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Sammanfattning

Nu för tiden utsätts vi för allt mer reklam. Detta har i sin tur gjort att det blivit betydligt
svårare för marknadsförarna att nå fram till sina kunder. Genom den ökande
konkurrensen så har företagen börjat inrikta sin marknadsföring mot redan befintliga
kunder. Dessutom vill de kunna undersöka sina kunders lojalitet. Vi har undersökt om
ett företag inom sällanköpsvaruhandeln kan gruppera sin kunder utefter hur lojala de är
utifrån deras köpbeteende/mönster. Detta gjordes med hjälp av en Recency-Frequency-
Monetary-modell (RFM). Kundlojaliteten var undersökt utan hänsyn till deras attityder
och preferenser. Denna i form av en fallstudie med kvantitativ information ifrån
företagets kunddatabas. Resultatet av undersökningen visar att med hjälp av RFM-
modellering kan undersökningsföretaget gruppera och därigenom identifiera sina lojala
kunder. Vidare med modellen kan de även utläsa kunder som har potentialen att bli
lojalare och därmed lönsammare. Slutligen kom författarna fram till att med en
modifiering av RFM-modellen utefter branschens unika situation kan de nå ett ännu
bättre resultat.



Abstract

Nowadays we are more and more exposed to advertising. Therefore marketers have
more difficulties to reach their customers. Because of the increasing competition,
companies have focused their marketing on already existing customers. Our company in
the survey were interested in investigate their customers loyalty. The authors of this
paper have made a survey with a Recency-Frequency-Monetary-model (RFM). The
buying behaviour is analysed without consideration of the customers attitudes or
preferences. This case study is based on quantitative information from a selection of
customers from the company database. With the model they could group and analyse
the loyalty of their customers. Also customers with potential to achieve increased
loyalty could be identified. Finally the authors, from the company unique perspective
made a modification of the RFM-model to reach even higher results.
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1 Inledning

På senare år har marknadsföringen hos företagen fått en ny inriktning. Enligt Söderlund
(2001) så pratar många om ett paradigmskifte vilket innebär att marknadsföringen har
ändrats från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring (RM). Söderlund
fortsätter med ett nytt förhållningssätt gentemot kunderna genom användandet av mer
tidsenliga marknadsföringsaktiviteter som ”Customer Relationship Management”
(CRM), ”Loyalty Managment”, ”Retention Marketing” samt ”One-to-One Marketing”.

De tidigare nämnda marknadsföringsaktiviteterna är samtliga begrepp som på endera
sätt inkluderar begreppet kundlojalitet enligt Söderlund (2001). Söderlund (2001 s. 30)
fortsätter genom att citera Grönroos som beskriver marknadsföring med
”Marknadsföring innebär att etablera, upprätthålla och förstärka (vanligtvis men inte
nödvändigtvis långsiktigt) lönsamma relationer med kunder och andra parter, så att de
inblandade parternas mål kan uppnås. Detta åstadkomnes genom ömsesidiga utbyten
och uppfyllelser av löften.”

En kund är enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se april 2004) ”person som gör inköp
eller utnyttjar (viss typ av) tjänst  e.d.” Lojalitet är intressant för marknadsförare då det
betonar långsiktighet i relationer till människor  och företeelser. Det innebär allmänt sett
att man är solidarisk, pålitlig och håller fast vid någon eller något enligt Holmberg
(2004).

Många marknadsföringsforskare beskriver kundlojalitet som den enda vägen till
framgång. Reichheld och Schefter (2000 s. 105) skriver  ”Building superior customer
loyalty is no longer just one of many ways to boost profits. Today it is essential for
survival.” Idag måste man ta vara på sina nuvarande kunder för de är billigare än att
skaffa nya (Aaker, 1996; Johnson & Gustafsson, 2000; Miglautsch 2002). Genom detta
så måste företagen inneha rätt kunskap om sina kunder för att kunna marknadsföra sig
på rätt sätt.

Är kundlojalitet mätbart? Om företagen kunde mäta sina kunders lojalitet vore detta en
stor fördel både för sin egna marknadsföring samt i konkurrenssyfte.

1.1 Bakgrund

Vi har kontaktat ett företag som intresserat sig för möjligheten att mäta deras kunders
lojalitet. Detta företag ingår i sällanköpsvaruhandeln. I den bransch företaget verkar
förekommer det fyra tydliga säsongsindelningar. Utifrån detta företag ska vi genomföra
ett case för studera möjligheterna att mäta kundlojalitet inom sällanköpsvaruhandeln.
Till vår hjälp har vi haft tillgång till företagets kunddatabas med information om
kortmedlemmarna.

Företaget har ett omfattande databasmaterial över sina kunders köptransaktioner. Denna
information har de tillgång till för att kortmedlemmarna får speciella erbjudanden och
bonus på alla inköp. Bonussystemet grundar sig på kortinnehavarens totala inköp under
ett år. Desto mer kunden har köpt under året desto högre andel får kunden tillbaka i
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form av ett presentkort. Nu vill företaget utnyttja all insamlad information om sina
kunder för att effektivisera sina marknadsföringsaktiviteter.

1.2 Problemformulering

På senare år har begreppet kundlojalitet kommit allt mer i fokus, en mängd anledningar
finns för detta. Ett ökat fokus på befintliga kunder blir naturligt när produkterna på
marknaden blir allt mer lika, när det klargörs att resurser inte är obegränsade samt när
konkurrensen ökar. (Fornell 1992; Rosenberg & Czepiel 1984) Vidare har det även skett
en stor utveckling inom de medier samt den mängd information som vilka
marknadsförare brukar för att nå sin kund. Kontentan av detta är ett brus som leder till
att det krävs större ansträngning för marknadsförare för att bli hörd och sedd. Många
menar att det då blir lättare att få gensvar i detta brus om marknadsföraren vänder sig till
en redan befintlig kund (Söderlund, 2001).

En kunddatabas arbetar systematiskt med insamling av kundinformation, utskick och
uppföljning. Således är databasen ett register innehållande en stor mängd information
över företagets kunder (Feurst, 1999). Enligt Johnson och Gustafsson (2000) så står 20
% av kunderna för 80 % av intäkterna/vinsten, den så kallade Pareto-regeln. Detta
klargör ytterligare hur viktigt det är att marknadsföra, knyta till sig och bibehålla denna
viktiga del av kunderna.

För att kunna knyta till sig dessa kunder är det viktigt att kunna identifiera de faktorer
hos en kund som skapar dennes lojalitet, ett vanligt och inte oväntat påstående är ju att
den nöjda kunden är lojal (Söderlund, 2001). För att hitta denna lojala kundgrupp bland
de redan befintliga kunderna finns det en mängd metoder och modeller.

Författarna av denna uppsats har fastnat för en modell som heter RFM vilket står för
Recency, Frequency och Monetary. Denna modell används för att gruppera upp
företagets kunder efter deras köpbeteende/mönster. Detta för att modellen i sig är enkel
att förstå oavsett kunskapsnivå. Vidare så är den enkel att använda och implementera på
ett kunddatabasmaterial. Tack vare modellens enkelhet så kan företag anpassa och
modifiera den efter företagets speciella situation eller bransch.

Lojaliteten hos kunder är svår att definiera. Begreppet innehåller både mjuka variabler
som en kunds attityder och preferenser och hårda variabler så som
köpbeteende/mönster. Köpbeteende/mönster är information som företagen kan få ifrån
sin kunddatabas. Genom att ta hänsyn till både hårda och mjuka variabler får företagen
den ultimata kunskapen om sina kunders lojalitet. Detta är dock kostsamt och
komplicerat att genomföra praktisk, då det krävs djupintervjuer och databasanalyser av
varje enskild kund.

Vi skall hjälpa det tidigare nämnda företaget att dela in sina kunder i form av
köpbeteende/mönster med hjälp av RFM-modellen. Vi kommer med andra ord enbart ta
hänsyn till de hårda variablerna, som finns lagrade i företagets kunddatabas. Vi kommer
fortsättningsvis i uppsatsen syfta på de fasta variablerna när vi diskuterar kundlojalitet.
Vi anser att en kunds lojalitet i stora drag speglas av dennes köpbeteende/mönster. För
att göra det ekonomiskt genomförbart för att undersöka kundlojaliteten måste företaget
acceptera små avvikelser. Med avvikelser menar vi kunder som kan upplevas som lojala
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enligt deras köpbeteende/mönster men ändå inte är det. Till exempel kan det röra sig om
kunder som inte har någon alternativ affär att gå till.

1.3 Syfte

Vi skall se om vårt företag med hjälp av en Recency-Frequency-Monetary-modell
(RFM) kan gruppera sina kunder utifrån deras köpbeteende/mönster. Dessutom skall vi
undersöka vad företaget kan vinna med att genomföra en modifierad modell efter
branschen.
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2 Metod

Syftet med att göra en detaljerad redovisning av metodiken är dels replikation och dels
evaluering. Replikation innebär att det ska vara möjligt för någon annan att upprepa
undersökningen under exakt identiska förhållande, för att kontrollera resultaten. Med
evaluering menas att läsaren skall kunna göra en egen värdering av det empiriska
förfarandet. (Backman 1998)

I denna del kommer vi att ta upp och redogöra en del av de vedertagna begrepp som
ämnet forskningsmetodik innefattar. Vi kommer även beskriva vårt egna
tillvägagångssätt.

2.1 Undersökningsansats

2.1.1 Hermeneutik och positivism

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, dess metoder och synsätt har spridits
även till andra forskningsområden. Förespråkarna anser att en vetenskaplig ansats är
endast meningsfull om den kan verifieras (bekräftas) empiriskt. Det vill säga att ett
påstående är sant om det överensstämmer med hur det är i verkligheten. Sådant som inte
kan prövas såsom känslor, värderingar, religiösa och politiska uttalanden etcetera hör
inte till den vetenskapliga sfären. (Wallén, 1996)

Hermeneutiken är däremot utpräglad av ett humanistisk synsätt och positivismens raka
motsatts. Det kan översättas med tolkningslära och har ett av sina ursprungsteorier i
bibel- och annan texttolkning enligt Wallén (1996). Hermeneutiken handlar alltså om
tolkningar och är idag vanlig inom områden som psykologi och omvårdnadsforskning..

