersökning inom detta område på 
80 000 personer. Undersökningen är så stor att det skulle kunna likna en undersökning på en 
stad som Borås.  Östergötland är  ganska  representabel  region som är  bra  för  Sverige och 
innehåller  bra  representation  på  åldrar,  inkomster  och  kön  för  att  kunna  utföra 
undersökningen. Men allting pekar på att det är så folk vill bli bemötta. Exempelvis att en 
pensionär inte vill ha blöjreklam direkt. Östergötland är statistiskt representativ och på grund 
av detta har de valt just den här regionen. Den visar hur Sverige ser ut fast i en miniatyr form. 
Marknadsundersökningar är gjorda på detta område som är relevant för ICA Bankens syfte. 

4.3.6 Synpunkter på den personliga integriteten

Det är just den här biten som ICA Banken vill undersöka om och ta reda på, hur kunderna 
reagerar samt om de kommer att ringa till dem angående detta. Massmedia kan också spela en 
stor roll här och vinkla det på, sättet som passar dem. Det ser vi ganska ofta att massmedia 
kan vinkla upp det på det sättet och kring personliga integriteten. Det är viktigt att komma 
ihåg att en kund som inte vill ha de här riktade erbjudanden, ska plockas bort. Om kunden 
ringer upp och säger att de absolut inte vill bli en del av dem, så behöver de inte vara det 
heller. Enligt Anette är det mest kritiska inom One to One marketing för ICA Banken, den 
personliga integriteten och massmedia. 

4.3.7 Närarelationer i praktiken

ICA Banken har en till test som de gör med TM teamet. Det är en ut ringande verksamhet som 
ringer ut  till  kunden. Det  är första  gången som de testar  detta i  en större  skala med fem 
personer som enbart ringer ut. De är ändå en telefon och Internet bank och deras affärsidé 
bygger på att kunden ska klara sig via telefon och Internet. De ser även att kunden får en 
väldigt bra effekt, där denne upplever det som väldigt positivt att ICA Banken ringer upp till 
kunden och hjälper de med meraffärer. De förser kunden med hjälp kring service och saker 
som de inte klarar av att göra själva. Nära relationer är viktiga, fastän kunden har valt en 
telefon bank. Nära relationer är just där för att komma närmare kunden och att denne ska 
uppleva samt få den rätta kommunikationen som behövs. Utskickade erbjudande ska passa 
kunden.   

4.3.8 Betydelsen av kundens förtroende

Förtroende  delen  kan  ta  skada  om  kunden  upplever  att  de  inte  får  den  information  de 
efterfrågar. ICA Banken vill inte att kunder till exempel får erbjuden på ett stort pack risi- 
frutti om de bor ensamma vilket är inte en vara de har behov av. Företaget ska ha bra koll på 
vem kunden är något som är jätte viktigt att kunna erbjuda rätt vara till rätt kund. Ensamma 
hushåll är en stark kundgrupp och har potential att växa. Det är likadant med hela banken 
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sidan att exempelvis inte rikta blanco lån till en pensionär, som ändå inte får ett lån hos oss. 
Det beror på att vi har års spärr på blanco lånet som sträcker sig till 65 års åldern. 

ICA Bankens CRM- analytiker har i uppdrag att hitta tvillingar, det vill säga lika kunder, för 
att få fram en bra och lönsam kund. Beroende på vem kunden är, man eller kvinna, ålder, 
dennes familjesituation och dess inkomst är något som undersöks vid de här testerna. De får 
fram statistiken och idag hjälper upplysningscentralen/UC att köra fram liknande kunder som 
borde nappa på detta erbjudande.

En stor kund som ICA Banken har är Migrationsverket,  vilket är  en nyare tjänst,  för alla 
asylsökande. De får ett kort från ICA Banken så att de kan ta del av ICA Bankens erbjudande. 
Många har aldrig haft ett bankkort och migrationsverket betalar ut en summa till ICA Banken 
för att  de ska hantera och sköta denna tjänst.  Tidigare  fick asylsökande  pengar  ut  via  en 
postanvisning men nu får de pengar via kortet, som är mer säkert för dem. Båda inblandade 
parter vinner på det. ICA Banken har variationer, olika kunder, och det är ingen annan som 
har denna Migrationstjänst. Var tredje år gör Migrationsverket upphandling och då blir ICA 
Banken utsatt  för  konkurrens,  men  sist  vann de.  Interaktionen  med  Migrationsverket  ska 
skötas på bra sätt, och vara underhållande för kunderna. Genom att ha sådana tjänster hjälper 
detta ICA Banken att skapa bra och långvarliga relationer. 

4.3.9 Skräddarsydda erbjudande 

Att skräddarsy tjänster är något ICA Banken använder sig av. Ett exempel på detta är att de 
har en företagsprodukt, som är ett ICA kort vilket används för företag/organisationer och som 
är  skräddarsydda  åt  dem.  Vissa  kommuner  är  ett  enda  företag  med  mängder  av  olika 
förvaltningar så som dagis, ålderdomshem och så vidare. De är alla i behov av att göra små 
inköp och det gör de i ICA butiker. ICA Banken har gett ut ICA kort till dessa förvaltningar. 
Detta är ett bra och billig köptransaktions hantering för kommunen och företagen. Detta gör 
att  förvaltningar kommer ifrån kostnader,  jämfört  med att  de annars hade fått  pyssla  med 
fakturor. Denna tjänst har ICA Banken gjort, på uppdrag av handlarna säger Anette. Det är 
viktigt att de gör bra saker för handlarna för på så sätt skapa fram bra kundrelationer.  

