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Sammanfattning 
 
I Direktmarknadsföring – en fallstudie av företaget Lessmore vill författarna belysa företags 
problem att få sin marknadsföring att synas och höras i den stora mängden information som 
strömmar runt oss. Till uppsatsen har en hypotes satts upp;  
 
” Det är ingen eller en marginell skillnad, i avseende agerande eller reaktion, 
mellan de olika kommunikationssätten förutom kostnad.”  
 
Samt två frågeställningar, där det undersöks vilka kommunikationskanaler som är mest 
kostnadseffektiva, reaktionseffektiva och får flest medlemmar att agera.  Syftet är att hitta 
det kommunikationssätt av brev och e-mail som lämpar sig bäst för Lessmore och dess 
medlemmar, genom att undersöka en kampanj. Uppsatsen är uppdelad i två delar, där den 
andra delen är en uppföljande undersökning om varför medlemmen inte reagerade. För att 
avgränsa undersökningen är det endast Lessmores kunder som tagits med. 
 
Uppsatsen metodkapitel utgår från the research process onion. Metodkapitlet delas upp i 
delar som beskriver hur metoden valts, med grundläggande filosofi och ansats. Vidare får 
läsaren inblick i hur uppsatsens undersökning gått till, med tidsperspektiv och 
datainsamling. Till sist argumenteras för hur uppsatsen och undersökningens validitet och 
reliabilitet stärkts, hur litteraturen valts, samt att källkritik tas upp. 
 
Uppsatsens teoridel tar upp de teorier och modeller som använts. Teorierna om 
Inköpssystem, Sourcing, E-handel, Inköpsvolym och Mellanhänder, är med för att 
karaktärisera Lessmore och deras affärsidé. I teoridelen finns även teorier om 
direktmarknadsföring, som är det som undersöks i uppsatsen. För att den andra delen av 
undersökningen ska kunna analyseras, har även modellerna Kundens livscykel och Gap-
modellen tagits med, samt teorier om orsaker till att kunder lämnar företag. 
 
Empirikapitlet inleds med att presentera företaget Lessmore. Därefter beskrivs kampanjen 
och all data som samlats in i samband med den. Till sist presenteras den data som samlats 
in i den andra delen av undersökningen.  
 
I analysen analyseras Lessmores kampanj, kommunikationsvägarna som valts, samt data 
som samlats in i samband med kampanjen. Slutligen analyseras de svar som kom in i 
samband med den andra undersökningen via telefonintervjuerna, utifrån Gap-modellen. 
 
De slutsatser som framkommit i uppsatsen är att e-mail är mest kostnadseffektiv av de tre, 
vidare drogs slutsatser om att brev är den kanal som ger flest köp, vilket kan bero på att det 
anses vara mer exklusivt än e-mail. Vidare framkom det att en kombination är bättre när det 
gäller att få medlemmarna att agera men och att det inte är någon skillnad när det gäller att 
få kunden att reagera. 
 
Nyckelord: Kommunikationsgap, Direktmarknadsföring, E-handel och Kommunikations- 
kanaler 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel leds läsaren in på uppsatsens problemområde, det vill säga 

problemet med att få sin marknadsföring att synas och frågeställningar, hur de mest effektiva 

kommunikationsvägarna ser ut. Läsaren introduceras även för det fokala företaget, Lessmore. 

Uppsatsen utgår från en hypotes och två frågeställningar. Även uppsatsens syfte, hur arbetet 

gått till och uppsatsens avgränsningar presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund 
För att lyckas på en marknad i dagens samhälle krävs det att företag utmärker sig från det 
ständiga mediebrus och informationsöverflöde som strömmar runt oss. Företagen måste mer 
och mer variera vilka kommunikationskanaler som nyttjas. I Sverige och i resten av världen 
utsätts alla människor för mängder av direktreklam, e-mail, tv-meddelanden, affischer med 
mera, varje dag. Det är sådana mängder att hjärnan inte kan ta till sig allting eller göra 
personen medveten om och intresserad av de olika erbjudandena. 
 
Företag har länge kämpat med dessa problem, att själva kunna sticka ut och synas i mängden 
av information. Enorma ekonomiska medel läggs på marknadsföring som inte når fram till rätt 
kund eller kommer till kunder som inte är mottagliga för just den sorts information som 
företagen vill sända ut. Det krävs att företag lägger ner mer tid på att hitta 
kommunikationsvägar som passar just dem och deras kunder. 
 
Det finns i huvudsak tre olika sätt på vilka ett företag kan kommunicera med marknaden. De 
tre sätten är personlig kommunikation, masskommunikation samt direktmarknadsföring. 
Personlig kommunikation innebär att företaget har en personlig kontakt med kunden i fråga. 
Masskommunikation innebär att samma budskap skickas ut till flera kunder samtidigt. 
Direktmarknadsföring där kontakten med kunden sker med hjälp av interaktiv 
kommunikation. Direktmarknadsföring påminner om personlig kommunikation, då 
informationen är personligt anpassad till kunden, men där det inte förekommer personlig 
kontakt.1 Valet av vilken strategi som passar bäst för företaget i fråga, beror mycket på vilken 
verksamhet som bedrivs och vilka resurser som finns att tillgå i marknadsföringen. Vare sig 
marknadsföringen är mycket påkostad eller att resurserna för den är starkt begränsade, är det 
viktigt att veta vilken kommunikationsstrategi som ger bäst utdelning för just det egna 
företagets reklam. Hittas inte rätt kommunikationsvägar uppstår gap i kommunikationen som 
gör att kunden inte får ut det den vill ha av företaget eller att företaget inte når ut med vad det 
kan erbjuda. 
 
Möjligheterna att göra reklam för sitt företag är många och de ökar hela tiden med hjälp av 
teknikens utveckling och Internet. Traditionell direktreklam skickas som brev via posten eller 
det lite mer moderna elektroniska posten, e-mail. Båda kommunikationssätten är relativt 
enkla, men kan vara nog så effektiva jämfört med stora och påkostade reklamkampanjer. 
Kommunikationssätten når ut till många och kan lätt riktas mot speciella målgrupper, så 
kallad targeting. 
 