I dagens debatt så har positivismen fått stå för kvantitativa; statistiska hårddata modeller
för analys och forskarens roll som objektiv och osynlig. Medan hermeneutikern mer fått
stå för den kvalitativa förståelse och tolkningsrollen som är mer subjektiv och
engagerad. (Patel och Davidsson, 1994)

Vi har använt oss av ett positivistiskt synsätt, för att det vi gjort var statistiskt mätbart
och kunde verifieras. Detta för att vi har försökt påvisa tre variabler i företagets databas
som kunde mäta kundernas lojalitet i form av köpbeteende/mönster.
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2.1.2 Explorativ, Deskriptiv och hypotesprövande ansats

Den explorativa ansatsen enligt Patel och Davidsson (1994) utgår utifrån ett perspektiv
vilket är beroende av hur mycket författarna vet om området innan undersökningen
startar. Undersökningen tar sig därmed formen av att vara utforskande. Syftet med
denna metod är att insamla så mycket information som möjligt inom ett bestämt
problemområde. (Patel & Davidsson, 1994)

Vidare beskriver Patel och Davidsson (1994) den deskriptiva ansatsen som grundas i att
det redan finns en viss kunskap inom området som tar sig form utifrån ett beskrivande
perspektiv. Den ansats leder till att författarna begränsar sig till fenomen som intresserar
dem. De beskrivningar som görs är grundliga och detaljerade.

Den hypotesprövande ansatsen tar i sin tur form genom att kunskapsmängden är mer
omfattande vilket leder till att teorier utvecklas. Detta medför att författarna utifrån
teorin kan göra antaganden i verkligheten. Antagandena som görs skall visa effekter på
en viss förändring. (Patel och Davidsson 1994)

Genom ett lämpligt sätt kunna uppfylla vårt syfte med uppsatsen så har valde vi att göra
det genom att tillämpa en kombination av den explorativa och den deskriptiva ansatsen.
Eftersom vi inte var insatta i ämnet innan så började vi att sätta oss in i litteraturen, det
vill säga att undersökningen först tog sig mera av en utforskande ansats vilket ledde till
att vi fick reda på vilka områden som var viktiga. Därefter övergick ansatsen till att bli
mer deskriptiv.

2.1.3 Induktiv och Deduktiv

Empirismen och rationalismen leder till två skilda angreppssätt i forskningen. Det som
skiljer dem åt de olika synsätten är huruvida forskningen utgår från teori eller emperi.
(Eriksson & Wiedersheim 2001)

Deduktion utifrån teori utformas efter hypoteser som är testbara påståenden av
verkligheten medan induktion utgår från verkligheten och sluter med generella teorier.
(Eriksson & Wiedersheim 2001)

”En fallstudie som prövar en teori utgår från en hänvisning till den teori varifrån
deduktionerna gjorts. Forskaren sluter sig alltså på deduktiv väg till att om teorin är
giltig så skall också en viss händelse äga rum eller ett visst beteende uppvisas.”
(Merriam 1994, s. 71)

Eftersom vi gjorde en statistisk analys på datamaterialet från företaget blev det både en
deduktiv och induktiv ansats. Detta för att vi i första hand använde oss av en befintlig
modell som vi sedan modifierade efter företagets/branschens behov.



En fallstudie om kundlojalitet med Recency-Frequency-Monetary-modeller                        VT: 2004

8

2.1.4 Kvalitativ och kvantitativ metod

Det finns två olika angreppssätt inom den samhällsvetenskapliga metodiken. För att
bestämma vilken av de två metoderna författarna kommer att använda sig av, det vill
säga de kvantitativa eller kvalitativa metoderna kollar de på den information de
undersöker, om det är mjuk eller hårddata. (Holme och Solvang 1997)

Enligt Merriam (1994) så kan författarna använda kvantitativ information för att ge stöd
åt en generalisering de gjort utifrån ofullständiga observationer. Möjligheten att
använda flera metoder under datainsamlingen är en styrka hos fallstudieforskningen
som kan utnyttjas bättre än i andra metoder som till exempel experiment.

Syftet med kvalitativa undersökningar enligt Patel och Davidson (1994) är att skaffa en
annan och djupare kunskap än den undersökaren oftast får med kvantitativa metoder.
Kvalitativ metod är dock inte någon enhetlig företeelse. Inom forskningen är det också
vanligt att forskare utformar och tillämpar egna varianter och tolkningar av kvalitativ
metod. Varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod och
undersökaren måste ha en bra överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet.

Den kvalitativa forskningen visar upp ett flitigt användande av fallstudier i det
vetenskapliga arbetet. Fallstudier anses vara särskilt tillämpliga där studieobjektet är
mycket komplext. Forskaren försöker förklara, förstå eller beskriva stora företeelser,
organisationer eller system, som inte låter sig undersökas av annan metodik. Fallstudier
behöver inte begränsas till ett fall, det kan vara flera fall i en och samma studie.
Avsikten med studien kan vara olika, den kan vara deskriptiv eller explorativ anser
Backman (1998). I en fallstudie så ser kopplingen mellan teori och praktik så att
erfarenheterna från ett projekt (fallstudie) kan nyttiggöras i nästa fall av en liknande
situation skriver Lundequist (1995). Vidare skriver Merriam (1994) att författarna måste
fatta ett beslut om vilken typ av undersökning det är de vill utföra. De måste bestämma
sig om de vill göra en fullständig beskrivning av en miljö eller om de bara är intresserad
av en viss aspekt av den.

Patel och Davidson (1994) anser att statistik skall användas vid bearbetning av
kvantitativ information. Statistiken i sig är en egen vetenskap den används också inom
många empiriska vetenskaper och i utredningsarbeten som ett verktyg. De skiljer mellan
två typer av statistik nämligen deskriptiv och hypotesprövande statistik. Den deskriptiva
statistiken används för att ge en beskrivning av det insamlade materialet i numeriska
värden.

Enligt Holme och Solvang (1997) kan författare med fördel kombinera de båda
metoderna i samma undersökning, då de kan stärka varandra med sina respektive
styrkor och svagheter. Förutom det, är det nog skillnaderna som framträder tydligast.
Grovt kan sägas att den grundläggande skillnaden uttrycker sig i att med kvantitativa
metoder omvandlar informationen till siffror och mängder och därifrån utför statistiska
analyser. I den kvantitativa metoden är forskaren med som åskådare eller manipulatör,
det vill säga att hon iakttar problemet utifrån och att variationen för variabler kan
manipuleras fram. Skillnaden i den kvalitativa metoden är då att här vill forskaren vara
med som deltagare eller aktör. Hon vill observera problemet inifrån, hon vet om hon
påverkar resultatet genom det faktum att hon är närvarande.
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Holme och Solvang (1997) anser att de båda metoderna har sina egna styrkor och
svagheter, till exempel har den kvalitativa sin styrka i att visa på en totalsituation. En
stor skillnad mellan metoderna är deras olika upplägg, då den kvalitativa metoden
präglas av stor flexibilitet och den kvantitativa av en stark strukturering. Vilken av
metoderna som väljs skall ske utifrån den problemformulering undersökarna har. Ofta är
ett tänkbart och naturligt resultat vid ett sådant val en kombination av de båda olika
tillvägagångssätten, detta just för att kombinera deras styrkor. Till exempel kan de
använda sig av en kvalitativ undersökning som en förberedelse till en kvantitativ eller
göra en kvalitativ undersökning som uppföljning av en kvantitativ undersökning.

Vårt tillvägagångssätt var en metod av kvantitativ karaktär. Undersökningen var en
fallstudie, där modellen RFM studerades för att lösa vårt företags problem.  I
undersökningen använde vi oss av kvantitativa metoder i form av statistiska hjälpmedel,
detta för att analysera det urval av kunder som valdes ut.

2.2 Primär- Sekundär-data

De data som ingår i en vetenskaplig undersökning kan delas in i primär- och
sekundärdata. Primärdata är den data vilken samlas in genom till exempel intervjuer
och/eller observationer. Sekundärdata är sådant material som redan finns skrivet i ämnet
(Holme och Solvang 1997).

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Den primärdata vi använt är från
mötet med vårt företag. Utöver detta så har vi haft tillgång till deras kunddatabas som
även den är primärdata. När det gäller sekundärdata har vi använt oss av tidigare skrivna
böcker, forskningsmaterial och andra källor som till exempel hemsidor.

2.3 Databehandling

Vi kommer att benämna varje enskilt kundnummer som en kund. I själva verket
kommer det att röra sig om en kund/ett hushåll. Detta eftersom ett kundnummer kan
vara knutet till flera personer inom samma hushåll.

Vårt datamaterial kommer som tidigare nämnts från ett företag i sällanköpsvaruhandeln.
Företaget har i sitt projekt om kundlojalitet valt en specifik kommun som testmarknad.
Datamaterialet vi kommer att ta del av kommer bestå av cirka 500 kunder av
kommunens totala cirka 10 000 kunder. Detta kundurval kommer att vara slumpmässigt
framtaget. Anledningen till att vi kommer använda oss av cirka 500 kunder är för att det
skall bli enklare att hantera den stora datamängd som detta innebär.
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För att vi skall kunna undersöka deras köpbeteende/mönstret kommer vi att använda oss
av tre variabler, för denna modell räcker det med dessa tre variabler. De nämnda
variablerna är;

1. Kundnummer (kundens/hushållets identifikationsnummer)
2. Köpdatum (köpen är registrerade för transaktion med tillhörande

datum)
3. Köppris (pris för varje köpt vara)

Varje köpetillfälle i företagets kunddatabas genererar ett antal rader som motsvara antal
köpta produkter vid ett visst köpdatum. Dessa i sin tur är registrerade på ett
kundnummer.
För att vi skall kunna utföra denna undersökning med användandet av RFM har vi
använt oss av programvarorna Excel samt SPSS. Detta utav två anledningar, dels för att
kunna strukturera upp det på lämpligt sätt samt för att kunna utföra deskriptiv statistik
på materialet.