4.3.10 Kundrelationer 

ICA Bankens kunder, är för det mesta privatkunder och är deras målgrupp. Det är den privata 
marknaden som har de privata kunderna vilka bidrar för det mesta till ICA Banken. Det är inte 
förrän nu som ICA Banken håller  på att  utveckla och få fram nödvändig information om 
kunder. CRM- analytiker och produkt ägarna som arbetar ihop med detta och utvecklar detta 
projekt. ICA Banken kommer alltid att behöva kontakt med kunden där de riktar sig till de via 
olika kampanjer. När ICA Banken inser att de kommer att mista en viktig kund, brukar de 
kämpa för att ha kvar kunden. Det kan till exempel vara en kund som har lån på 200 000 
kronor till en vis ränta, och deras konkurrerande banker erbjuder kunden, en lägre ränta än 
vad ICA Banken har.  Ifall  kunden redan är på väg att  lämna dem, är  hela affären redan 
avslutad. Men om kunden hör av sig till ICA Banken innan och berättar att de har fått bättre 
erbjudande, kan de möta kunden på vägen och komma med bättre erbjudande. ICA Banken 
tittar på hela kundens situation, och kan vid behov, komma överens med denne för att lägga 
om lånet. De kan erbjuda mer för kunden, än i vanliga fall. Till exempel en spärrservice, lägre 
ränta, ett års gratis bankkort som handläggarna på ICA Banken tillsammans med chefer, kan 
avgöra hur mycket de kan göra för att behålla en bra kund. 
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Alla kunder på ICA Banken får samma bonus, och alla kunder är lika. ICA Banken kommer 
att använda mycket mer i framtiden, att börja behandla kunder på differentierade sätt. En kund 
som  handlar  på  ICA,  kan  välja  bland  olika  skräddarsydda  erbjudande.  Om  en  kund 
exempelvis köper mycket utav en viss vara, kan ICA Banken erbjuda just denne kund, lite 
bättre erbjudande och sänka priset på till exempel en glasstårta. Förut så hade alla samma 
ränta, idag har vi personliga räntor menar Anette. Det är väldigt mycket som gör att kunderna 
behandlas på olika sätt. 

På ICA Banken förekommer en låg prissättning och på grund av den, är det meningen att 
kunden kan klara  sig  själv  och sköta  det  mesta  självständigt.  Databaser  är  något  som är 
väldigt viktigt för ICA Banken menar Anette. Det finns en skola i Stockholm som ICA har 
köpt,  de gjorde  ett  arbete  för  ICA.  Arbetet  går  ut  på att  studera  om ICA sticker  ut  från 
mängden  och  hur  ICA ska  attrahera  personer  i  unga  åldrar.  Väldigt  mycket  handlar  om 
varumärke, vad kunden tycker om är ett säker kort, då väljer kunden det.  Webbsystem är 
kostsamma delar inom marknadsföring, säger Anette, men ICA Banken har ett bra system. 
Den största kostnaden är programmen som byts ut och ersätts med nya. 

ICA Banken erbjuder inte företag ett  bankkort,  utan bara ICA kundkort.  Det är väldig få 
affärer som är företag mot företag, inget direkt ICA Banken marknadsför heller. Banken är så 
nystartad jämfört med andra stora banker, och de första 5 åren har det bara varit en strävan om 
att  överleva.  Det  är  först  nu  som  ICA  Banken  börjar  komma  med  olika  direkta 
kunderbjudande som är individualiserade. På sju år har de lyckats få fram 350 000 kunder 
som använder deras bankkort, banklån, bolån och så vidare. Det är mycket tuffare för ICA 
Banken nu, med konkurrensen, än vad det var från första början. Detta eftersom bankerna 
förut debiterade bara sina kostnader medan nu, tänker de mer på kunden och dess behov vilket 
är något som gynnar kunden.  
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5 Analys

I det här kapitlet analyserar vi intervjuer från Mecka reklambyrå, Nordea Private Banking och ICA 
Banken.  Tjänsteföretagen  analyseras  var  för  sig  och  är  uppdelade  i  tre  delar.  Vi  kommer  att  
analysera om det finns avsnitt ur intervjun som stämmer överens med teorin, för att sedan ställa dessa  
tre tjänsteföretag mot varandra och utvärdera deras likheter samt skillnader med varandra. Detta för  
att se om det finns stark koppling mellan teorin och praktik, vilket är förebyggande till vårt syfte och  
om de tjänsteföretagen ser på One to One marketing på liknande sätt. Kapitel innehåller analys av  
de insamlade data från teorin och empirin som ställs mot varandra och redogörs löpande.

5.1 Benämning av respondenterna i analysen 

I analysen har vi valt att använda våra tre respondenternas företagsnamn. Anledningen till att 
detta görs är att om vi enbart skulle använda respondenternas namn, kan det hända att läsaren 
får svårt att skilja på vilka de olika respondenterna är.

5.1.1 Definition av One to One marketing

Nordea Private Banking anser att One to One marketing, är en central process som de lägger 
stor vikt på men de använder sig inte sig av begreppet One to One marketing. Definitionen av 
begreppet stämmer väl överens med sättet som de arbetar på och vad de arbetar med. Allt 
handlar just om hur de arbetar med deras kunder, personliga relationer, att allt kretsar runt 
kunden.  

5.1.2 Kostnadsaspekt inom One to One marketing 

Enligt Meckas synsätt, ifrågasätts faktumet kring hur många företag som egentligen klarar av 
att kommunicera One to One marketing. Inom teorin nämner Peppers (2001) att det är viktigt 
att påpeka hur One to One marketing är mer lämplig för vissa företag, än för andra. (Peppers, 
2001)   
   
Kostnadsaspekten  är  en  gemensam  företeelse  som  nämns  både  teoretiskt  och  empiriskt. 
Peppers (2001) hävdar att One to One marketing på senaste tiden blivit allt mer praktiskt och 
mer  kostnads  effektivt,  på  en  större  skala.  Mecka  påpekar  samma  sak  där  One  to  One 
marketing egentligen är en oroligt kostsamt kommunikations sätt.   