                                                 
1 Browall. D, Flodhammar. Å, Jansson. M, (1990) s. 30ff 
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1.2 Problemformulering 
Företaget som satts i fokus i uppsatsen är Lessmore, ett företag som samordnar små och 
medelstora företags inköp. För Lessmore är det intressant att veta vilket av 
kommunikationskanalerna brev eller e-mail, eller en kombination av dessa, de ska använda 
sig av för att nå ut till sina kunder. Lessmore har kunder som är medlemmar, men som inte 
nyttjar alla tjänster som erbjuds. Frågan är, om medlemmarna inte nyttjar Lessmores 
erbjudanden och tjänster för att de inte behöver det, för sin verksamhet eller för att de inte 
förstår vilka fördelarna är och vad som egentligen erbjuds. Det finns alltså gap i 
kommunikationen mellan medlemmar och Lessmore, gap som uppstår när medlemmarna inte 
talar om vad de söker av exempelvis inköpssystemets snabbeställning, eller att Lessmore inte 
förstår vad kunderna söker. Även kommunikationsgap uppkommer, då Lessmore inte lyckas 
kommunicera ut alla funktioner som erbjuds, och vad som gör dessa fördelaktiga. 
  
Det finns flera definitioner på effektivitet, i avseende ekonomiska sammanhang. 
Nationalencyklopedins definition är; 
�

�förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat.”  
 
I den här uppsatsen ses effektivitet som, antal kontaktade medlemmar, relativt hur många 
medlemmar som agerar eller reagerar. Med kostnadseffektiv menar författarna, kostnaden för 
varje agerande eller reaktion. 
 
Det är av intresse för Lessmore, att deras kunder känner till vilka möjligheter som det innebär 
att vara medlem hos dem, och att kunderna känner mervärde, eftersom Lessmores 
förhandlingsstyrka hos leverantörer kan öka om fler medlemmar är aktiva. Vidare ökar 
Lessmores intäkter om fler medlemmar besöker sidan och gör sina inköp där.  
 

1.3 Hypotes 
Hypotes som satts upp för uppsatsen grundar sig i att båda kommunikationskanalerna används 
inom direktmarknadsföring2  samt att kommunikationsprocessen är den samma.3 Med det 
menar författarna, att medellandet utformas, skickas och ger feedback, på samma sätt, men det 
ena sker fysisk, och det andra elektroniskt.  Även Lessmores tidigare erfarenheter har spelat in 
när författarna kommit fram till hypotesen, enligt följande; 
 
Det är ingen eller en marginell skillnad, i avseende agerande eller reaktion, mellan de olika 
kommunikationssätten förutom kostnad. 
 

1.4 Frågeställning 
• Vilken av kommunikationskanalerna brev och e-mail, eller en kombination av dessa, 

är mest effektiv vad gäller att få medlemmen att agera eller reagera på erbjudanden, 
samt att vara kostnadseffektivt?  

• Vilka kommunikationsgap mellan Lessmore och dess medlemmar kan läsas ut i 
mätningen av responsen på kampanjen? 

 

                                                 
2 Kotler. P, Keller. K.L, (2006) s. 604ff 
3 Bovée. C.L, Thill. J.V, (1995) s. 37 
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1.5 Syfte 
Kommunikation mellan ett företag och dess kunder kanske inte ger det genomslag som 
önskas, författarna vill undersöka om valet av kommunikationskanal kan vara en orsak till 
detta. Resultatet av uppsatsen har som mål att vara ett argument för vikten av val av 
kommunikationskanaler. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om skillnader i effektivitet finns mellan Lessmores 
valda kommunikationskanaler, e-mail, brev eller en kombination av dessa. Författarna vill 
även visa exempel på orsaker till att kommunikationsgap uppstår hos Lessmore. Slutligen 
testas om hypotesen stämmer, eller om den ska förkastas.   
 

1.6 Tillvägagångssätt för uppsatsen 
För att uppfylla en del av syftet har en hypotes satts upp, som kommer att testas med hjälp av 
en undersökning av Lessmores kunder. Två kommunikationssätt används i undersökningen. 
Kommunikationssätten som valts tillsammans med Lessmore är e-mail och brev. 
Undersökningen görs på respondenter från tre urvalsgrupper. Grupperna väljs med hjälp av ett 
O.S.U, oberoende slumpmässigt urval. Första gruppen får ett e-mail, andra gruppen ett brev 
och tredje gruppen får både e-mail och brev.  
 
Kampanjen, som undersöks i uppsatsen, är en kampanj som företaget Lessmore skickat ut till 
ett O.S.U av sina medlemmar. Lessmores huvudsakliga syfte med kampanjen är att öka 
antalet köp i snabbeställningsfunktionen i inköpssystemet, där utvalda varor från deras 
leverantörer finns att köpa till rabatterade priser. Fördelen är, att istället för att gå in på varje 
leverantörs sida, så kan flera leverantörer nås från samma sida, vilket är en fördel för de 
medlemmar som inte är vana vid att handla över nätet. Andra fördelar med snabbeställningen 
är att Lessmore skickar ut en samlingsfaktura, istället för att medlemmarna får en faktura från 
varje leverantör. Kampanjen är utformad och genomförd genom ett samarbete mellan 
författarna och Lessmore. Författarna har varit med i kampanjens hela livscykel, där både 
utformning, paketering, utskick och uppföljning ingår. Syftet med uppsatsen har vuxit fram 
genom en diskussion mellan författarna och Lessmores VD Fredrik Kilenius, för att båda 
parter ska få ut så mycket som möjligt av uppsatsen. 
 
Vidare har en uppföljande undersökning gjorts, med ett urval av undersökningens 
respondenter, för att hitta möjliga orsaker till gapen i kommunikationen och eventuella brister 
i snabbeställningsfunktionen. Denna undersökning gjordes genom telefonintervjuer av 
författarna. 
 