Ett problem som vi uppfattade under behandlingen av datamaterialet var när kunden
gjort återköp av en vara. Då ett återköp registrerades som ett negativt köp i materialet,
vilket påverkade antal köpetillfällen. Vi justerade detta så att ett köp och dess återköp
endast räknas som ett köptillfälle om den totala köpesumman var positiv för det
specifika tillfället. Det vill säga att vi endast kommer betrakta det som ett köp om alla
varor inte lämnats tillbaka, alltså någon vara har köpts.

2.4 Validitet och reliabilitet

Validitet innebär förmågan att mäta det som avses att mäta. Reliabilitet innebär om det
som är mätt har gett ett tillförlitligt resultat. (Eriksson & Wiedersheim 2001)

I fallstudier står författarna ofta i konflikter med metodkrav. För vissa situationer kan de
inte få en komplett och representativ information. (Wallén 1996)

Wallén (1996) fortsätter med att fördelen med fallstudier är att det som studeras
verkligen sker. Författarna kan får mycket ingående kunskap om förloppet i det
studerade fallet och på så sätt vet att företeelsen faktiskt finns. Däremot vet de inte om
det som studerats är vanligt förekommande eller om det kan genomföras i en annan
organisation. Fallstudier saknar normalt struktur enligt Merriam (1994). Detta innebär i
sig att studien är anpassningsbar.

Vår avsikt med våra metodval var att de skulle generera en så hög validitet som möjligt
när vi analyserade företagets kundmedlemmars köpbeteende/mönster. Vi ville även
erhålla en hög validitet med hjälp av att användandet av ett slumpmässigt urval. Detta
berodde dock på om materialet som företaget givit oss verkligen var korrekt utfört. Vi
förutsatte även att den erhållna datamängden var korrekt och inte missvisande. Vår
förhoppning var att reliabiliteten skulle vara så hög som möjligt. Det som kunde
försämra reliabiliteten var att de utvalda variablerna inte var tillräckligt förklarande av
kundernas köpbeteende/mönster. Som vi tidigare beskrev i problemformuleringen var
det dessa variablerna hos kunderna som till stor del speglade deras kundlojaliteten.
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Med tanke på att det var en kvantitativ fallstudie var det vi som var det primära
instrumentet när det gällde insamlingen och analysen av informationen. I denna roll
kunde vi maximera möjligheterna att få tag i och skapa meningsfull information. På
motsvarande sätt var vi i form av ett mänskligt instrument begränsade av just denna
egenskapen av att vara människa. Det vill säga vi kunde gjort misstag, missa en del
möjligheter och låtit personliga värderingar färga undersökningen.

2.5 Undersökningens fortsatta disposition

Hittills har vi gett en introduktion i ämnet kundlojalitet. Dessutom en grundlig
beskrivning av vår metod, hur och varför vi har gått tillväga under vårt uppsatsarbete.

Fortsättningsvis kommer vi förankra oss väl i den redan befintliga litteraturen på ämnet.
Till en början utgår vi ifrån teorin och därefter gör vi en analys av vårt empiriska
material ifrån företagets databas. Sedan kopplas allt material ihop till ett resultat.
Slutligen kommer vi analyser och diskutera resultatet av uppsatsen och ta fram en
modifierad modell om hur företaget och branschen bör agera vid implementeringen av
modellen som mäter kundlojaliteten. Slutligen kommer vi även att diskutera andra
viktiga aspekter som framkommit under uppsatsens gång.
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3 Teori

Nedan kommer vi att redogöra berörda delar i och omkring ämnet kundlojalitet och
Recency-Frequency-Monetary-modellering. Vi kommer att gå in på vad som ingår i
begreppet kundlojalitet samt beskriva framtida marknadsföringsmetoder. För att
slutligen gå in på teorin bakom modellen Recency-Frequency-Monetary (RFM).

3.1 Kundens livscykel och köpprocessen

Enligt Grönroos (1992) betraktar ofta människorna inom en organisation dess kunder
som ett abstrakt fenomen eller en massa, de talar om kunderna i form av antal. När
någon slutar vara kund finns det alltid nya potentiella kunder som kan ta den tidigare
kundens plats. De betraktas som siffror inte en relation som det i verkligheten är.
Grönroos (1992) beskriver kundens relation med ett företag som en livscykel. Kunden
blir varse företaget i initialskedet där företagets roll är att skapa ett intresse för dess
produkter och tjänster. De intresserade kunderna går vidare i processen och utvärderar
om ett köp kan vara aktuellt. Därefter följer köpprocessen vilken går ut på att för
företaget få kundens intresse att leda till försäljning, detta görs genom att ge olika
löften. Köpprocessen innebär att den potentiella kunden värderar produkten/tjänsten i
förhållande vad hon är beredd att betala för den. I den efterföljande konsumtionsprocess
som uppkommer om kunden köper en produkt/tjänst gäller det för företaget att uppfylla
de löften som givits för att förmå kunden till förnyade köp och merförsäljning det vill
alltså säga bibehålla kundrelationen.

3.2 Värde, Kvalitet och Tillfredsställelse

En kund möter ofta en bred marknad med mängder av valmöjligheter om vilka
produkter hon skall konsumera. Enligt Kotler et al. (2001) gör kunden en uppskattning
av värdet på intressanta produkter för henne. I detta värde ingår förutom produktens
prestanda även till exempel den status som ägaren får av att äga produkten. När sedan
kunden konsumerar produkten måste produkten motsvara detta värde för att kunden
skall vara tillfredsställd eller som Kotler säger; ”Om produkten inte når upp till
förväntningarna, blir konsumenten besviken; om den når upp till förväntningarna är
konsumenten nöjd; om den överstiger förväntningarna är kunden överlycklig.” (Kotler
et al 2001, s 221)

Framgångsrika företag ser till att deras kunder är tillfredsställda för att de vet att nöjda
kunder återkommer och att de berättar för andra konsumenter det positiva om företaget
de upplevt. Nyckeln är alltså att matcha kundernas förväntan med vad de får.
Konsumenternas tillfredsställelse är enligt Holmberg (2004) en av de vanligaste
förklaringarna till en kunds lojalitet mot en affär. Ju nöjdare kund, desto starkare
lojalitet fortsätter hon. Kundens tillfredsställelse är nära sammankopplad med kvalitén.
Kotler et al. (2001) vidareutvecklar med att säga att kvalitén på en produkt är viktig för
att kunna uppnå tillfredsställelse bland kunderna.
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3.3 Förändrade förutsättningar

Den nya informationsteknologin har gett företagen ökade möjligheter att förbättra
relationen med individuella kunder. Informationsteknologin erbjuder ordning och reda,
minne och anpassning. Fyra nyckelfaktorer som informationsteknologin erbjuder är;

1. företaget kommer ihåg kundens unika situation genom datalager
(datawarehouse) och dataanalyser (datamining).

2. Företaget får möjligheten att kommunicera med kunden genom en interaktiv
dialog där företaget frågar kunden vad de vill ha och lär utifrån det.

3. Företaget kan kundens köphistorik och har bättre förutsättningar för att veta vad
kunden vill.

4. Företaget anpassar sig efter kunden.  De rättar sig efter hur kunden vill ha det.
(Feurst 1999 sid. 54-55)

3.4 Kritik mot traditionell marknadsföring

Det finns en stor svårighet för företag att bryta igenom informationsbruset idag enligt
Feurst (1999). Han tar bland annat upp som exempel att under 1997 så utsattes
genomsnitts amerikanen för mellan 2000-3000 kommersiella meddelanden per dag. Hur
många annonser behöver vi egentligen? Hur många av dessa meddelanden går verkligen
fram till rätt person? Är verkligen massannonsering rätt sätt att marknadsföra sig på då
kunderna idag har betydligt mer kunskap? Med massannonsering talar företagen till dig
inte med dig. Hur skall du som kund överhuvudtaget få ut något ur denna relation? För
att undvika dessa fallgropar försöker företagen identifiera kundgrupper på olika sätt som
de kan inrikta sin reklam emot. Därigenom blir reklamen mer personlig och individuellt
inriktad.

3.5 Segmentering

Segmentering är ett centralt begrepp inom marknadsföringen. Feurst (1999) menar på
att alla marknadsförare har lärt sig att segmentera marknader efter demografi, livsstilar,
värderingar, även ner på grupp och individnivå. Feurst anser inte att det räcker då en
individ befinner sig i olika stadier och faser i livet. Det räcker inte heller då en individ
kan befinna sig i olika situationer med olika känslor för stunden. En
situationsförändring kan vara grunden till en utveckling av affären med kunden, ett
adressbyte, giftemål, barnfödsel och så vidare.

3.6 En konsuments livstidsvärde (LTV)

Enligt Kotler et al. (2001) så försöker företag idag att koncentrera sig på att behålla
kunder och vårda dem för långsiktiga relationer. I stället för som förr då de försökte
skaffa sig nya hela tiden och på så sätt skaffa sig kortsiktiga vinster. Nu strävar
företagen istället för att få långsiktiga vinster genom ett livstidsvärde med kunden.
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Feurst (1999) tar i sin bok One-to-One marketing upp att en kund som handlar hos ett
företag, en eller två gånger, kommer sannolikt att återkomma igen. Vidare nämner
Feurst att livstidsvärdet är kundrelationens nuvärde av framtida inbetalningar eller
vinster.

3.7 Marknadsföring

Innan vi går in på begreppet One-to-One marketing är det viktigt att klargöra och
förtydliga tre andra begrepp nämligen Relationsmarknadsföring (RM),
Direktmarknadsföring (DM) och Databasmarknadsföring (DBM).

3.7.1 Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring enligt Feurst (1999) handlar om att identifiera och hantera alla
de professionella och personliga relationer som har betydelse för företagets
affärsverksamhet.
Den del av relationsmarknadsföring som rör individuella kunder hör till One-to-One
marketing.