5.1.3 Olika tjänster beroende på priset

Andrén (1997) menar att banktjänster är både komplicerade och okomplicerade, vilket kan 
vara svårt för kunden att förstå.  Nordea Private Banking anser att det är mycket viktigt att 
utbilda sina kunder för att de sedan ska ha förmågan att göra vissa affärer. För ICA Banken är 
det kunden som ska arbeta självständigt och sköta allt själv, men service via telefon finns 
tillgänglig vid behov. Enligt vår uppfattning handlar väldigt mycket om pengar, där en tjänst 
som kostar mycket bygger upp förväntningar hos kunden att få ut mer utav tjänsten. Mindre 
kostsamma tjänster medför att kunden inte kan förvänta sig att få lika mycket service som 
tjänster  som  kostar  mycket. Nordea  Private  Banking  menar  att  i  dagsläget  har  de  ett 
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fulltskaligt erbjudande, jämfört med deras konkurrenter. De åker och träffar kunden på plats 
samt hör av sig till kunden vilket är något kunden förväntar sig. Deras tjänster är mycket mer 
påkostade än vad de är hos ICA Banken. Detta för att kunden arbetar mycket självständigt och 
sköter det mesta själv. 

5.2 Kundrelationer och kundtillfredställelse

I det här avsnittet analyserar vi hur kunden agerar i olika situationer denne befinner sig i men 
även kommunikations samt relationsaspekten, kring företagets erbjudande till deras kunder, 
tas upp.         

5.2.1 Kunderbjudande 

Nordea Private Banking har samma tjänster till alla sina kunder som understiger 10 miljoner 
kronor, och andra tjänster som gäller för kunder som överstiger 10 miljoner kronor. Medan 
ICA Banken har börjat med att anpassa erbjudande till varje enskild kund. Enligt oss finns det 
olika sätt att rikta sig gentemot olika kunder. Nordea Private Banking har lyckats att skapa 
segment med kunder som liknar varandra, och anpassa en tjänst till alla dessa kunder. Medan 
ICA Banken inte har lyckats med att rikta kommunikationen till kunden på samma sätt och 
därför väljer de att gå till väga på ett mer individuellt sätt. 

För  att  lyckas  förstå  kunden  bättre  och  utveckla  en  relation,  är  det  viktigt  att  företag 
åstadkommer en bra dialog där företaget får en djupare förståelse för kundens behov. Kundens 
åsikter, som både kan vara negativa och positiva, detaljgranskas för att förbättra företagets 
presentation framöver. (Peppers, 1997) Nordea Private Banking anser att negativa åsikter från 
kunden  om någonting  är  något  som  de  försöker  att  förbättra  inför  framtida  möten  med 
kunden, vilket är inget de ser negativt på. Interaktionen mellan företaget och kunden är en 
viktig del av kommunikationsprocessen. Det gäller att båda parter ger och tar samt att de lär 
sig av varandra under processens gång.

Identifiering  av  kunden,  differentiering  av  kunden,  interaktionen  med  kunden  samt  att 
skräddarsy företagets beteende är fyra steg som enligt Peppers et al. (1999) ökar förmåner för 
företaget. Enligt Nordea Private Banking är identifiering av kunden en viktig del av hur de 
arbetar  och  detta  bidrar  med  positiva  framtida  arbetsmässiga  och  vänskapliga  relationer. 
Respondenten påpekar också att  kunders olika behov påverkar vilken relation som skapas 
mellan kunden och företaget. Kunden får vara med och bestämma mycket om vilken relation 
kunden vill ha med Nordea Private Banking.   Dokumentering av allt som görs med kunden är 
något  Nordea Private Banking gör  ständigt,  och på så  sätt  vet  företaget  allt  om kundens 
situation,  när  kunden  de  ringer  upp  kunden.  Nordea  Private  Banking  arbetar  med  att  se 
helheten med kunden och för varje kund göra en individuell finansiell plan. 

5.2.3 Speciella kundbehov

Det  är  viktigt  att  hitta  speciella  behov  hos  kunderna,  detta  kan  göras  via  konventionella 
sökningar  i  registret.  Men kan göras  genom att  analysera  vilka  produkter  och vid  vilken 
tidpunkt kunderna har handlat i försäljningsstatistiken. (Browall et al., 1990) Nordea Private 
Banking menar att det är viktigt att ta reda på kundens intressen, med tanke på kundträffar 
som de arrangerar för sina kunder. Där de på ett socialt plan träffar kunden och låter bli att 
prata om bankaffärer. På så sätt lär de känna kunden bättre och skapar bättre kundrelationer. 
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Helt enkelt tar företaget hand om kunden. Kundregister bidrar till skapandet utav en bättre 
kundrelation. De ger ett underlag som gör att de kan studera kunden och lära känna den bättre 
och på så sätt uppfylla deras behov. 

ICA Banken har anställt en CRM- analytiker som ska gå in i alla deras databaser och studera 
transaktioner.   Analytikern  ska också identifiera  kunder  som eventuellt  är  intresserade  av 
spärrservice för att skicka ut relevanta bolån erbjudanden.   

5.2.4 Långsiktiga kundrelationer

Företag ska använda sig av rätt  medel  för att  åstadkomma långsiktiga kundrelationer.  Att 
lyckas erbjuda tjänster som är speciellt anpassade till sina kunder. (Sternhufvud, 1998) Enligt 
ICA Banken är Migrationsverket en stor kund, där de erbjuder alla asylsökande bankkort. På 
så sätt vinner både Migrationsverket och ICA Banken på att ha denna tjänst. Det blir lönsamt 
för  banken men också  för  Migrationsverket  då  de slipper  att  betala  onödiga  avgifter,  för 
exempelvis postanvisningar. En till tjänst som ICA Banken tog som exempel, var att vissa 
kommuner är ett enda företag där  ICA Banken har gett ut ICA kort till deras förvaltningar. 
Vilket  gör  att  alla  förvaltningar  inom kommunen  handlar  i  ICA affärer  med  dessa  kort. 
Kommunen slipper  betala  onödiga  fakturakostnader  och alla  vinner  på  det.  Respondenten 
anser att sådana tjänster skapar bra och långvariga relationer.    
    