1.7 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas geografiskt till Lessmores medlemmar, vilka i nuläget endast finns i 
Sverige. Lessmores medlemsgrupp består av små och medelstora företag och det är dessa som 
kommer att undersökas i uppsatsen. Lessmore har en medlemsgrupp på cirka 18000 
medlemmar. För att kunna göra en så säker analys som möjligt kommer 1500 företag vara 
med i undersökningen. Tidsaspekten som satts är att företagen har 2 arbetsveckor på sig att 
svara från det att kampanjen drar igång. Kampanjen startar den 25 april 2006 och avslutas den 
5 maj 2006. För att se om medlemmen aktivt loggar in på sin sida, har tiden avgränsats från 
årets början till mätperiodens slut, då medlemmarnas aktivitet kan gå i perioder.  
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Författarna avser inte att skriva kampanjmeddelandet. Denna uppgift lämnas till Lessmore, då 
en del av författarnas arbete är att analysera Lessmores kommunikation, det vill säga 
meddelandet. Författarna har heller inte som mål att tycka till om hur utskicket formuleras 
eller utförs, utan snarare ge tips och idéer till Lessmore efter kampanjen som kan användas i 
framtiden.   
 
Avgränsning sker även till att endast analysera möjliga gap i kommunikationen till befintliga 
medlemmar angående snabbeställningsfunktionen, inte resten av företaget och företaget som 
helhet till nya potentiella kunder. Författarna avgränsar sig till att i uppsatsen bara ta upp gap 
ett, skillnaden mellan kundens förväntningar och ledningens uppfattning om kunden 
förväntningar, gap två, förtaget tjänstespecifikation inte överrensstämmer med ledningens 
uppfattningar om vad kunden förväntar sig, och gap fyra, brister i 
marknadskommunikationen, i analysen. Detta på grund av att undersökningen inte innefattar 
gap tre och fem. I uppsatsen tas dock hela gap-modellen upp i teorin för att ge läsaren en 
bättre helhetssyn över modellen.  
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2 Metod 
Metodkapitlet delas upp i delar som beskriver hur metoden valts med grundläggande filosofi 

och ansats. Vidare får läsaren inblick hur uppsatsens undersökning gått till med 

tidsperspektiv och datainsamling. Till sist argumenteras för hur uppsatsen och 

undersökningens validitet och reliabilitet stärkts, hur litteraturen valts samt källkritik. 

2.1 Modellval 
I uppsatsen används gap-modellen för att se vilka brister som kan uppstå i kampanjen när det 
gäller kommunikation mellan Lessmore och dess medlemmar. Författarna anser att gap-
modellen är relevant, då den med fördel går att använda på tjänsteföretag, och den tar upp och 
visar på vart i kommunikationen brister kan uppstå, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att 
skapa en effektivare marknadskommunikation. Även Grönroos livscykelmodell är med i 
uppsatsen, för att visa varför kunder väljer att lämna eller stanna kvar som kund hos ett 
företag. Den modellen har tagits med, då den förklarar avsikten med att ha en bra och rätt 
kommunikation med kunden. Författarna anser att modellen inte bara gäller kundens livscykel 
i företaget, utan även för en specifik tjänst företaget tillhandahåller.  
 
I uppsatsen tas teorier om direktmarknadsföring, marknadsföring via e-mail och post samt 
lagliga aspekter för dessa upp för att ge läsaren en djupare förståelse för vad det är för något, 
och hur det fungerar, samt visa vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet inom 
marknadsföring av detta slag. Då uppsatsen till stor del bygger på en undersökning som gjorts 
med hjälp av en kampanj via e-mail och brev, anser författarna att det är relevant att ta upp 
dessa i teorin. 
 
Teorier om inköpssystem, inköpsvolymer och mellanhänder tas upp, eftersom det är det som 
Lessmore i stora drag håller på med, och författarna vill med hjälp av teorierna förklara vad 
det är, och med hjälp av dem förklara Lessmores affärsidé. Dessa teorier förs även in i 
empirin för Lessmore.   
 

2.2 Tillvägagångssätt för metod 
En lämplig modell att använda sig av, innan data samlas in, är The research process onion. 
Utgångspunkten i denna modell är, att innan själva kärnan, datainsamlingen, nås bör 
författaren tänka på vissa faktorer. Genom att dra paralleller till en lök, där flera lager skalas 
bort innan kärnan framträder, ges en bra överblick hur modellen fungerar. Det första lagret 
handlar om vilken av undersökningsfilosofierna författaren ska använda sig av. Dessa kan 
vara positivism, antipositivism och realism. Nästa lager visar vilken undersökningsansats som 
används. Det finns tre olika undersökningsansatser; deduktion, induktion och abduktion. Det 
nästkommande lagret belyser vilken undersökningsstrategi som ska appliceras. Här avgörs till 
exempel om en survey-undersökning eller en fallstudie ska genomföras. Det fjärde och sista 
lagret, tidsperspektiv, syftar till att avgöra under hur lång tid studieobjektet behandlas. De 
tidsperspektiv som kan väljas är tvärsnittsstudie eller longitudinell studie. När slutligen 
kärnan har framträtt, är det dags att avgöra vilken typ av data som ska användas, primärdata 
och/eller sekundärdata.4 

                                                 
4 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 82ff 
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2.3 Undersökningsfilosofi 
Två grundläggande undersökningsfilosofier är positivism och antipositivism. Dessutom 
förekommer ytterligare en, vilken benämns realism. Vilken av dessa som ska användas beror 
på vilken syn författaren har på vetenskapen.  
 
Positivism, som är det naturvetenskapliga synsättet, innebär att författaren förklarar och 
försöker förstå kausala samband. Inom denna filosofi ligger fokus på att vara objektiv. 
Forskaren ska vara helt oberoende och varken påverka eller påverkas av forskningsobjektet.5 
 
Inom det antipositivistiska synsättet anses samhället, företag och ledning vara alltför 
komplexa för att det ska kunna bedrivas forskning på samma sätt som inom naturvetenskapen. 
Författaren ser här att företag är unika och att det är många olika individer som gör företaget. 
Det är därför svårt, om inte omöjligt, att göra generaliseringar. De bör heller inte göras, då 
samhällskunskap hela tiden förändras och poängen med generaliseringen kan gå förlorad 
inom ett par månader. 6 
 
Realism baseras på tron att en verklighet existerar och är oberoende av tankar och åsikter. 
Med det menas att, det finns sociala krafter och processer som påverkar individen, utan att 
individen är direkt medveten om detta. Realismen delar alltså positivismens syn att det endast 
finns en sanning, men det är faktorerna i omvärlden som ska studeras, inte individerna, då de 
reagerar på olika sätt på samma händelse.7 
 
Trots att dessa filosofier skiljer sig från varandra, och att de till viss del är varandras 
motsatser, passar inte filosofierna perfekt in på den här uppsatsen. Positivismen är av 
naturvetenskaplig natur. Trots det använder sig forskare inom samhällsvetenskapen ofta av 
avskalade system, som är tagna från naturvetenskapen, och då är av den positivistiska 
filosofin.8  Författarna anser dock inte att det fungerar i den här uppsatsen, då sociala aspekter 
inte beaktas. Även i de fall där forskarna försöker skapa dynamik genom en tidsaspekt, vilket 
forskare inom realismen försöker göra, anses det, att det bara finns en sanning.  
 