3.7.2 Direktmarknadsföring

Feurst (1999) menar att direktmarknadsföring är all marknadsföring som syftar till
direktkontakt och mätbar interaktion med kända och okända individuella mottagare. En
metod är att bygga upp och utnyttja en kunddatabas med systematisk insamling av
kundinformation, för att därefter göra utskick samt efterföljande uppföljning.

3.7.3 Databasmarknadsföring

Förutom att skapa fasta kundrelationer så kan företag även locka nya kunder genom att
lära sig av profilerna som de bästa kunderna har i en databas. Dessutom fatta pålitliga
beslut på information som grundats på statistiska urval. (www.kontentanledarskap.com)

Vidare så är databasmarknadsföring enligt Feurst (1999) arbetet att skaffa, underhålla,
samordna och använda data ifrån kunddatabaser och andra datalager. Syftet med arbetet
är att identifiera och kontakta noggrant utvalda kunder och möjliga kunder för att sälja
och följa upp med utgångspunkt i databasen.
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3.7.4 One-to-One marketing

Feurst (1999) beskriver begreppet One-to-One marketing där alla situationer kunden
väljer att identifiera sig på något sätt är ett bonusläge. Den lägsta nivån av One-to-One
(1:1) att ta vara på möjligheten att tillgodose en individuell kund, genom att minnas
henne och anpassa erbjudanden. En kund som återkommer till ett företag eller ett
företag som återkommer till en kund, kan vara inledningen i en lärande relation och
därmed 1:1. En vanlig uppfattning om One-to-One är att det handlar om indelning i
väldigt små segment, detta är fel enligt Feurst. Traditionell segmentering är att dela upp
något stort i hanterbara bitar, en måltavla för information och erbjudanden. I One-to-
One handlar det om att skilja ut individer och deras situationer och bearbeta dem som
individer. Medan i vanlig segmentering handlar det om att hitta likheter mellan kunder
och behandla dem som grupp.

För att visa skillnaden mellan dagens dominerande marknadsföringssätt jämfört med
framtidens One-to-One (tabell 1). (Feurst, 1999)

En-till-många En-till-en (One-to.One)
Skaffa fler kunder Behålla kunderna
Differentiera produkter Differentiera kunder
Lönsamhet per år Livstidsvärde per kund
Segmentera efter produkter Organisera efter kunder
Säljaren känner kunderna Data Base Marketing
Registervård Datamining
Berätta Lyssna
Största kunder Bästa kunder

3.8 Rätt kund

För att företag skall kunna hitta rätt konsumenter krävs det att företagen har ett
lojalitetsbaserat system. Där kan företagen få fram de kunder som stadigt ger intäkter
samt täcker nutida och framtida investeringar. Enligt Reichheld (1996) så finns det tre
tumregler som företagen bör följa för att hitta dem, de är:

1. Vissa kunder är i sig förutsägbara och lojala. Det spelar ingen roll vilket företag
de handlar hos. Helt enkelt så föredrar de långa, stabila relationer.

2. Vissa kunder är mer vinstgivande än andra. De spenderar mer pengar, betalar
snarast och behöver mindre service.

3. Vissa kunder finner just ditt företags produkter och tjänster bättre och värderar
de högre än dina konkurrenters. Inget företag kan vara allt för alla. Dina
speciella styrkor kommer enkelt att falla i vissa kunder smak och tycke.

Reichheld fortsätter med att företagen bör se till att attrahera kunder som hör hemma i
fler grupper, helst i alla tre för att på så sätt kunna behålla kunderna. Alla företag letar
efter kunder som är så vinstgivande som möjligt.

Tabell 1. Jämförelse mellan traditionell marknadsföring och One-to-One
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Hougaard och Bjerre (2002) använder sig av en lojalitetskub (figur 1) när de talar om ett
företags möjlighet till tillväxt på tre olika sätt. Öka marknadsandelar, öka inkomsterna
från existerande kunder samt att öka en kunds varaktighet inom organisation det vill
säga lojaliteten. De menar på att inom traditionell marknadsföring tenderar
marknadsförare att koncentrera sig allt för mycket på att skapa nya kunder, när det även
finns två andra effektiva sätt att växa.

3.9 Kundlojalitet

Vad är kundlojalitet? Mägi (1999) skriver att lojalitet är ett uttryck som kan beskrivas
med ord som trohet, tillgivenhet samt att det handlar om ett förhållande över tiden,
vilket av förståeliga skäl tilltalar en marknadsförare.

För att kunna knyta till sig lojala kunder enligt Söderlund (2001) är det viktigt att kunna
identifiera de faktorer hos en kund som skapar dennes lojalitet, ett vanligt och inte
oväntat påstående är ju att, den nöjda kunden är lojal. Denna förklaring är ju så klart en
väldigt stor förenkling av problemet och att det finns många andra faktorer som
påverkar en kunds lojalitet gentemot ett företag. Enligt Söderlund (2001) kan det grovt
sägas att det finns huvudsakligen två orsaker till att en kund förblir lojal. För det första
för att företaget tar till vara och uppfyller kundens alla behov eller på andra sätt
tillfredsställer kunden. Den andra orsaken är att kundens alternativ är begränsade till det
valda företaget. Kotler et al. (2001, s. 7) skriver bland annat om konsumentens val,
”Konsumenter har vanligtvis en uppsjö av produkter och tjänster att välja bland för att
tillfredsställa ett givet behov. Hur väljer de mellan alla dessa produkter?
Konsumenterna fattar sina köpbeslut utifrån den upplevda kvaliteten som de olika
produkterna och tjänsterna tillhandahåller.”

Jacoby och Chestnut (1978) definierade kundlojalitet som att den är en kunds icke
slumpmässiga och beteendemässiga reaktion. Detta sker över tiden på ett eller flera
objekt och den uppstår som ett resultat av psykologiska processer. Kundlojalitet kan
delas upp i två grova drag, den mentala och fysiska världen enligt Söderlund (2001).
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I den fysiska världen avses beteende som kan observeras som till exempel
köpbeteende/mönster. En kunds köpbeteende/mönster kan undersökas genom att titta på
ett företags kunddatabas och undersöka vad och när en kund har köpt en vara. Med hjälp
av denna information kan de sortera upp kunderna efter dess preferenser och
köpbeteende/mönster.  Den andra dimensionen som nämnts är den mentala. I den
mentala världen pratar Söderlund om kundens attityder och preferenser i förhållande till
ett objekt. En kunds attityd gentemot en produkt eller affär ändras ständigt och går ej att
mäta genom att titta på kundens beteende utan de måste intervjua personen för att få
veta dennes attityd. För att få en så bra bild som möjligt av en kunds lojalitet krävs både
en analys av köpbeteende/mönster och intervju för att ta reda på dennes attityd och
preferenser gentemot företaget.

Söderlund (2001) tar även upp en diskussion om skillnaden mellan ”sann” och ”falsk”
kundlojalitet. Det han menar är att om företag har två kunder som över tiden
konsumerar en vara lika mycket behöver inte båda vara lojala gentemot produkten, en
kund kan ju konsumera en vara utan att känna något för den och sluta konsumera den så
fort ett alternativ finns tillgängligt. Detta förutsätts av att företaget endast tar hänsyn till
den fysiska världen, det vill säga kundens observerbara beteende mot produkten.

3.10 Kundkort – ett slags lojalitetsprogram

Det har blivit vanligt att uppgifter om dig registreras när du köper en vara eller en tjänst,
eller när du bara passerar en viss plats. Uppgifterna kan ge en tydlig bild av dig och dina
vanor. Registreringen kallas elektroniska spår, eftersom den talar om när du har varit på
en viss plats och vad du har haft för dig där.
(www.datainspektionen.se, 040413)

Ett elektroniskt spår innehåller minst en uppgift som kan kopplas till dig; kodnummer,
kundnummer, telefonnummer, bilnummer, personnummer eller namn och adress.
Dessutom registreras ofta uppgifter om den tjänst eller de varor som du köper, dess
kostnad, tidpunkt och platsen för köpet. De absolut vanligaste elektroniska spåren finns
i kundregister. Det är vanligt att detaljhandeln försöker knyta kunder till sig genom att
erbjuda någon form av kundkort. Den som använder kortet får rabatter eller återbäring i
form av premiecheckar. När en kund tecknar sig för ett kundkort, godkänner hon i
allmänhet också att uppgifter om henne får registreras och användas i företagets egen
verksamhet. (www.datainspektionen.se, 040413)

Om kundkortet också fungerar som kreditkort, registreras uppgifter om hur länge
innehavaren har bott på sin adress, civilstånd samt årsinkomst vid ansökan. Om
kreditansökan har nekats, registreras detta. Vid missbruk registreras belopp, butik,
datum samt uppgift om att ärendet har överlämnats till inkasso. Det är alltså möjligt att
ta fram detaljerad information om en enskild kunds inköp. Datainspektionens
undersökning tyder dock på att detaljhandeln i Sverige idag avstår från att utnyttja alla
de möjligheter som registreringen ger. Den detaljerade personprofil som uppstår då
köpen registreras centralt som grund för bonuspoäng används för närvarande i mycket
liten utsträckning individuell marknadsföring. I stället får varje kund regelbundet
direktreklam, till exempel kundtidningar eller inbjudningar.
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Det är alltså tekniskt möjligt att göra individuella kundprofiler som är kommersiellt
attraktiva. (www.datainspektionen.se, 040413)

Suneson (2004) skriver i sin artikel att lojalitetskort (bonuskort) inte är bra eftersom de
generellt ger en försumbar bonus.  Vidare så skriver han att företagens argument för
korten är att de är en bra marknadsföringskanal, att de ökar köptroheten och ger nöjda
kunder. Men med flera tiotals miljoner kort i svenskarnas plånböcker minskar lätt
köptroheten. Och då har korten delvis spelat ut sin roll. Enligt artikeln så ser företagen
kundkorten som en kostnad att jämföra med annan reklam, använder företagen
informationen de kan få utav korten så kan de dra stora fördelar av den kunskapen.