Meckas syn på relationer innebär att, ju tätare kontakt som uppstår mellan inblandade parter, 
desto lättare blir  det  att  personen i  frågan blir  exempelvis  varumärkesbenägen.  Närhet  till 
varumärket är något som gör att kunden blir lojalare till varumärket. När företaget känner 
någon, desto lättare och smidigare är det att jobba med denne personen. Som tidigare nämnts 
måste företaget vara väldigt försiktig med hur de hanterar olika kunder och hur ofta de skickar 
ut erbjudande till dem, så att det varken inte blir för lite eller för mycket. Dahlén och Lange 
säger att relationsmarknadsföring har fått många marknadsförare att argumentera för, det vill 
säga, att företaget bör bygga nära och starka relationer till sina kunder. (Dahlén & Lange, 
2003) Företag ska använda sig av rätta medel för att åstadkomma långsiktiga kundrelationer. 
Att lyckas erbjuda tjänster som är speciellt anpassade till kritiska händelser i livet. Det kan 
exempelvis  vara  giftermål,  universitetsstudier,  bil  och husköp.  (Sternhufvud,  1998)  Fokus 
ligger  numera  på  ett  servicedominerande  synsätt  där  bland  annat  utbytesprocesser  och 
relationer är dominerande (Vargo & Lusch, 2004).
 
Det  handlar  väldigt  mycket  om att  om att  skapa långsiktiga kundrelationer  enligt  Mecka. 
Egentligen är det en varumärkesprocess och att det är bara ”det”, processen handlar om. Vi 
pratar i själva verket om en långvarig relation till varumärket här. Varumärke däremot som är 
väletablerade och starka, har råd att göra fel. Relationsmarknadsförarens stora utmaning är att, 
få konsumenterna att tycka att just den marknadsföraren står för den perfekta relationen, så att 
konsumenterna  väljer  bort  att  ha  relationen  till  andra  konkurrenter.  Relationsformen  kan 
skapas i praktiken med hjälp av bonuspaket, kundkort, kundklubbar och andra verktyg som är 
vanliga  i  relationsmarknadsföring.  ICA Bankens  kundkort  och  kundklubbar  är  ett  tydligt 
exempel. Deras kundkort är ett av marknadens största lojalitetskort. Banken har fyra miljoner 
registrerade kort, varav två miljoner är aktiva. Deras kort kan användas som bara bonuskort 
eller som ett finansiellt verktyg.    
 
Det är mycket billigare att rikta sig mot kunder som redan har köpt ens produkt än att hela 
tiden satsa på att nå nya kunder. Har företaget fått en kund att bli nöjd är sannolikheten stor att 
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han är intresserad av att köpa produkten på nytt. Enligt författarna Dahlén och Lange är ett 
annat ord för relationsmarknadsföring ”One to One marketing”. (Dahlén & Lange, 2003) 

Enligt  oss är kundlojalitetsaspekter  en sak som skapar relationer.  Både teoretiskt  och rent 
praktiskt baserar sig perspektivet väldigt mycket på relationer. Dessa olika relationer bygger i 
högsta grad, på en personlig nivå. På samma sätt som vi skapar eller upprätthåller relationerna 
med bekanta eller obekanta personer. Mecka jämför det med relationen som råder mellan en 
kille  och  en  tjej.  Peppers  har  skrivit  en  hel  del  om  olika  fördelar  med  införandet  av 
exempelvis kundtjänst center, i sin bok The One to One future. Författarna påpekar hur olika 
möjligheter  som leder till  dialog mellan  företaget  och konsumenten  kan öppna dörrar  för 
potentiella relationer, på längre sikt. (Peppers, 1997)    

5.2.5 Kundrelationer med anpassad kommunikation 

Mecka beskriver situationen om hur det ser ut att handla på amerikanska Amazon. Mecka 
anser att Amazon har rätt bra koll på vem han är och vad han har handlat för. Det har han 
insett eftersom företaget har skickat ut schablonmässiga erbjudande till honom. Feurst (1999) 
skriver att One to One marketing handlar just om att skapa en lärande relation mellan kund 
och leverantör, så att varje relation blir unik och anpassad till kunden. Att företaget lär sig mer 
och mer från och om sina kunder så att kommunikationen och produkter, kan anpassas allt 
bättre,  till  de  enskilda  kunderna.  Även  Peppars  (2001)  påpekar  hur  en  relation  har  som 
utgångspunkt, serier av samarbetsvilliga och kontinuerliga interaktioner där varje relation är 
särskild, naturligt unik för de inblandade individerna. Perspektivet baserar sig på att utveckla 
och hantera individuella relationer med individuella kunder. (Peppers, 2001)  

Grundläggande sätt  att  uppfatta affärslogiken och sättet  att  förhålla sig  till kunden,  är  en 
central aspekt inom One to One marketing. Det handlar om att bygga kundrespekt, via olika 
kunderbjudande.  Kvalifikationerna  ökar  med  tillväxt  av  tidsbrist,  krävande  kunder  och 
interaktiva  medier.  Syftet  är  att  ta  reda  på  allt  om  kunden  vilket  ger  fördelar  åt 
marknadsförare så att de vet vad kunden vill.   

Kunden ska lära företaget vem hon är, vad hon tycker om, vad hon behöver och vad hon 
köper.  Denna  respekt  kräver  minst  lika  mycket  av  organisationskultur  och  attityder  som 
erhålls av data och logistiksystem. (Feurst, 1999) De befintliga kunder, som anser kunna vara 
potentiella storkunder, har Mecka för vana att ta reda på så mycket information som möjligt 
om dem.  Detta  för  att  sedan  eventuellt  kunna utnyttja  informationen och skapa en bättre 
kontakt samt förståelse för kundens behov. Ju mer reklambyrån är pålästa om kunden, desto 
större chans har de att lyckas med kunden och få dennes förtroende. Enligt Mecka är det 
definitivt så här det går till! 

Företaget Amazon redovisar köptransaktioner, där de säger att exempelvis Mats har handlat 
där och kanske skulle kunna vara intresserad, även av vissa produkter som företaget själva 
skulle vilja rekommendera honom. Även Kalyanam et al (2005) skriver hur oerhört viktigt det 
är att kunna säga till kunden “jag vet vem du är” för att sedan skapa personliga meddelande 
samt erbjudande för den individuella kunden. (Kalyanam et al., 2005) Mecka styrker detta 
påstående där han säger att företaget, ska kunna ta reda på kundens intresseområde. Något 
som är nyckel till gott resultat. Genom att ta reda på vem kunden är, kan företag sedan erbjuda 
denne kommunikation, baserad på det som intresserar kunden. Samtidigt är syftet med One to 
One att träffa så rätt som möjligt.    
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Det blir till exempel bara bortkastade pengar att skicka ut erbjudande och information kring 
produkter/tjänster till kunder som inte har eller vill ha något med det att göra. Om företaget 
upprepar den här typen utav missriktad marknadsföringen mot kunden, kan relationen dem 
emellan  missgynnas.  Men  om  kunden  känner  att  företaget  har  bättre  förståelse  för  vem 
kunden är, kan därigenom även relationen dem mellan utvecklas, vilket anses vara grunden 
inom One to One marketing.   