I den här uppsatsen görs ett försök att få fram data, som kan analyseras på olika sätt. Det görs 
först en kvantitativ undersökning för att få fram ett konkret statistiskt resultat, och sedan en 
kvalitativ undersökning för att få fram tänkbara orsaker till det första resultatet. I och med att 
författarna har som mål att få fram olika tänkbara förklaringar, anser författarna att uppsatsen 
till största delen bygger på en antipositivistisk filosofi. 
 

2.4 Undersökningsansats 
En undersökningsansats innehåller val av teorier, förklaring, förståelse och metodiker. Tar 
forskaren ställning till exempelvis kunskapsmål, människans natur eller komplexitet, har ett 
perspektiv uttalats. Om dessa ställningstaganden görs omedvetet och förblir outtalade, 
avslöjar det brister i forskarens vetenskapliga förhållningssätt.9 
 

                                                 
5 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 83f 
6 Ibid. s. 84 
7 Ibid. s. 84f 
8 Wigblad. R, (1997) s. 154f 
9 Ibid. s. 66 
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Wigblad visar på tre olika vägar till att precisera ansatsen i en undersökning vilket kan ses i 
figur 1. Alla tre ser ut som en triangel och utgångspunkten är ett av hörnen. Missar forskaren 
något av hörnen i vald triangel blir inte undersökningsansatsen fullständig.10  
 

 
Figur 1. Karta över vetenskapliga samband, Wigblad. R (1997) s. 67 

 
Utgår forskaren från befintliga teorier, är undersökningsansatsen deduktiv. Det finns några 
karaktärsdrag som är typiska för ett deduktivt angreppssätt. Det första är att förklara samband 
mellan variabler, medan det andra handlar om att utveckla hypoteser. Det deduktiva 
tillvägagångssättet innebär att utifrån teorin generera hypoteser. Dessa hypoteser testas sedan 
på empirin.11 Enligt deduktivansats måste hypotesen testas flera gånger och hela 
undersökningscykeln görs om, från att hypotesen skapas till att den testas på empirin, för att 
den ska kunna ses som sann.12  
 
Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att utifrån empirin utveckla teorier. Det kan till 
exempel vara att studera ett eller flera enskilda fall och genom att konstatera samband mellan 
dem, utveckla teorier om sambandens existens.13  
 
Med en abduktiv ansats försöker författaren, i likhet med en deduktiv ansats, att utifrån kända 
fakta skapa en hypotes som kan förklara dessa. Skillnaden mellan abduktiva och deduktiva 
slutledningar ligger i att de abduktiva genererar ny, men inte nödvändigtvis sann kunskap. De 
utgör bara en mer eller mindre möjlig förklaring. Abduktion är ett led i det som brukar kallas 
hypotetisk-deduktiv metod. 14 
 
Utgångspunkten för uppsatsen är syftet, då Lessmore hade en önskan om att klargöra vilken 
kommunikationsväg som är mest lämpad för deras medlemmar. När syftet satts, diskuterades 
vilka modeller och teorier som var bäst lämpade för arbetet. Därefter växte tillvägagångssättet 
för undersökningen fram. Uppsatsens ansats är abduktiv, då en hypotes har satts upp med 
hjälp av tidigare teorier och erfarenheter från Lessmore. Hypotesen testas sedan på den 
insamlade empirin och slutsatser, som svarar på syftet, kan lyftas fram. Vidare behöver det 
som framkommer i undersökningen inte vara den absoluta och enda sanningen, utan det är en 
möjlig förklaring till vilka kommunikationskanaler som är mest effektiva i olika avseenden. 
Hade uppsatsen byggt på en deduktiv ansats skulle hypotesen behöva testas under flera 
undersökningscyklar.  
 

                                                 
10 Wigblad. R, (1997) s. 67 
11 Föreläsning 2005-08-31 Lindell P ”Urvalsmetoder, sekundärdata”  
12 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 86 
13 Föreläsning 2005-08-31 Lindell P ”Urvalsmetoder, sekundärdata”  
14 http://www.ne.se  2006-02-21 kl.14:22 
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2.5 Undersökningsstrategi 
Det finns flera olika undersökningsansatser, men de två vanligaste inom den 
samhällsvetenskapliga läran är survey-undersökning och fallstudie. En survey-undersökning 
innebär, att det genom en undersökning med till exempel frågeformulär, samla in stora 
mängder data från en stor population. Med hjälp av dessa data kan enkla jämförelser göras. En 
nackdel med att göra en survey-undersökning, är att det oftast är väldigt tidskrävande15. Den 
andra ansatsen, det vill säga fallstudien, kännetecknas av att den till skillnad från survey-
undersökningen utgår från ett fåtal enheter och använder flera variabler. En fallstudie innebär 
också att en djupare insikt fås i ett eller flera relaterade fall, och att både kvalitativa och 
kvantitativa metoder kan användas. Exempel på datainsamlingsmetoder kan vara intervjuer, 
frågeformulär, egna observationer med mera16.  
 
Första delen av uppsatsen bygger på en survey-undersökning, då en stor mängd statistiska 
data samlats in för att sedan analyseras. Utifrån data som samlats in, görs sedan en 
uppföljande fallstudie av ett urval av de respondenter som inte agerade på kampanjen. 
 
Valet av respondenter gjordes genom ett O.S.U, med hjälp av ett data system. Detta valdes för 
att stärka validiteten och reliabiliteten i undersökningen, samt för att få ett tvärsnitt av 
Lessmores kunder. Urvalet har gjorts i tre respondentgrupper, brev, e-mail samt en 
kombination. Detta för att lättare kunna mäta och jämföra de olika reaktionerna. Efter att all 
data samlats in har författarna mätt antalet reaktioner och köp i varje grupp och sedan 
analyserat resultatet, för att se om Lessmores medlemmar är mer benägna att reagera på något 
av kommunikationssätten eller att de reagerar mer på upprepning. 
 