3.10.1 Personuppgiftslagen (PuL)

Denna lag är viktig att nämna i denna uppsats då information finns lagrade om
kunderna. Personuppgiftslagen har ersatt 1973 års datalag och ska skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter (1 §
PuL, www.datainspektionen.se, 040413).

När det gäller direkt marknadsföring så står det bland annat i (11 § PuL):
Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, om den
registrerade hos den personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält att han eller hon
motsätter sig sådan behandling (www.datainspektionen.se, 040413).

3.11 Hitta rätt kund

Hur ska företagen gå till väga för att mäta kundrelationerna? Det viktigaste är att
nyckeltalen är enkla att fram med hjälp av marknadsdatabasen. (Stroedes webbplats,
2004)

3.11.1 Recency-Frequency-Monetary-modell

I teorin beskrivs RFM som en modell där företagen katalogiserar sina kunder (Kahan
1998). En del anser däremot att det inte rör sig om en modell utan mer en metod där
man segmenterar sina kunder utefter typvärden. Vi kommer dock fortsättningsvis
benämna RFM som en modell då det beskrivs så i teorin.

För att få fram den bästa analysen av kunders lojalitet gör företagen två analyser. Den
första, en kognitiv analys och den andra, en beteende analys enligt Kahan (1998). Den
kognitiva analysen riktar in sig på vem kunden är och hennes attityder genom
intervjuer. Denna är ofta dyrare och svårare att överblicka. Vi kommer att rikta in oss på
den delen som gäller beteendet det vill säga köpmönstret. Alltså använder vi oss av
material ifrån en databas över kunders transaktioner.
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3.11.2 RFM:s historia

RFM står för Recency, Frequency och Monetary:
• Recency står för det senaste köpet kunden har gjort.
• Frequency står för hur många gånger kunden köpt.
• Monetary står för hur mycket pengar kunden har lagt på sina köp, antingen ett

totalt belopp eller ett medeltal över belopp per köp.
(Hughes, mars 2004)

RFM är en modell som har använts i över 30 år (Hughes, mars 2004). Den togs fram av
en slump av katalogindustrin enligt Kahan (1998). Kahan påstår att det var Sears
Roebuck & Co som skickade med en katalog när en kund hade beställt något i affären.
Det visade sig att de kunder som hade köpt nyligen var de kunder som köpte något nytt
igen. Kahan menar också att RFM är den enklaste och snabbaste modell för att
katalogisera dina kunder med.

Det finns två ursäkter enligt Lenser (2002) som mindre postorderföretag inte använder
sig av RFM. Det första är att de inte har en tillräckligt stor databas för att segmentera
upp den och det andra är att företaget i fråga kan skicka kataloger till alla och ändå få en
bra respons.

3.11.3 Hur fungerar RFM i praktiken

De tre variablerna, recency, frequency och monetary delas in i ett antal lämpliga celler. I
exemplen Diagram 1-3 så är varje variabel indelad i 5 stycken betygsgrader. Detta leder
i sin tur att det blir 125 möjliga kombinationer (celler) mellan de tre variablerna. På
detta sätt så har kunderna delats in i
mindre hanterbara bitar. Genom att dela
in kunderna i fem lika stora delar efter
när deras senaste köp gjordes (Recency)
så ses de olika gruppernas
svarsfrekvens. Diagram 1 är hämtat
ifrån Hughes (mars 2004) från en
undersökning från 1995. Detta diagram
visar kunder som har svarat, det vill
säga köpt något. Studieobjektet i
undersökningen var ett
postorderföretag. När det gäller de 20 %
som senast köpte någonting, som
innehar betyg fem, så hade dessa
kunder en svarsfrekvens på 3,49 %.
Hughes studie visade med en betygsindelningen att ju högre betyg desto troligare att
kunden svarade på ett erbjudande. Han fortsätter skriva att detta resultat återspeglas
inom nästan alla produkter, tjänster, industrier och typer av kunder.

Diagram 1 Svarsfrekvens för variabeln Recency.
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Diagram 2 är från samma
undersökningsmaterial och visar i sin
tur variabeln Frequency efter samma
förutsättningar som i diagram 1. Även i
detta diagram kan utläsas att med ett
högre betyg blir det troligare att kunden
köper något.

Till sist visas diagram 3 över variabeln
Monetary, även denna uppdelad på
samma vis i fem betygsgrader med
tillhörande svarsfrekvens. Även denna
är uppbyggd efter samma
förutsättningar som diagram 1 och 2.

Styrkan med RFM-modellen kommer
enligt Hughes (mars 2004) fram först
när betygskoderna slås ihop till en tre-
siffrig cellkod. Tillvägagångssättet är
enkelt, genom att undersöka varje
enskild kund under vilken cell de tillhör
utefter varje variabel. Det vill säga att de får cellkoder som; 555, 554, 553, 552, 551,
545, och så vidare ner till 111, totalt sett blir det då 125 cellkoder. De kunder som kan
anses vara de bästa är de med så höga betyg som möjligt, det vill säga att de mest lojala
kunderna är de i segmentet 555.

Enligt Hughes (mars 2004) så kan antalet celler variera beroende på företagets storlek
på databasen samt vad företaget vill få ut av modellen. Om företaget har en mycket stor
databas är det inte säkert att som tidigare nämnts 5 betygsgrader räcker för att dela in
materialet i lämpliga storlekar. Det finns två huvudsakliga motstridiga mål med RFM,
det första är när företagen vill ha så många celler som möjligt för att få ut så exakta och
så indelat material som möjligt. Det andra är när företagen istället vill ha få celler, detta
för att få en grövre sortering med fler kunder i varje cell. Hughes (mars 2004)

Ett alternativ till att dela upp kunderna i lika stora delar är att istället göra som Lenser
(2002), nämligen bestämma fasta värden för indelning av variablerna. Till exempel kan
de dela in Frequency i tre delar; engångsköpare, de som gör ett återköp och de som gör
tre eller fler köp. Lenser nämner att genom denna metod kan materialet på ett
fördelaktigt sätt anpassas efter företagets situation. Nackdelen är dock att den är svår att
ändra när kunder ändrar sina köpbeteenden/mönster.

Diagram 2 Svarsfrekvens för variabeln Frequency.

Diagram 3 Svarsfrekvens för variabeln Monetary.
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3.11.4 RFM med samlat värde

För att kunna jämföra de olika cellerna sinsemellan, räknas ett samlat värde ut på de tre
variablerna. Detta hjälper till om företaget vill lokalisera fler än de kunder som är i den
bästa cellen 555. Detta gör att de på ett enklare sett kan skilja på cellerna om de måste
välja mellan cellerna istället för att bara rangordna dem. Det kan vara svårt att välja
vilken cell som är mest lönsam att skicka erbjudanden till, till exempel mellan celler
med betygen 543 eller 444. Fördelen är att om ett företag skall göra ett stort utskick kan
de veta mer exakt vilka av cellerna som är aktuella att skicka till. (Lenser, 2002)

Att skapa ett samlat värde bygger på medeltal. Till att börja med räknas ett medeltal ut
över hela populationen. Det vill säga alla kunders olika köpesummor adderas och
divideras med det totala antalet köp alla kunder gjort tillsammans.

För varje betygsgrad (5,4,3,2 och 1) i varje variabel (Recency, Frequency och
Monetary) jämförs dess medelvärde med hela populationens medelvärde. Till exempel
för alla kunder med betyget fem i variabeln Recency beräknas ett medelvärde över deras
köp. Detta medelvärde sätts i relation till hela populationens motsvarande medelvärde.

För varje betygsgrupp får företagen fram ett förhållande, det vill säga förhållandet till
den totala populationen. För att sedan få fram det samlade värdet per cell, multipliceras
varje tre-siffrig cellkod med varje enskild betyggrupps förhållande. Till exempel för att
beräkna cell 555 beräknas först de tre variablernas förhållande till hela populationen för
betyg fem ut var för sig. Därefter multipliceras dessa tre värden, det nu erhållna värdet
är det samlade värdet.

För att gå ett steg längre i denna analys är det möjligt att multiplicera det samlade värdet
med populationens medelvärde. Detta erhållna potentiella värdet för cellen kan
åstadkommas med rätt marknadsföringsåtgärder.

Detta är betydligt mer komplicerat och påkostat jämfört med den tidigare
betygsindelningen (Lenser, 2002).

3.11.5 Nyttan med en RFM-modell

För att minska kostnaderna med databas marknadsföring så är det viktigt att välja ut de
kunder som kan tänkas beställa något eller nappa på ett erbjudande (Colombo 1999).
Genom att låta kunder bli medlemmar och bli tilldelade kort hos företaget så kan
företaget se mönster i kundernas köpmönster för att skräddarsy erbjudanden. För att
behålla kunderna så ger företaget någon form av rabatt som är baserad på mycket
kunder har köpt under ett år
(Hughes, mars 2004).

Enligt (Miglautsch, 2002; Johnson och Gustafsson, 2000) så är det 20 % av kunderna
företagen ska satsa på, det vill säga de som har köpt nyss, köpt ofta och med mycket
pengar som kommer att generera pengar.
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Det hela handlar som sagt att skicka erbjudanden till dem som kan tänkas köpa. På så
sätt minska marknadsföringsavgifterna. Dessutom så genererar det en högre vinst för att
de som har svarat är avsevärt procentuellt högre än om de hade skickat till alla kunder i
databasen, detta enligt Hughes (mars 2004).

Som tidigare nämnt i uppsatsen så är det billigare att behålla en kund än att skaffa en ny
enligt (Aaker, 1996; Johnson & Gustafsson, 2000; Miglautsch 2002)

3.11.6 Begränsningar med en RFM-modell

En viktig begränsning är just den att RFM nästan enbart är fokuserad på de bästa
kunderna anser Miglautsch (2002) detta leder också då till att många inte blir
kontaktade. En självklarhet är att kunder som aldrig blir kontaktade eller har fått ett
erbjudande sällan kommer att svara.