5.2.6 Kundanalyser

För  att  bearbeta  kunder  och  finna  de  mest  lönsamma  kunderna  använder  företag  sig  av 
kundanalyser.  Kundanalyser gör att  företag hittar kunder med speciella behov, exempelvis 
kunder som är intresserade av en viss produkt. (Browall et al., 1990) ICA Banken anser att 
skräddarsydda unika och individuella erbjudanden till sina kunder är något som de kommer 
att arbeta mycket mer med i framtiden. Att en lönsam kund som handlar mycket i en ICA 
butik får rabatterade priser på något denne köper ofta. Via kundanalyser hittar företaget de 
mest lönsamma kunderna, där företaget kan spåra kundens köpbeteende. 

Nordea  Private  Banking  menar  att  de  arbetar  för  det  mesta  med  företagskunder  och 
privatpersoner som ligger bakom företaget.  När de vill  skaffa nya  kunder  Nordea Private 
Bankings  målgrupp  är  dels  Nordeas  egna  kunder  men  de  försöker  även  hitta  nya  och 
intressanta kunder som inte är kunder i Nordea. ICA Banken menar dock att de har väldig få 
företagskunder och deras målgrupp är privatpersoner. Detta är skillnaden hur Nordea Private 
Banking och ICA Banken anskaffar samt bearbetar deras kunder.      

Det är viktigt att göra allt som antas vara bra för kunden, eftersom det som är bra för kunden, 
är bra för banken. Personalen ska se till att hålla kunden så nöjd som möjligt, detta bidrar att 
bankerna tjänar mer pengar.  (Browall et al, 1990)  Nordea Private Banking anser att det är 
viktigt med lyssna på kunden och träffa kunden så ofta som denne själv vill. På så sätt kan de 
skapa en bra relation och kunden får möjligheten att säga själv vad som är viktigt för kunden 
inför  framtida  affärer.  Kunden  är  med  och  bestämmer  hur  hela  processen  ska  vara,  och 
kundernas  åsikter  ska  respekteras.  På  samma  sätt  hanterar  Mecka  sina  kunder.  En  av 
metoderna  de  använder  sig  av  på  reklambyrån  går  ut  på  att  de  jobbar  med 
undersökningsföretag som analyserar marknaden. Utifrån denna analys hittar de sedan olika 
lösningar. De kommer tillsammans överens med kunden och stämmer av att de har valt rätt 
arbetssätt. Enligt Mecka är en bra kund, en som lyssnar och inte självklart säger ja till allt. 
Allt handlar om att ha en diskussion med varandra.        

5.2.7 Missnöjda kunder

Det  sker  ofta  irritation  och  missnöje  mellan  kunder  och  personalen,  eftersom  olika 
uppfattningar  om saker  och  ting  sker.  (Andrén,  1997)  Nordea  Private  Banking  anser  att 
eftersom det handlar om stora kunder är det då viktigt att göra allt i sin makt för att få kvar 
kunden  i  företaget.  Kunden  kan  få  byta  rådgivare  om  det  skulle  uppstå  problem på  ett 
personligt plan.

I Meckas fall, kan företaget vidta åtgärder genom att de byter personal inom arbetsgrupper 
eller gör något som överraskar kunden extra. De kan till och med jobba vid sidan om, med ett 
projekt som kunden inte känner till.    
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När ICA Banken inser att de kommer att mista en viktig kund, brukar de kämpa för att ha kvar 
kunden. Om det händer att kunden hör av sig till ICA Banken, innan och berättar att de har 
fått bättre erbjudande, kan de möta kunden på vägen och komma med bättre och attraktivare 
erbjudande än konkurrenterna.   

5.2.8 Kommunikationsaspekten 

Konsumtion kan hjälpa människor att skapa sig en identitet och att tillfredsställa de så viktiga 
emotionella behoven. Enligt författarna gäller det att trycka på rätt sorts känslor hos kunden, 
för att nå ut till kunden med transformativa budskap. Detta köpmotiv handlar helt och hållet 
om sinnesupplevelser. (Dahlén & Lange, 2003)  

Ur kundernas synvinkel kan vi tänka oss att många utav dem anser, på ett sätt, hur otroligt 
viktigt det är att företagets erbjudande är intressanta för just de. Om kunden inte upplever ett 
viss  eftersträvat  tillstånd,  kan  denne  lätt  försöka  hitta  den  någon  annanstans.  Författaren 
Peppers  hävdar  hur  en  av  de  viktigaste  inslag  av  One  to  One  marketing  är  att  lagra 
informationen om konsumenten samt deras eventuella klagomål om produkten/tjänsten kan 
utvärderas. (Peppers, 1997)   

5.2.9 Förtroendeaspekten 

One to One marketing är massmarknadsföringens motpol, där kundens förtroende är viktigare 
än att bli av med de produkter företaget producerar (Feurst, 1999). Vi anser att författarens 
påstående styrker  vårt  resonemang om att  kundens förtroende är en viktig aspekt,  där det 
anses vara, väsentligare att vinna deras förtroende än att så att säga ”bli av med” produkterna. 
Med det sagt kan vi påpeka hur kundens bästa går före årets vinst. Kunden står i centrum och 
styr hela showen. I och med det ska kunden aldrig behöva repetera sig och återuppge sina 
behov och önskemål som de redan, vid ett tidigare tillfälle har tagit upp. I de flesta samanhang 
handlar det om att låta kunden lära upp företaget och inte tvärt om. 