2.6 Tidsperspektiv 
Det finns två olika tidsperspektiv som går att använda sig av när en studie utförs. Den första 
är tvärsnittsstudien, vilket betyder att ett visst fenomen vid en specifik tidpunkt studeras. En 
survey-undersökning är ofta ett tydligt exempel på detta. Motsatsen till en tvärsnittstudie är en 
longitudinell studie, vilket innebär att ett fenomen studeras över en längre tidsperiod, och det 
går då att se hur förändringar sker. Det kan till exempel vara en studie om en 
produktutvecklingsprocess.17 
 
Det tidsperspektiv som använts är en tvärsnittstudie, då undersökningen endast tar upp en 
reklamkampanj och effekterna av den. Även om kampanjen fortgår under en längre tid, så 
sker mätningen vid ett specifikt tillfälle, ett så kallat tvärsnitt. Den uppföljande studien sker 
även den endast vid en tidpunkt och kan då även den ses som en tvärsnittsstudie. 
 

2.7 Datainsamling 
Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som samlats in 
av författaren och som är specifika för ändamålet. Data som samlats in av någon annan i ett 
annat syfte, kallas sekundärdata. Exempel på sekundärdata kan vara tidningsartiklar, databaser 
och dokument, med syfte att berätta om tidigare forskning.18  

                                                 
15 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 92 
16 Ibid. s. 93 
17 Ibid. s. 96 
18 Ibid. s. 188ff 
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Det finns flera problem som kan uppstå när data ska samlas in. Ett problem är access till det 
eller de objekt som ska analyseras, samt kringliggande data som är intressanta att analysera i 
studien. Anledningarna kan vara att forskningsämnet är känsligt, eller att de som ska ge 
access inte litar på forskarens kompetens.19 Har forskaren väl fått tillgång till 
forskningsobjektet eller relaterade data, är det av största vikt att denne behandlar det 
förtroende som beviljats med respekt. 
 
Lessmore har varit mycket tillmötesgående när det gäller tillgång till företagets kundregister 
och annan data. Eftersom tillgången till data har varit så stor, och känsliga uppgifter har 
lämnats ut, kommer, med hänsyn till Lessmore och företagets medlemmar, endast data som är 
relevana för uppsatsen att lämnas ut här. Inga företagsnamn kommer att lämnas ut för att inte 
känslig information ska spridas.  
 
Det finns olika tillvägagångssätt att samla in primärdata som ska ligga till grund för slutsatsen 
i en studie. När data samlas in genom observation, kan det göras på två sätt. Det ena sättet 
innebär att forskaren deltar i aktiviteterna och registrerar hur objekten reagerar och handlar. 
Det andra sättet är en strukturerad observation där mer kvantitativa data samlas in och 
forskaren tittar på, om eller hur ofta, en handling utförs.20 Efter att Lessmores kampanjutskick 
skickats ut till de utvalda medlemmarna och en tid för reaktion passerat, kunde alla 
medlemmar som fått kampanjutskicket studeras. Det undersöktes om medlemmarna reagerat 
och loggat in på sina sidor under denna period, om medlemmen brukar logga in ofta och/eller 
om de köpt det som erbjudits i kampanjen, och ifall de tidigare handlat genom 
snabbeställningen. Även information om juridisk form, omsättning och antal anställda 
samlades in vid detta tillfälle. Författarna har haft tillgång till de e-mail som studsat tillbaka 
och de brev som kommit i retur. Då studiens syfte är att hitta det mest effektiva 
kommunikationssättet till medlemmar, så ses även returerna och studsarna som insamlad data. 
Respondenterna var inte medvetna om att kampanjen i fråga var en del av en undersökning, 
då författarna inte ansåg att det var av relevans och att det skulle kunna påverka slutresultatet.  
 
När införskaffning av data sker genom intervjuer skiljs tre olika intervjumetoder åt, 
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju 
används ett standardiserat intervjuunderlag, med förutbestämda frågor samt förutbestämda 
svarsalternativ. Det vill säga respondenten har ett antal svarsalternativ att välja mellan.21 Med 
semistrukturerad intervju menas att intervjuaren har ett antal frågor som denne vill ha 
besvarade, men tillvägagångssättet är inte lika formellt som vid en strukturerad intervju. 
Respondenten har dessutom möjlighet att utveckla sina svar i större utsträckning och även 
skapa en dialog med intervjuaren. Ostrukturerade, så kallade djupintervjuer är informella. 
Dessa används när intervjuaren vill gå på djupet av ett ämne eller en fråga. Här finns inget 
förbestämt frågeformulär, utan respondenten tillåts prata fritt om sitt ämne.22 
 
För att få in mer ingående data om hur Lessmores medlemmar ser på författarnas valda 
kommunikationssätt, om de känner till att det går att göra snabbeställningar via kundens sida 
på Lessmore och varför respondenten inte reagerade på kampanjen, har vidare intervjuer med 
ett urval av respondenter gjorts. Dessa intervjuer har varit semistrukturerade, där 
förutbestämda frågor ställts, och respondenten har haft möjlighet att utveckla sina svar på ett 
antal av frågorna. Respondenterna i den här uppföljande undersökningen gjordes medvetna 

                                                 
19 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 114 
20 Ibid. s. 221ff 
21 Ibid. s. 246 
22 Ibid. s. 246 
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om att kampanjen var en del av en undersökning och att frågorna som ställdes var en 
uppföljning på den. 
 