Miglautsch (2002) påstår att det finns många undersökningar som visar att frekvensen
hos kunder är hårt styrd av den anledningen att minst 50 % av kunderna är
engångsköpare. Detta är okej om företaget är nytt och växer fort då kan det hjälpa att de
tar med det senaste köpet i modellen. Om företaget är etablerat och har funnits under en
lång tid så kommer minst 50 % inte ha köpt inom de två sista åren

Under den senast 20 års perioden har ändå en del av företagen lyckats kontakta de bästa
kunderna framför de sämsta utan att använda sig av RFM. Miglautsch (2002)
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4 Resultat

I denna del kommer vi först att redovisa datamaterialet genom deskriptiv statistik.
Därefter en grundläggande RFM-modell enligt vårt tidigare teoriavsnitt utifrån vårt
företags material. Vidare går vi ett steg längre i modellen och redovisar ett samlat värde
för de tre variablerna.

4.1 Deskriptiv statistik över insamlat datamaterial

Det slumpade materialet ur företagets kunddatabas bestod av 530 kunder med
tillhörande 20 144 transaktioner. Tidsperioden för datan då köpen skett sträcker sig från
den första september 2001 till och med den 25:e april 2004. Alla kunder har inte varit
med under hela tidsperioden utan vissa är nya kortmedlemmar i företaget. Dock har alla
registrerade kunder gjort något köp under perioden.

Kunderna i vårt material har handlat för totalt 4 374 192 kronor. I medeltal handlade
kunderna för cirka 523 kronor per köptillfälle. De återkom till affären i snitt varannan
månad.

Min Max Medel
Totalt antal köp per Person 1 106 15,8
Total köpesumma per Person 25 55030 8253

Tabell 2 visar på skillnader mellan kunderna. Det är stora skillnader på både antalen köp
en kund har gjort och kundens totala inköpssumma varierar även den stort.

4.2 RFM-modell på vårt undersökta företags material

Med hjälp av tidigare teoriavsnitt har vi implementerat företagets datamaterial efter
RFM-modellen. Detta för att dela upp kunderna från deras kunddatabas, för att kunna
identifiera olika kundgrupper. Denna modell är inte modifierad för att möta företagets
specifika behov och mål, utan utgår uteslutande från den grundläggande teorin bakom
modellen.

Det betyder att modellen innehåller tre olika variabler;
• Recency, undersöker när varje kund utförde sitt senaste köp.
• Frequency, visar hur frekvent en kund är, detta i form av hur ofta de återkommer till

butiken.
• Monetary, är slutligen den totala summa en kund spenderat i affären under vår

tidigare nämnda tidsperiod (perioden som materialet kommer ifrån).

Kunderna är inom varje variabel indelade i fem lika stora grupper. Detta innebär att de
20 % bästa kunderna har fått betyg fem, vidare har de näst bästa 20 % fått betyg fyra
och så vidare. För att ytterligare förtydliga innebär detta att i variabeln Recency har de

Tabell 2 Deskriptiv statistik
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20 % av kunderna som senast handlade i affären fått betyg fem, vidare får således nästa
20 % betyg fyra och så vidare ner till betyg ett. För de övriga variablerna fungerar det
på liknande sätt, det vill säga de som handlar oftast och de som handlar för mest får
betyg fem i respektive variabel och de som handlar mest sällan och för minst pengar får
betyg ett.

Med hjälp av denna uppdelning kan kunderna därefter grupperas efter sina respektive
betyg. Med användandet av tre variabler och en femgradig betygsskala skapar företaget
125 möjliga betygskombinationer. Sedan kommer kunderna i sin tur att delas upp efter
vilket betyg de har inom varje kombination/grupp/cell. Dessa celler sträcker sig från
gruppen 555 till grupp 111.

Nedan kommer ett urval av dessa 125 grupperna, vi kommer visa samtliga celler som
innehåller minst en variabel med betyg fem. Detta för att det är dessa kunder som enligt
teoriavsnittet är intressantast. I vårt material handlar det om cirka 35 % av kunderna.

Diagram 4 visar samtliga celler som inleds med betyget fem på variabeln Recency.
Detta innebär att alla kunder i diagrammet har varit bland de senaste 20 % som handlat i
affären. Tydligt kan vi utläsa att den gruppen med flest kunder i är just gruppen 555
med 38 kunder.

Diagram 5 visar alla kunder utifrån variabeln Frequency med betyget fem. När vi utgår
från Frequency ser vi att det är flest kunder i gruppen 555 med samma 38 kunder. Inom
denna variabel kan vi även konstatera att den näst största cellen i andel kunder är 455,
med 28 kunder.
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Diagram 6 visar även det en variabel vars kunder har betyget fem, denna gång är det
variabeln Monetary som beskrivs. Som tidigare nämnts är det flest kunder i cellen 555
med 38 kunder. Precis som i tidigare diagram med variabeln Frequency kan vi se att den
näst största cellen består av 28 kunder, cellen 455.

4.3 Samlat värde på variablerna i RFM-modellen

Ytterligare ett steg i RFM-modellen är att konstruera ett sammanslaget värde för varje
enskild cell. Detta värde är uträknat med hjälp av medelvärden och beskriver varje
enskild cells förhållande till hela kundmaterialet. Det mäter alltså vad en cell kan tänkas
generera för intäkter i framtiden.

Till att börja med behövs den deskriptiv statistiken för att beräkna olika medelvärden
(Tabell 3). Företaget behöver veta hur många köp som gjorts, vilken omsättning de har
samt hur stor summan är per köp.

Antal köp 8350
Total summa 4374192
Summa/köp 523,6

Företaget utgår ifrån den tidigare betygsättningen, det vill säga de undersöker varje
betygsgrupp utefter gruppens kunders antal köp och total summa. Alltså till exempel
variabeln Recency betyg fem tittar vi på samtliga 106 kunders antal köp (2665 stycken)
samt den totala summan (1401651 kronor) de handlat för. Av dessa värden räknar vi ut
ett genomsnitt per köp (526 kronor). Denna summa/köp jämförs sedan med hela
populationen snittköp (523,6 kronor). Detta förhållande blir i vårt exempel 1,00 vilket
kan utläsas ur Tabell 4. Samma tillvägagångssätt gäller för samtliga variabler och dess
betygsgrader.

Tabell 3 Deskriptiv statistik
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När vi fått fram alla förhållanden
undersöks varje enskild cell och dennes
potentiella möjliga intäkt. Detta görs
genom att multiplicera cellens
tregradiga betygsförhållande och den
totala summa per köp för samtliga
kunder. På detta sätt så sätts alla celler i
relation till varandra och rangordnas.
Exempel på celler som bör nämnas är
att den ”bästa” cellen inte blir 555 trots
att den har bäst betyg. 555 i ett samlat
värde ger ändå ett högre värde (593,3
kronor) än genomsnittet (523,6 kronor)
och är trots allt fortfarande en intressant
kundgrupp. Den cell som rangordnas
högst är istället cellen med betyget 115,
som har ett värde på 697,4 kronor.

Total summa 5 4 3 2 1

Recency 1401651 1252844 867277 548993 301137

Frequency 2062640 1110249 648929 398471 151613

Monetary 2258539 1051173 604224 350026 107940

Antal köp

Recency 2665 2384 1669 1080 552

Frequency 4046 2088 1245 709 262

Monetary 3736 2160 1237 882 335

Summa/köp

Recency 526 526 520 504 547

Frequency 510 532 521 562 579

Monetary 605 487 488 397 322

Förhållande

Recency 1,00 1,00 0,99 0,96 1,04

Frequency 0,97 1,02 1,00 1,07 1,11

Monetary 1,15 0,93 0,93 0,76 0,62

4.4 Branschmodifierad RFM-modell

Vår modifierade modell utifrån vårt företags datamaterial tar hänsyn till branschens
situation. Denna vidareutvecklade modell består av en indelning av variabeln Recency i
en två-gradig skala istället för fem. De övriga två variablerna, Frequency och Monetary
har en utökad skala från fem till tio. Diskussion kring vår branschmodifierade modell
sker i nästa avsnitt 6.

Med författarnas modell erhålls en uppdelning av materialet på 200 celler istället för
tidigare 125 stycken. Det ger fler celler med i snitt färre kunder i varje cell. Modellen
ger ”bästa” cellen betyget 2,10,10. Den innehåller 6,6 % av kunderna i
undersökningsmaterialet mot den tidigare modellens 7,2 %. Den ”bästa” cellen står för
22,6 % av omsättningen medan den tidigare modellens ”bästa” cell, 555, står för 19 %.

Tabell 4 Samlat värde, traditionell RFM
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Tot. Summa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Recency 4309413 62489

Frequency 1233607 829034 630006 480244 370508 278420 229036 169435 107428 44185

Monetary 1427323 831217 605117 446056 341570 262653 203797 146229 82061 25879

Antal köp

Recency 8231 119

Frequency 2454 1592 1185 903 698 547 409 300 192 70

Monetary 2181 1555 1265 895 727 510 515 367 238 97

Snitt/köp

Recency 524 525

Frequency 503 521 532 532 531 509 560 565 560 631

Monetary 654 535 478 498 470 515 396 398 345 267

Förhållande

Recency 1,00 1,00

Frequency 0,96 0,99 1,02 1,02 1,01 0,97 1,07 1,08 1,07 1,21

Monetary 1,25 1,02 0,91 0,95 0,90 0,98 0,76 0,76 0,66 0,51

Tabell 5 är utformad på liknande sätt som Tabell 4 visar författarnas modell med ett
samlat värde.

Tabell 5 Samlat värde, vår modifierad modell
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5 Analys

Idag har en kund så oerhört mycket valmöjligheter när det gäller produkter och tjänster
på den allt mer växande internationella marknaden enligt Kotler et. al. (2001). Detta gör
i sin tur att det blir svårare och svårare för företag att nå ut till sina nuvarande och ta till
sig nya kunder som Feurst (1999) påpekar i teoriavsnittet.

Feurst (1999) trycker på att dagens marknadsförare måste ha möjligheten att spara,
hantera och analysera information om sina kunder. Vidare kan företag inom
sällanköpsvaruhandeln med hjälp av en kunddatabas identifiera och kontakta noggrant
utvalda kunder och sortera upp kunderna efter deras köpbeteende/mönster. Som vi
beskrev i problemformuleringen anser vi att en kunds lojalitet i stora drag speglas av
dennes köpbeteende/mönster.