En oönskad eller irrelevant annonsering kan äventyra förtroendet (Feurst, 1999). Detta kan 
medföra att kunden börja fundera över, vad företaget egentligen håller på med samt som de 
tvivlar på deras trovärdighet. ICA Banken hävdar att allting pekar på att det är så folk vill bli 
bemötta. Exempelvis är inte pensionärer intresserade av blöjreklam, eftersom det inte är en 
vara de har behov av. Förtroende delen kan ta skada om kunden upplever att den inte får den 
information den efterfrågar. Det är viktigt att företaget har bra koll på vem kunden är för att 
kunna erbjuda rätt varor till rätt kund.             

Om ett företag eller varumärke skulle förlora en kunds förtroende, kan det knappast vinna 
tillbaka denne med reklam, prissänkningar eller ens produktutveckling. För att få och behålla 
kundens  förtroende,  krävs  en  attityd  i  företaget  där  kundens  bästa  och  därmed  hennes 
förtroende för företaget går före årets vinst. (Feurst, 1999) Det handlar mer om att upptäcka 
problemet i tidigare faser, att kunden håller på och glider iväg. Då kan företaget vidta åtgärder 
men i Meckas fall, kan det hända att de byter personal inom arbetsgrupper eller gör något som 
överraskar kunden extra. De kan till och med jobba vid sidan om, med ett projekt som kunden 
inte känner till enligt Mecka. Image påverkar i sin tur kundens förväntningar på kvaliteten, på 
de tjänster som kunden står i begrepp att konsumera. (Sternhufvud, 1998)  
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5.3 Teknologins möjligheter 

I detta avsnitt tar vi upp teknologins och databasers fördelar.

5.3.1 Databaser och att skräddarsy unika erbjudande

I databaser samlas information om kunden, detta för att företag ska kunna erhålla respons från 
just kunden kring produkter samt tjänster företaget erbjuder denne. Vilket sedan kan utnyttjas 
för  att  bygga  upp  en  bra  relation  samt  skräddarsy  individuella  erbjudande  för  kunder. 
(Peppers, 2001) Databaser är enligt Nordea Private Banking och ICA Banken är det något 
som är väldigt viktiga att arbeta med och de anser att det är något de inte kan arbeta utan. De 
menar  vidare  att  informationen  i  databaser  är  viktig  och  att  utifrån  den  skräddarsyr  de 
erbjudanden  för  sina  kunder.  Nordea  Private  Banking  menar  att  de  skräddarsyr  olika 
erbjudande till de lönsammaste kunderna som även ICA Banken påpekar. 

One to One marknadsförare försöker hitta mer produkter och service för kunden (Peppers, 
2001). Detta är något som enligt ICA Banken stämmer in på deras nuvarande arbetssätt. Just 
nu försöker de uppnå att skräddarsy unika erbjudande till varje enskild individ, för att se hur 
kunden kommer att uppleva detta och om det blir något positiv eller negativt med försöket. 
Här ser vi klart och tydligt hur One to One marketing utövas i praktiken. 

Författaren Sternhufvud påstår att analyser av centrala kunddatabaser, segmenteringsanalyser, 
externa  och  interna  kvalitetsmätningar  är  viktiga  att  evaluera.  Lika  betydelsefulla  är 
kundpaneldiskussioner  och  reklamationsanalyser.  (Sternhufvud,  1998)  Vi  ser  att  det  kan 
finnas fördelar i och med att information kring kundernas preferenser sparas i databaser. ICA 
Bankens syn på information om kundens preferenser som sparas i databaser är något som kan 
bidra till kundlojalitet. När det gäller ICA kundkortet, så får de väldigt mycket information 
om kundens  köpbeteende.  Detta  är  något  som ICA Banken  kan  bygga  vidare  på  för  att 
precisera sina erbjudande till kunderna.           
 

5.4 Teknologiska aspekten gynnar kundtillfredställelse 

Avancerad e- handel där till exempel företagare bygger ut sina program, på ett korrekt sätt, är 
något som medför ett bra One to One kommunikation, enligt Mecka. Företag använder sig 
idag av IT-lösningar för att underlätta processen med att lagra och analysera stora mängder av 
information  om  konsumenter.  (Christy  et  al.,  1996)  Det  som  teknologin  har  medfört  är 
potentialen  för  lagring  av  information  om  varje  individuell  kund.  Datorn  kan  förse  den 
moderna marknadsförare med konsumentens köpbeteende och information om vilka önskemål 
denne har. En uppskattning av framtida potential, kan göras på varje kund.  

En välutvecklad teknologi har medfört att företag kan uppnå detta även om det handlar om 
miljontals kunder. (Peppers, 1997) De registrerade köp som kunden gör är vad företaget, har 
att  gå  på  när  det  riktar  sin  kommunikation  till  kunden.  Ett  bra  exempel  på  One  to  One 
marketing  har  företaget  Amazon,  enligt  Mecka.  Här  får  kunden  vissa  erbjudanden  som 
företaget vill erbjuda till denne. Enligt Pitta et al (2003) anses marknadsförare som tillämpar 
One to One marketing, att de borde erbjuda konsumenterna samma eller liknade värde som 
erhålls via den insamlade data.
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Teknologin är  en central  aspekt  som håller  ihop One to One marketing.  En välutvecklad 
teknologi bidrar med väldigt mycket och kan öppna dörrar för nya möjligheter i preventiva 
syften för perspektivet. Exempelvis kundens säkerhet kan förstärkas via införandet av bättre 
teknologi. Det borde bli svårare för hackers att ta sig in i system för att stjäla information. 
Alltså är det oerhört viktigt att tekniken utvecklas så att säkrare system skapas inom företaget 
som hindrar sådana händelser från att uppstå.
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6 Slutdiskussion och slutsatser

I  detta  kapitel  presenteras  uppsatsens  slutsatser,  vilka  kopplas  till  den  uppställda  
problemformuleringen och syftet. Vi drar slutsatser utifrån analysen som har framkommit av  
den genomförda empiri undersökningen. Uppsatsen avslutas med våra egna funderingar och  
diskussioner om perspektivet. Det ges även förslag till fortsatt forskning inom området. 