2.8 Undersökningens inriktning 
Vilken inriktning som används i en studie, beror på vilket syfte och vilken strategi författaren 
har i arbetet. Det finns framförallt tre viktiga inriktningar som kan användas. Dessa är 
explorativ, deskriptiv och förklarande. Det är inte nödvändigt att välja endast en av dessa 
inriktningar, utan en kombination av dessa kan ofta vara att föredra.23 Explorativ, utforskande, 
inriktning används ofta när förkunskapen och den befintliga teorin är begränsad. Metoden 
innebär att författaren ställer sig frågor som till exempel vad händer. Detta är en vanlig metod 
när en förundersökning görs. Med en deskriptiv inriktning menas att data söks om väl 
specificerade frågeställningar. Det går alltså att ha ett beskrivande syfte som till exempel 
beskriver vilka konkurrenter som finns på marknaden etcetera.24 Det kan också handla om att 
göra en beskrivning av personer, händelser eller situationer. Med en förklarande inriktning 
menas att orsak-verkansamband söks mellan olika variabler. Här läggs tyngden på att 
verkligen förklara varför till exempel en produktionsprocess går dåligt.25  
 
I uppsatsens första undersökning, har en explorativ inriktning valts, då syftet är att se hur 
medlemmarna reagerar när meddelanden skickas via olika kommunikationskanaler. Den 
uppföljande undersökningen är av förklarande inriktning, då olika tänkbara orsaker och 
förklaringar till att medlemmarna inte reagerar på kampanjen ska lyftas fram. 

2.9 Kvalitativ/kvantitativ undersökning   
Konkreta definitioner på kvantitativ och kvalitativ metod är svårt att få, då de ofta har olika 
betydelse för olika forskare.26 Enligt Nationalencyklopedin innebär en kvalitativ 
undersökning, att författaren själv befinner sig i den sociala verkligheten som den ska 
analysera. I och med att författaren är på plats och studerar människors handlingar och dess 
innebörd, ger detta en större möjlighet att tränga in på djupet än vad den kvantitativa metoden 
skulle kunna göra. Den kvalitativa metoden lämpar sig bättre på ett mindre antal 
undersökningsobjekt, eftersom den är så pass ingående. De vanligaste tillvägagångssätten för 
datainsamling i kvalitativa undersökningar är djupintervjuer och observatorisk medverkan.27 
 
Med den kvantitativa metoden är målet att samla in empirisk och kvantifierbar data som 
enkelt går att sammanfatta i statistik. Metoden har ofta en hög grad av formalisering. 
Författaren försöker välja en del av den grupp människor som är intressant att undersöka, och 
som väl representerar hela gruppen. Därefter samlas information om den delen in, som sedan 
kan antas gälla för hela gruppen.28  
 
Att säga att kvantitativa resultat inte är lika subjektiva som de kvalitativa resultaten är 
problematiskt. Subjektiviteten ligger här i när problemet bestäms och hur statistiken ska 
graderas.29 

                                                 
23 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, (2003) s. 97 
24 Lindell P, Föreläsning 2005-08-31  
25 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 97 
26 Wigblad. R, (1997) s. 74 
27 http://www.ne.se 2006-02-20 kl.13:52 
28 Ibid. 2006-02-20 kl.13:52 
29 Wigblad. R, (1997) s. 75 
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Uppsatsen bygger på en kvantitativ och en kvalitativ datainsamling. Den första 
undersökningen går ut på att samla in statistisk data av ett O.S.U av Lessmores kunder och 
därifrån dras slutsatser. Den andra undersökningen är av mer kvalitativ natur, då vidare 
intervjuer med ett urval av respondenterna sker. I och med detta kan förslag på orsaker till det 
statistiska resultatet komma fram.30 
 

2.10  Reliabilitet 
För att säkerställa kvaliteten på ett arbete bör reliabiliteten och validiteten säkerställas. 
Reliabilitet innebär att studien har pålitliga och trovärdiga data.   
 
För att reliabiliteten ska säkerställas bör hänsyn tas till intervjuarens och respondentens bias, 
det vill säga hur dessa påverkar resultatet med sina frågor och svar. För intervjuaren ska 
hänsyn tas till att dennes kommentarer, ton eller beteende kan påverka respondenten att svara 
på ett visst sätt. Här kan intervjuaren påverka respondenten med sina egna åsikter genom hur 
frågorna ställs. Intervjun kan bli snedvriden på grund av att intervjuaren misstolkar 
respondenten. Respondenten kan även påverkas av intervjuaren genom att respondenten inte 
litar på intervjuaren, eller tvärt om. Intervjuarens trovärdighet kan vara bristfällig och detta 
kan leda till att respondentens svar blir begränsade.31  
 
Även om respondenten tackat ja till intervjun kan den ändå vara känslig för intervjuer, 
speciellt för ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Respondenten kan här välja att 
hålla tillbaka på sina svar och inte svara så utförligt som intervjuaren kanske hoppats. 
Resultatet av detta kan bli att respondenten endast visar en sida av ämnet och framställer sig 
själv, eller företaget de jobbar för, ur deras personliga perspektiv. Hur respondenten svarar 
kan bero på till exempel att intervjuaren inte får prata med rätt person på grund av tidsbrist på 
företaget eller andra okända faktorer. Detta kan färga data som samlats in och ge missvisande 
svar.32 
 
Författarna har deltagit i alla delar av undersökningen för att minska risken för 
respondentbias. Om Lessmores anställda skulle ha gjort undersökningarna finns alltid en risk 
att deras egna åsikter skulle färga resultatet. Lessmore har dock utformat erbjudandet och 
meddelandet för att det skulle bli så snarlikt tidigare kampanjer från Lessmore som möjligt. 
För att undersökningen skulle få en så hög reliabilitet som möjligt, togs beslutet att det var 
lämpligast att författarna hanterade insamling och analys av data. Detta för att minska risken 
för att författarna skulle missuppfatta data insamlat av Lessmore, och som då skulle kunna 
leda till ett snedvridet resultat.  
 
Under den andra delen av uppsatsen har författarna valt att själva göra telefonintervjuer med 
respondenter valda med ett bekvämlighetsurval. Detta för att få en bättre känsla för hur svaren 
ges, istället för att Lessmore skulle göra intervjuerna och författarna bara skulle få ta del av de 
sammanfattande svaren. Analysen och slutsatserna får nu en högre reliabilitet, då det är 
samma personer som tagit emot svaren som analyserar dem. 
 