För företag som tillhör sällanköpsvaruhandeln är det viktigt att knyta till sig kunderna
genom olika marknadsföringsaktiviteter som kundbonus och medlemserbjudanden. Det
är viktigt för företag inom branschen att identifiera de faktorer som attraherar en kund.
Detta för att kunna göra dem lojala och skapa ett högt livstidsvärde med kunden som
både Feurst (1999) och Söderlund (2001) diskuterar.

Det regelverk som finns för att reglera företagens information om sina kunder heter
PuL. För att undvika problem med lagen löser företag detta genom att binda upp
kunderna med medlemskort. För att bli medlem och få förmånerna måste kunderna ge
sitt godkännande för att företagen skall ges friheten att lagra information om kunderna.
Denna information kan också användas till att locka till sig nya kunder genom att lära
sig av de ”bästa” kunderna företagen har i sin databas. (www.kontentanledarskap.com)

5.1 Traditionell RFM-modell

Företag inom sällanköpsvaruhandeln kan minska sina kostnader med hjälp av sina
databaser. Med dessa så kan de välja ut de kunder som kan tänkas beställa något eller
nappa på ett erbjudande (Colombo 1999). Detta leder till minskade utskick till mindre
lojala och ej köpbenägda kunder. Som med allt annat inom företagsekonomi så gäller
det att maximera vinsten och minimera kostnaderna. Med hjälp av RFM hittar företagen
de kunder som är lojala utifrån köpbeteende/mönster, det vill säga de kunder som är
aktiva, köper regelbundet och spenderar mycket pengar. Detta samtidigt som
kostnaderna reduceras genom att företagen minskar reklamen och erbjudanden till
inaktiva kunder.

Ytterligare fördelar med RFM är att det är en enkel men ändå en effektiv modell.
Enkelheten med modellen gör att företag för en ringa summa kan implementerar den på
sin kunddatabas och skapa stora fördelar.

Genom att dela in variablerna i lika stora delar till exempel fem stycken med 20 % i
vardera, får företag framförallt en enkel och effektiv modell. Detta främst för att den är
enkel att uppdatera med ny köpdata och den påverkas ej av utomstående faktorer som
konjunkturförändringar. Eftersom företaget vi utgått från tillhör sällanköpsvaruhandeln
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kan den tänkas påverkas när kunderna får mindre pengar i plånboken vilket skulle leda
till ett förändrat köpmönster vilket inte kommer kräva förändringar i modellen.

Vidare vill vi illustrera RFM-modellens överskådlighet genom att visa Figur 2. Efter
betygsindelningen kan företaget placera in
varje cell utefter den tresiffriga
betygskoden. Figur 2 visar en kub som
åskådliggör cellernas placering gentemot
varandra. Närmast origo är de kunder inom
cellen med betyget 111 placerade.
Motstående hörn är således placeringen för
cellen 555. Följer företaget bara en axel ser
de placeringen utefter endast den variabeln.
Genom denna kub kan företaget enkelt
överskåda alla kunder och inrikta sig mot
utvalda grupper för sin marknadsföring.

Den cellen som företagen enligt teorin söker eller bör koncentrera sig på är kunderna
med betygen 555. Detta för att det är dessa kunder som nyligen har köpt något, är i
affären ofta samt att de spenderar en hel del pengar. Med tanke på hur deras beteende
hittills varit för att nå dessa betyg finns det ingen anledning att förvänta sig annat än att
de beter sig på ett liknande sätt i fortsättningen. Vårt undersökningsföretag bör även ha i
åtanke att den här cellen innehåller flest kunder, det vill säga 38 stycken. Så det är här
de bör satsa sin marknadsföring för det är dessa som är lojalast i form av
köpmönster/beteende.

Miglautsch (2002) säger till RFM:s nackdel att under den senaste 20 års perioden har
ändå företag lyckats kontakta de bästa kunderna framför de sämsta utan att använda sig
av RFM. Frågan är då om  dessa företag har kunnat sortera bort de sämre kunderna och
på så sätt minskat sina kostnader. Dock fortsätter Miglautsch (2002) att säga att RFM
nästan enbart är fokuserad på de bästa kunderna detta gäller ju även för vårt företag
inom sällanköpsvaruhandeln. Detta kan ju leda till att det är många av företagets kunder
som inte blir kontaktade trots att de är potentiella kunder. En självklarhet är att kunder
som aldrig blir kontaktade eller fått ett erbjudande inte heller kommer att svara.

Slutligen kan vi konstatera utifrån resultatet att cell 555, den som eftersöks inom teorin
består av 38 kunder i vårt material, det vill säga 7,2 % av kunderna. Denna mindre
mängd kunder står ändå för cirka 19 % av de totala intäkterna för vårt
undersökningsföretag.

5.2 Samlat värde

Efter betygsättningen av vårt företags kunder räknade vi ut ett samlat värde för samtliga
celler. Detta gjorde vi för att de på ett enklare sett skulle ha möjlighet att skilja på
cellerna, om de måste välja mellan cellerna istället för att bara rangordna dem.

Med ett samlat värde kan företag i branschen inte längre titta enbart på de kunder som
varit ”bäst” historiskt sett. Med hjälp av det samlade värdet kan de se mer potentiellt
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lönsamma kunder, det innebär att det finns fler kunder med sämre betyg som ändå kan
vara intressanta. Det behöver alltså inte vara så att cellen 555 är den ”bästa” cellen i det
långa loppet. Det kan finnas andra celler som har potential att generera mer för
företaget. Detta skulle innebära att företag inte längre bara har en betygssättning där det
är svårt att jämföra cellerna sinsemellan. De skulle nu få en rangordning över hur
lönsamma cellerna skulle kunna vara med rätt marknadsföringsaktiviteter.

Företag inom sällanköpsvaruhandeln bör som alla andra företag rikta in sin
marknadsföring mot de celler med ett högre potentiellt värde än genomsnitts värdet per
köp och kund. Eftersom kunderna inte handlar varje dag i affären krävs det att företagen
får dem att spendera så mycket som möjligt varje gång de är i affären eller att få dem att
gå dit oftare. Det vill säga öka deras lojalitet.

Hur vi än vänder och vrider på det är det potentiella värden som diskuteras det vill säga
att vi inte med säkerhet kan säga att värdena stämmer eller är möjliga att uppnå. Dock
finns det förhoppningar och möjligheter att nå dessa värden för undersökningsföretaget.
Lockar de rätt celler på rätt sätt i form av rabatter och liknande erbjudanden kan
företaget få de intressanta cellerna att utvecklas positivt till att handla mer. Detta
innebär att alla celler som har ett högre potentiellt värde än det genomsnittsliga är de
företaget i första hand skall satsa på.

Ju mer komplicerat och tidskrävande en modell är desto dyrare blir den självklart att
framställa och arbeta med. Denna modell med ett samlat värde är ju att gå ett steg längre
i RFM-modellen och blir således dyrare att genomföra. Dock kan företag inom
branschen få ut väldigt väsentlig information ur den. Slutligen är det ju ändå så att
mödan skall täcka nyttan.

Ytterligare en nackdel med modellen är att användaren förlorar information i form av
överskådlighet som kan var användbar för marknadsförare. Detta på grund av att de
utgår från tre variabler som i slutändan endast har ett värde. Innan så görs analysen från
tre synvinklar i form av tre variabler och därifrån får ett samlat värde. Det blir alltså
omöjligt att identifiera en speciell typ av kund.

I vår undersökning av företagets databasmaterial fick vi fram att cellen 115 var den med
högst potentiellt värde 697,4 kronor, jämfört med medeltalet på hela urvalet som var på
523,6 kronor. Detta gör ju denna cell till väldigt intressant. Den innehåller kunder som
inte varit i affären på länge, inte heller varit där många gånger, de gånger de varit där
har de dock spenderat mycket pengar. Denna grupp får i dagsläget minimalt med
marknadsföringsåtgärder riktade mot sig då de är så pass lågt i betygshierarkin.

Jämför vi resultatet från det samlade värdets bästa cell (115) med betygsindelningens
bästa cell (555) ser vi att det skiljer sig åt. Båda två ligger tydligt över medeltalet 523,6
med värden på 697,4 kronor respektive 593,3 kronor för hela kundurvalet och är således
intressanta celler båda två. Slutligen kan vi konstatera att cellen 115 är i det samlade
värdet mest intressanta medan cell 555 är den ”bästa” cellen då den är den största
kundgruppen och står för den klart största andelen av intäkterna.
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5.3 Branschmodifierad RFM-modell

När företaget delar upp sitt datamaterial bör de ha i åtanke vilken storlek på den slutliga
cellen de vill åt. Detta beror på hur stor betygsskala de använder sig av i varje variabel.
Ju fler indelningar i varje variabel desto fler celler blir slutresultatet. Påverkas
indelningen förändras antalet celler. Genom att endast påverka en variabel eller ge de tre
olika skalor kan de anpassa både modellen till branschen och cellantalet. Antalet celler
påverkar i slutändan hur många kunder de kan hitta i varje enskild cell. Alla
modifieringar som görs för att modellen skall anpassas efter branschen för att få ett så
bra analysverktyg som möjligt kostar dock pengar. Nyttan måste ju ändå vara högre än
mödan, det gäller ju även här som med allt annat.

Enligt teorin är det just de som har handlat nyligen som troligtvis kommer att
återkomma. Då vårt undersökningsföretag tillhör sällanköpsvaruhandeln, arbetar de i
15-månadersperioder. Detta för att kunna få in alla säsongsvariationer. Har inte en kund
konsumerat varor under den senaste perioden för en viss summa så anses den inte som
aktiv. Vi anser därför att då borde variabeln Recency indelas med det här i åtanke.
Denna variabel skall endast ha två betygsgrader, med bestämda värden. Alla kunder
som handlat under den senaste 15-månadersperioden skall ha det högsta betyget, här i
form av betyg två. Resterande kunder får alltså betyg ett. Genom denna uppdelning
slipper företaget problem med säsongsskiftningar då de tillhör sällanköpsvaruhandeln.