Införandet  av  One  to  One  marketing  ska  medföra  bra  shopping  upplevelser  och  en  god 
service. När kunden lyckas uppleva det här eftersträvade tillståndet blir det svårt för denne att 
gå  till  någon  annan.  Slutsatsen  här  är  att  kunden  förblir  lojal  företaget.  Enligt  oss  bör 
företagare tänka om, när det gäller One to One marketing perspektivet. Det är något som vi 
kommer att se mer utav i framtiden. Kunden är kärnan inom perspektivet och visst är det så 
att  just  konsumenter  är  den  drivande  kraften  bakom  köpmarknaden,  där  shoppingens 
upplevelse och en god service bidrar med mycket. Alla våra tre respondenter inser vikten utav 
detta och jobbar med att anpassa sitt arbetssätt för att just tillfredsställa kundens behov och 
skapa  erbjudande  som  tilltalar  dem.  Våra  respondenter  har  attraktiva  erbjudande  på  ett 
individuellt anpassat sätt, gentemot sina kunder.    

Idealsituationen för  One to One marketing  är  den förtroendefulla  kundrelationen som ser 
kunden  som  företagets  mest  värdefulla  resurser.  Företaget  ska  alltid  prioritera  befintliga 
kunder och ser kunden som självständiga individer och inte som objekt. Det handlar om att 
identifiera skillnader i varje kunds preferens och värde. Kundernas synpunkter ska varsamt 
hanteras samt besvaras på ett  individuellt  och relevant sätt.  För att  kunna minnas allt om 
kundens preferenser och transaktioner ska företaget hålla reda på informationen åt kunden och 
kunna erbjuda väsentliga erbjudande till den.  

Nya jobb kan skapas inom den här typen av arbetssättet gentemot kunderna. Så som ICA 
Banken driver projektet med en CRM- analytiker kring kundundersökningar, skapar de även 
extra jobb inom marknadsföringen.  Det är  en otroligt  krävande arbetsinsats  som inte kan 
utföras enbart av en person. Insatsen kräver medarbetare som sysslar med olika delar inom 
projektet. Inom detta område har en CRM- analytiker förutsättningar för mängder av olika 
jobb, för liknande projekt, om företag har som mål att vara kundorienterade och förbättra sina 
kundrelationer. Efter den utförda undersökningen som vi har genomfört kring One to One 
marketing, har företag stora, enligt oss, möjligheter att utveckla kundlojalitet med hjälp utav 
skräddarsydda erbjudanden. Dessa får kunden att känna sig speciell samt trogen företaget och 
på så sätt blir kunden lönsam för företaget.     

ICA Bankens kundregister har stor potential  eftersom det är så omfattande och innehåller 
information om väldigt många kunder. Registret kan användas på ännu bättre sätt än idag. Det 
bör utvecklas ännu mer om det ska fortsätta vara det mest aktuella systemet på marknaden. 
ICA Banken får in väldigt många samtal varje månad. Detta är en enorm resurs som kan 
utnyttjas bättre. Denna typ av information lämpar sig för One to One marketing. Även om 
ICA Banken har relevant information om sina kunder, i sina kundregister, kan detta förbättras 
ännu mer. Det som återstår är se till att tillämplig information om kunden kommer upp, så att 
den som arbetar med detta har möjlighet att skräddarsy kundspecifika erbjudanden. 

Härmed spelar IT otroligt stor roll samt att den medför avancerad teknologi som underlättar 
själva  arbetsprocessen.  Teknologin  kan  medföra  en  sammanställning  utav  kundens 
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personuppgifter,  var  denne  brukar  handla,  vilka  varor  och  hur  ofta  samtidigt  behöriga 
preferenser som är nödvändiga för personalen att veta på företaget. Våra tre respondenter har 
ett välutvecklat webbsystem samt informationssystem som underlättar jobbet för de, när de 
vill få fram relevant information om kunden. IT är en grundläggande samt drivande aspekt 
inom One to One marketing. Perspektivet  så som den ser ut  idag kan inte utvecklas utan 
avancerade IT- system.  

Enligt  vår  uppfattning  måste  den  teknik  som  finns  idag  förbättras  för  att  hantera  den 
information som samlas in. Dels för att information som företaget samlar in, analyseras och 
kategoriseras bör utföras på ett riktigt sätt för att kunden ska uppleva korrekt marknadsföring 
från företaget.  Detta är något som inte borde vara omöjligt att  införas rent praktiskt,  med 
tanken på den tekniska utvecklingen och de framsteg som ständigt görs inom den. Det här 
förhållningssättet  leder  till  största  möjliga  nytta  för  företaget  och  kunden.  Teknologiska 
aspekten förenar företaget med kunden genom uppkomst av relationer emellan.   

Vi anser att ICA Banken borde satsa på studenter genom att utveckla särskilda erbjudanden 
till dem. Visst är studenterna riskfulla konsumenter som kan medföra högre risk för företaget, 
men om de hanteras på rätt sätt, kan de bli väldigt lönsamma framöver. Om ICA Banken 
jobbar med att skapa långsiktiga relationer med dem, kan företaget se fram emot att tjäna 
väldigt mycket  pengar på studenter som är framtida höginkomsttagare.  Som vi vet har de 
flesta banker bankkort med särskilda erbjudande till studerande. Varför skulle då inte ICA 
Banken också erbjuda studenterna ett sådant bankkort med unika förmåner, under tiden de 
studerar, för att sedan bygga vidare på relationen.       

Utifrån teorin, empiri och analysen anser vi att om One to One marketing ska vara effektiv 
och fungera i praktiken, måste perspektivet förmedlas korrekt till de medarbetare som utövar 
den praktiskt.  Allt  detta för att  kunna erbjuda,  den bästa  tjänsten samt bemötan gentemot 
kunden. Lovade tjänster till de utvalda samt mest värdefulla kunderna ska förmedlas på ett 
meningsfullt och tydligt sätt. Ulf Sternhufvud (1998) skriver i sin bok att: ”För att kunna på 
ett meningsfullt sätt bidra till det egna företagets kvalitetsutveckling, måste varje medarbetare 
förstå sin roll i den kedja – nära eller långt från kunden – som i slutändan skall producera en 
tjänst som tillfredsställer, eller allra helst överträffar, kundens kvalitetskrav.”     
  