Författarna har i telefonintervjun valt att ha ett begränsat antal frågor. Detta på grund av att 
intervjun skulle kunna hållas kort, så att respondenterna inte tröttnar och bara ger enkla svar i 

                                                 
30 Wigblad. R, (1997) s. 74f 
31Saunders M, Lewis P, Thornhill A, (2003) s. 252 
32 Ibid s. 252f 
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hopp om att intervjun snart skulle vara över. Intervjufrågorna utformades på ett sådant sätt, att 
de skulle kunna besvaras snabbt med en kort beskrivning av önskad kommunikationsväg eller 
utbud under snabbeställningen. Korta svar ger även högre reliabilitet då de är lättare att 
analysera. 
 

2.11  Validitet 
Validitet är ett mått på resultatets överensstämmelse med verkligheten, det vill säga att 
verkligheten har fångats och att det som avses mätas har blivit mätt, samt att svaren som 
erhålls är direkt kopplade till problemet.33  
 
För att stärka validiteten har större delen av kampanjen utförts av författarna, som har varit 
närvarande när erbjudandet i kampanjen utformades. Författarna har sedan även utfört allt 
arbete med att skicka iväg brev, och se till att kampanjen utförts som planerat samt att breven 
och e-mailen skickats till de oberoende slumpmässigt utvalda respondenterna. Författarna har 
även övervakat utskicket av e-mailen för att kontrollera vilka som inte fått e-mailen. Efter det 
att breven och e-mailen skickats ut har författarna tagit fram information om företagen i de 
olika respondentgrupperna genom att använda sig av Lessmores kundregister.  
 
Lessmores medlemmar är, enligt Fredrik Kilenius, jämförbara med Sveriges alla företag, i 
avseende omsättning, antal anställda och juridisk form. Detta har författarna undersökt genom 
att via Statistiska Centralbyrån tagit fram information om Sveriges företag i fråga om är antal 
anställda, juridisk form och omsättning. Detta har sedan jämförts med Lessmores 
medlemsfakta av medlemmarna i respondentgrupperna, och därigenom säkerställt att Fredriks 
uttalande varit relativt korrekt, se bilaga 1.   
 
Som uppföljning till arbetet har författarna, via telefon, intervjuat tio personer i varje 
respondentgrupp, e-mail, brev samt brev och e-mail. Författarna ansåg att tio respondenter 
från varje respondentgrupp skulle räcka, för att få en indikation om medlemmarnas åsikter 
och tankar om snabbeställningen. För att få en högre validitet på intervjun, har författarna 
utformat frågorna och utfört intervjun själva. Detta för att vara så säkra som möjligt på att det 
författarna avser att mäta blir mätt. 
 

2.12  Litteratur  
I uppsatsen har till stor del studentlitteratur som används vid Örebro universitet använts. 
Litteratur som används för studier på universitetsnivå, anser författarna kunna hålla hög 
reliabilitet. Exempel på författare som använts mycket i arbetet är C.L Bovée, P. Frankelius, 
P. Kotler, C. Grönroos, M. Saunders samt R Wigblad. Alla dessa författare har ett högt 
anseende och det är därför författarna valt att använda sig av dessa källor.  
 

2.13 Källkritik 
Vad som var ett bra kommunikationssätt för ett antal år sedan, behöver inte vara det idag. 
Detta leder till att litteraturen till viss del kan vara inaktuell. I samma takt som tekniken hela 
tiden ändras, så förändras även marknadsföringen. Detta gör att det är relativt svårt att hitta 
teorier om vilka kommunikationssätt som är bäst just nu. De Internetkällor som använts i 

                                                 
33 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 101 
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uppsatsen har kritiskt granskats av författarna och de anses ha hög reliabilitet. Detta då de har 
ett högt anseende, som till exempel SCB och Nationalencyklopedin.  
 
Författarna har intervjuat Fredrik Kilenius, för att få en bättre kännedom och förståelse för 
Lessmore. Efter vad Kilenius sagt, har författarna byggt upp empirin om Lessmore. Detta är 
dock hans syn på företaget och denna kanske inte stämmer helt med hur Lessmore uppfattas 
av andra. Mycket information har även hittats på Lessmores hemsida och även denna är 
partisk. Författarna har under arbetets gång fått relativt stor insyn i Lessmore, samt en 
personlig relation till de anställda, detta kan leda till att författarna blir partiska i sättet att 
hantera data om företaget. 
 
I telefonintervjuerna i den uppföljande undersökningen, med Lessmores medlemmar, finns 
risken att författarna inte intervjuat rätt person på företaget. Den personen som intervjuerna 
gjordes med kan ha varit stressad eller upptagen med annat så att svaren som gavs inte ger en 
korrekt bild av vad de ansåg om kampanjen och kommunikationsvägarna. 
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3 Teori 
I teoridelen av uppsatsen presenteras först teorier som sedan kommer att ligga till grund för 

att kunna karaktärisera och skapa struktur av Lessmore och dess affärsidé. Därefter följer 

teorier som används som grund i analysen. Teorierna som tas upp har CRM, e-handel, 

marknadsföring och kommunikationsvägar som bakgrund. 

3.1 Teorier för att karaktärisera Lessmore 
Teorierna som följer skapar förutsättning till en intressant beskrivning av Lessmore i empirin 
och kommer således inte tas upp i analysen av uppsatsens undersökningar. 
 

3.1.1 Inköpssystem 
Inköpssystem, som till exempel EDI, Electronic Data Interchange system, bygger på att 
företag har datorer kopplade till varandra så att dokument och information kan hämtas från 
andra företag se figur 2. Till exempel kan ett företag lägga upp sina priser och kvantiteter av 
en produkt som de har i lager, så att deras kunder kan få tillgång till aktuella data. Detta för att 
de inte ska behöva ringa och fråga varje gång de är intresserade av en produkt. 
Lagertillgången av produkter uppdateras automatiskt varje gång varor säljs. Med EDI-system 
är det även möjligt att lägga order och erhålla elektroniska orderbekräftelser med automatik. 
Med moderna EDI-system kan räkningar även skickas till berörda kunder med automatik. 
Tack vare att mycket av arbetet utförs av datorn, utan någon personlig kontakt, minskas 
arbetsbördan avsevärt, främst hos det fokala företaget, men även deras kunder vinner tid på 
det.34  
 

 
Figur 2. Modell över datoriserade inköps- och säljsystem,  Zenz G.J  (1994) s. 46 
 
Då arbetet utförs av en dator samlas och lagras informationen i datorn. Detta är till hjälp då 
det enkelt går att sammanställa information om kunderna och deras köpvanor. Detta medför 
att det är lättare för företaget att se vilka varor som köps och av vem samt att det blir lättare 