I både Frequency och Monetary har vi valt att använda oss av tiogradiga skalor i båda
variablerna. Vi har samma skala för båda variablerna för att vi anser dessa går hand i
hand, särskilt när det handlar om sällanköpsvaruhandeln. Vi kunde se sambandet att ett
högt värde på Frequency även resulterade i ett högt värde på Monetary. Därför har vi
även valt att inte använda oss av medelvärden utan av totalvärde mellan variablerna. Vi
tycker att det totala värdet mer speglar sällanköpsvaruhandeln. Vi valde en tiogradig
skala just för att dela in kunderna i mindre homogena grupper. Eftersom desto större
betygsskala desto fler celler blir det i slutändan vilket generar i mindre antal kunder i
varje cell i snitt. För att ytterligare förtydliga så har varje variabel delats in i procentuellt
lika stora delar. Eftersom vi inte besitter tillräcklig branschkunskap har vi valt att inte
använda oss av fasta värden i dessa två variablerna. Dessutom blir det ju som vi tidigare
nämnt dyrare och kräver mer programmering vid fasta värden.

5.4 Samlat värde för branschmodifierad RFM-modell

När det gäller vår potentiellt bästa cell så är den också väsentligt bättre än tidigare
RFM-modellen enligt det samlade värdet. Vår ”bästa” cell enligt betygsindelningen,
2,10,10, ger ett potentiellt värde på 628,3 kronor jämfört med den förra modellens, 555,
593,3 kronor. Jämför vi de två celler med högst potential i vår modell det vill säga cell,
1,1,10, är den nästan 100 kronor högre än i den tidigare modellen, 791,3 kronor
respektive 697,4 kronor.  Siffrorna talar sitt tydliga språk. Med vår modell vet företaget
mer exakt än med den teoretiska modellen vilka kunder de vill nå. Antingen är det i
form av de ”bästa” kunderna eller i form av de mest potentiella.
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6 Diskussion

Företaget vi har undersökt kan med hjälp av en traditionell RFM-modell sätta betyg på
deras kunder utifrån deras tidigare köpbeteende/mönster. Detta är ett effektivt sätt dela
in dem i celler efter hur lojala de är. Detta för att vi kan anta att det finns en stor
möjlighet att de kommer att reagera på liknande sätt i framtiden. När företaget har delat
in dem så kan de på ett lättare sätt få en överskådlig bild över deras kunder. Det är ju
ändå detta som är vitsen med modellen i sig, genom att känna till deras vanor kan
företaget veta vilka de ska försöka nå med sin marknadsföring.

Som analysen visade kan modellens överskådlighet visas med hjälp av en kub (figur 2
sidan 29). Med hjälp av denna kub placeras kunderna ut efter deras betyg vilket ger en
väldigt bra och tydlig placering av cellerna. Detta gör det enkelt för företaget att välja ut
och identifiera möjliga celler för att skräddarsy lämplig marknadsföringsaktivitet.

En RFM-modell är väldigt anpassningsbar och kan därigenom modifieras för att passa i
princip alla företags unika situationer. Förutsättningarna är att en kunddatabas finns och
ständigt är uppdaterad med information över kunderna. De företag som stöter på
problem med modellen är de som antingen är nyetablerade eller har för små
kunddatabaser. Detta för att de antingen har för lite kundhistorik eller för få kunder för
att kunna göra en korrekt analys.

En nackdel med RFM-modellen är att det som mäts är beteendet på redan existerande
kunder, det är just det som bör hållas i åtanke. Detta för att lära sig hur ens ”bästa”
kunder fungerar och på så sätt locka till sig nya. En annan nackdel är att det är möjligt
att missa ”bra” kunder för att de är nya vilket resulterar i högt betyg på variabeln
Recency. Som visas i Diagram 5 (sidan 24), där den eller de lägsta grupperna i
diagrammet, det vill säga grupperna 511 och 512 kan misstänkas vara nya kunder då de
nyligen handlat men inte speciellt många gånger samt att de inte spenderat så mycket
pengar.

Förutom att sätta betyg på kunderna inom varje enskild variabel efter lika stora andelar
kan företagen använda sig av förutbestämda fasta värden. Fördelen med lika stora
andelar är att det är mycket enkelt, att det krävs lite kunskap om branschen och att
användaren ej behöver ändra på förutsättningarna under tidens lopp. För att få en mer
anpassad modell efter branschens specifika situation kan de bestämma fasta värden
inom en eller flera variabler. Frequency kan till exempelvis delas in efter förutbestämda
antal köp. Till exempel kan företag inom branschen ge alla kunder som handlat en till
två gånger betyget ett, tre till fem gånger betyget två och slutligen betyget tre till de som
handlat 6 gånger eller fler. Detta blir en variabelindelning som inte ger tre lika stora
delar utan efter hur många gånger kunderna handlat. Nackdelen är att det krävs mer
programmering när förutsättningarna i branschen förändras, det vill säga då gränserna
måste justeras. Dessa justeringar gör modellen dyrare.

Vi kan tydligt se att vår modifierade modell resulterar i högre siffror. Den ”bästa” cellen
innehåller färre kunder, ändå står den för en större del av omsättningen. I siffror innebär
detta att i vår modifierade modell står den ”bästa” cellen, 2,10,10, står för 22,6 % av
omsättningen medan den tidigare modellens ”bästa” cell, 555, står för 19 %. Dessutom
med endast 6,6 % av kunderna i vår modell mot den tidigare modellens 7,2 %.
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Vi måste dock tillägga att de båda modellernas potentiellt bästa celler i vårt fall inte
innehåller några kunder. Med ett större urval eller rent ut sagt med hela populationen  så
borde dessa celler innehålla kunder. Detta är naturligt då vårt undersökningsmaterial är
sparsamt för att underlätta vårt arbete med datamaterialet och framställande av  RFM-
modellen.

Enligt teorin så är variabeln Recency  den variabeln som påverkar mest. Enligt vår åsikt
och vår modell kan vi se att den är näst intill oväsentlig när det kommer till det samlade
värdet med tanke på att förhållandet är i princip 1,00 på båda variablerna. De kunder
med betyg ett är ändå intressanta ur ett analytiskt perspektiv, varför är de inte längre
aktiva kunder?

Undersökningsföretaget bör överväga sina reklamaktiviteter. Båda modellernas ”bästa”
celler är ju redan bra kunder. Därför bör de vara försiktiga med att skicka för mycket
reklam till dessa kunder vilket skulle kunna resultera i motsats effekt. Dessa kunder
borde behandlas och vårdas väl. Med RFM-modellering får företaget små homogena
kundgrupper som de kan skicka skräddarsydda erbjudande till vilket i sin tur
förhoppningsvis ökar kundlojaliteten.
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7 Slutsats

Kundlojalitet är sig är ett komplicerat begrepp, enligt Jacoby och Chestnut (1978) är
kundlojalitet en kunds icke-slumpmässiga och beteendemässiga reaktion. Vidare
beskriver Söderlund (2001) att det går att dela in begreppet i två delar, en mental och en
fysisk värld. Den vi har undersökt är den fysiska världen där vi avser beteende som kan
observeras, som i vårt fall gäller köpbeteende/mönster. Vi anser att kundlojaliteten
speglas i köpbeteendet/mönstret.

Med en kunddatabas kan företagen arbeta systematiskt med insamling av
kundinformation, utskick och uppföljning. Således är databasen ett register innehållande
en stor mängd information över företagets kunder. Även om nu företaget besitter denna
information så måste de utnyttja denna möjlighet. Används denna information på rätt
sätt så kan de se vilka kunder som är lojala gentemot företaget.

Vi anser att RFM är ett bra hjälpmedel att gruppera sina kunder efter
köpbeteende/mönster. Undersökningsföretaget kan med hjälp av RFM:s betygssystem
undersöka lojaliteten hos deras kunderna på ett bra, enkelt och överskådligt sätt.
Dessutom kan de med modellen ta fram ett samlat värde som visar vilken potential
kunderna har. Precis som Aaker (1996), Johnson och Gustafsson (2000) och Miglautsch
(2002) skriver så är det billigare att behålla en kund än att skaffa en ny. Möjligheterna
att behålla en kund ökar kraftigt om denne är lojal.

Dock anser vi att modellen som beskrivs i teorin bör omarbetas för att bli än mer
effektiv. En modifierad RFM-modell skulle kunna anpassas efter företagets unika
situation vilket förmodligen skulle leda till en mer korrekt och fullständig analys. I
diskussionen har vi redovisat en modifierad modell anpassad efter företagets/branschens
behov. Denna modell innehåller endast en två-gradig skala på variabeln Recency.
Övriga variablerna, Frequency och Monetary är utökade till en tio-gradig skala.

7.1 Fortsatt forskning

För att få en ultimat modell krävs det att den innehåller information om kunderna från
både den fysiska samt mentala världen. I praktiken kan inte detta göras genom
databashantering. Det som kan komplettera modellen är variabler som till exempel kön
och inkomst då dessa i sig ytterligare grupperar materialet. Dessutom bör företag inom
branschen undersöka möjligheten att använda sig av fasta värden inför betygssättningen.
Det förutsätter att resultatet blir bättre och kostnaderna inte blir högre än vad nyttan är.

Företagen kan även undersöka närmre att alternativt använda sig av viktade värden i det
samlade betyget. Med detta menar vi att ge variablerna olika vikt i det samlade värdet.
Vilket skulle innebära att utvald variabel/er skulle få större inverkan på det samlade
värdet. Detta kan användas då företagen anser att en viss variabel påverkar lojaliteten
mer än övriga variabler. Ett alternativ vore även att undersöka möjligheterna att ta
hänsyn till tidsperiodisering inom variabeln Recency. I sällanköpsvaruhandeln måste ju
säsongvariationer påverka hur ofta kunden återkommer och hur mycket pengar denne
spenderar i affären.
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