6.1 Vår hypotes

Ett litet recept för en framgångsrik och långvarig relation, är enligt oss kommunikation och 
tillit. Utan de två grundläggande utgångspunkter, faller hela så att säga kortleks pyramiden, 
kring en lyckad långvarig relation.  Det är just  utan dessa faktorer som egentligen ligger i 
förebyggande samt stabilt syfte, för att kunna hålla ihop hela idén om relationer. Det gäller att 
anpassa  företagets  interaktion  med  kunden,  på  en  personlig  nivå.  Den  interna 
marknadsföringen bidrar successiv till One to One marketing. Detta resonemang bygger vi på 
den framtagna teorin om själva perspektivet. 

Kommunikation + Tillit  = Relation (KTR)  
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Fokus  inom  One  to  One  marketing  ligger  på  att  erhålla  kundandelar,  framför 
marknadsandelar.  För att  i  inte äventyra kundens förtroende, ska företag se till  att  kunden 
aldrig behöver återupprepa sig. I kundregister kan företag lagra massvis av information. För 
att företag ska kunna öka genomslagskraften i sin One to One marketing bör de göra så bra 
som möjligt av sitt arbetssätt. Vi anser att det krävs en ökad medvetenhet hos kunden om hur 
detta går till, för att frambringa förståelse hos kunden att perspektivet kan betyda mervärde för 
dem.      

Glöm  massmarknadsföring.  Idag  står  individen  i  centrum.  Individualismen  tar  över  vårt 
samhälle och alla vill vara unika och stå ut i mängden med något som är speciellt för just de. 
Företag som bestämmer sig för att  införa One To One marketing ska tänka på tre viktiga 
aspekter: 
 

1. Vem är kunden?
2. Vilka behov har kunden?
3. Kan företag uppfylla dessa behov? 

Det vi finner gemensamt för alla våra respondenter  samt det som sägs inom teorin är att 
marknadsundersökningar är en otroligt viktig angreppssätt. En anan sak som de ovannämnda 
respondenter har ihop med teorin, är enigheten kring att träffa så rätt som möjligt.  Det som är 
lika viktigt för alla tre tjänsteföretagen är att de lägger stort vikt på att ta reda på vilka kunder 
de har och vem kunderna egentligen är.      

Figur 3: Egen konstruktion 
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6.2 Fortsatt forskning 

Inkludera och införa den teknologiska aspekten samt acceptera dess stora inflytande som den 
har, på nästan allt och alla idag. Detta är ett verktyg som kan medföra väldigt mycket och 
hjälpa marknadsförare för att mer effektivt spåra exempelvis kundernas köpbeteende. IT är ett 
nytt sätt att kommunicera med sina kunder samt lära känna dem bättre. Interaktiva medier är 
allt mer populära samtidigt som Internet tar stor del utav vardagen och sakta men säkert slår 
ut tv: n. En annan populär trend inom just detta område, är att både Internet och tv: n blir allt 
mer interaktiv med hjälp utav olika typer av röstningar som möjliggör tittarna att framföra 
sina åsikter och styra hela showen. Vårt förslag till  fortsatt  forskning är att försöka skapa 
prototyper till ett system som skulle kunna upprätthålla allt One to One marketing kräver. 

Ytterligare en rekommendation om fortsatt forskning skulle kunna vara att statistiskt försöka 
bevisa att det stämmer att kundklubbar och kundregister gör kunden mer lojal mot företaget. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor till respondenterna:

1. Hur definierar ni One to One marketing?

2. Vad innebär One to One marketing enligt er synsätt?

3. Vilka intressen har ni av One to One marketing? 

4. Vad är viktigt för One to One marketing och vilka förutsättningar behövs? 

5. Vad är mest kritiskt inom perspektivet och kan eventuellt leda till framgång?

6. Nära relationer, hur viktiga är de enligt er?

7. Hur benägen är kunden att gå med på allt One to One marketing har att erbjuda samt 
ni på företaget?

8. Gör ni något speciellt när ni vill skaffa fram nya och starka kunder?

9. Hur stor vikt lägger ni på One to One marketing processen?

10. Anser ni att denna process hjälper er att skapa långvariga kundrelationer med de 
viktigaste kunderna?

11. Att skräddarsy vissa tjänster samt produkter, för en viktig befintlig kund, är det något 
som genomförs på företaget? Varför i så fall? Om inte, varför inte? På vilket sätt 
verkställer ni dessa kriterier? Vad brukar ni använda för metoder? 

12. De befintliga kunder ni anser kunna vara potentiella storkunder, har ni för vana att ta 
reda på så mycket information om dem? Detta för att sedan eventuellt kunna utnyttja 
informationen och skapa en bättre kontakt och förståelse för kundens behov? 

13. Vad brukar ni göra när ni inser att ni kommer att mista en viktig kund? Händer det att 
ni erbjuder kunden något exceptionellt för att få behålla kunden? 

14. På vilket sätt särskiljer Ni era kunder? På vilket sätt behandlar Ni era kunder olika och 
varför? Vad är det som gör en kund lönsam i Era ögon? 

15. Databaser är något som anses vara betydelsefullt inom One to One marketing, är det 
något som Ni anser spela stor roll för Er? Hur viktigt är det i så fall? Vilka fördelar 
medför databaser och på vilket sätt utnyttjar ni de?

16. Vad händer ifall man inte lyckas med att införa One to One marketing inom företaget? 

17. Hur vet man att företaget har lyckats att införa One to One marketing? 

18. One to One marketing i förhållnings sätt till B2B och B2C, enligt er?  



Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik,  biblioteks-  och  informationsvetenskap,  mode  och  textil,  beteendevetenskap  och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På  institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har  vi  tagit  fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet  och  sammanhang  är  andra  viktiga  begrepp.  På  institutionen  råder  en  närhet,  såväl  mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken 
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. 
Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. 
Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många 
fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i 
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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