                                                 
34 Zenz G.J (1994) s. 46ff 
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för företagen att rikta sin marknadsföring, så att rätt kunder får rätt erbjudanden. Om 
företagets säljare bokför vilka varor de säljer, och i vilka kvantiteter, är det lätt för ledningen 
att se vilka säljare som säljer vad. Säljarna kan lägga in sina kunders namn och information 
om dem, så att informationen är öppen för alla inom organisationen.35 
 
En integrerad materialdatabas och ett effektivt inköps- och försäljningssystem hjälper kunden 
att träffa rätt försäljare för sitt ändamål, vilket medför att kunden kan hoppa över 
sökprocessen och direkt komma i kontakt med den säljare som handhar deras köp.36 
 

3.1.2 Sourcing 
Dagens e-handel befinner sig på en global marknad. En stor mängd av e-handelslösningar ger 
köpare många möjligheter till interaktiva kommunikationer på en växande geografisk 
marknad. Digitala marknadsplatser gör att information, köp och försäljning, blir mer 
tillgängliga. Företag köper och säljer över Internet och för fram information och 
kommunicerar via e-mail.37  
 
Strategisk sourcing har två grundläggande funktioner. En av dessa är att designa utbudsbasen, 
det vill säga att göra det lättare för företag att hitta rätt. Den andra, och förenande funktionen, 
är att besvara faktiska köpbehov av det producerande företaget, en så kallad källutväljande 
process. Den här processen riktar sig åt ett redan avgjort köpare-säljare kontrakt till ett 
specifikt köpbehov av en produkt och/eller en tjänst.38  
 

 
Figur 3. Omarbetad modell för den strategiska sourcingens sammanfattning,  Jonsson. S  (2004) s. 2 

 
Strategisk sourcing, se figur 3, är här definierad som den process som omvandlar de 
köpstrategier och krav på utförande som ett företag har till en leverantör, för företagets 
speciella köpbehov.39  

                                                 
35 Zenz G.J (1994) s. 46ff 
36 Ibid. s. 43f 
37 Jonsson. S, (2004) s. 1f 
38 Ibid. s. 1f  
39 Ibid. s. 1f 
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3.1.3 E-handel 
E-handel är alla kommersiella transaktioner på elektronisk basis och innefattar 
marknadskommunikation, förhandlingar och kontraktsingång, betalning, distribution samt 
kundstöd.40 
 
Företag över hela världen använder sig av e-handel för att skapa nya och givande relationer 
med kunder och leverantörer. Det talas mest om stora företag som använder sig av 
transaktioner via Internet i business to business-relationer, så kallade B2B-relationer. En stor 
del av företagen, som använder sig av B2B, e-handel, är dock små och medelstora firmor, då 
de lättare kan hitta de bästa leverantörerna och nå ut till fler kunder via Internet.41 
 
Vid handel och användning av kontouppgifter finns en risk för bedrägeri, detta är dock inte 
vanligt. Att konfidentiell information som skickas digitalt missbrukas är även det sällsynt. För 
att förebygga den risk som dock finns kan lösenord, PIN-koder och digitala signaturer 
användas.42 
 

3.1.4 Inköpsvolym 
Mängdrabatt är något som säljare kan ge till sina kunder ifall de köper stora kvantiteter av en 
vara på en gång. Anledningen till att försäljaren kan ge rabatt när kunden köper stora 
kvantiteter, är att utgifterna för ordern inte ökar i förhållande till hur stor den är. Det beror på 
att pappersarbetet som det medför, är lika omfattande oberoende av hur stor ordern är. 
Paketering- och fraktkostnaderna ökar inte heller nämnvärt. En stor order kan också innebära 
att produktionskostnaden minskar då samma produkt produceras under en längre tid och 
maskiner och liknande inte behöver ställas om för olika produkter.43  
 

3.1.5 Mellanhänder 
Ett företag kan välja att antingen sälja sina produkter eller tjänster direkt till konsumenterna 
eller använda sig av en mellanhand. För att företaget ska kunna ta ett bra beslut om detta, 
behöver de förstå de olika fördelarna och nackdelarna med att använda sig av en mellanhand, 
se figur 4. En mellanhandsfunktion är att förena producenternas och konsumenternas behov. 
Detta för att förbättra effektiviteten genom att reducera antalet transaktioner, eller att skapa en 
ökad volym genom att minska gapen mellan producenten och kunden, i fråga om tid och plats. 
Den sista funktionen är att förse konsumenterna med specialistservice, det bildas en 
samlingsplats för flera olika företag och deras produkter eller tjänster. En mellanhand ökar 
även tillgängligheten för konsumenterna.44   
 
Tillverkare producerar oftast en stor kvantitet av ett begränsat antal varor, medan 
konsumenter vanligtvis vill ha en begränsad kvantitet av ett stort antal varor. Här är det 
mellanhandens roll att förena dessa två parter.45  
 

                                                 
40 http://eic.vestforsk.no/  2006-05-18 
41 Drersky. H, (2006) s. 22f 
42 SCB. (2004). s.17 
43 Zenz G.J,  (1994) s. 233f 
44 Jobber. D (2004) s. 635ff 
45 Ibid. s. 635ff 
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Figur 4. Modell hur en mellanhand ökar effektiviteten i distribution, Jobber. D (2004) s. 635 

 
Figur 4 visar hur de olika transaktionerna mellan de tre producenterna och de tre 
konsumenterna blir reducerad genom att använda en mellanhand. Direkt distribution till 
konsumenter resulterar i nio olika transaktioner. Genom att använda en mellanhand reduceras 
antalet till sex transaktioner. Skillnaden blir större när det praktiseras i verkliga situationer, då 
det är både fler kunder och fler producenter. Distributions-, sälj- och personalkostnader 
reduceras därför också. Småproducenter kan tjäna på att använda sig av en mellanhand. 
Mellanhanden köper in stora volymer från flera leverantörer och levererar produkterna till 
affärerna i mindre volymer. Utan mellanhanden kan det vara för kostsamt för småproducenter 
att hantera transportkostnaderna till alla konsumenter.46   
 
En mellanhand behöver inte vara den som distribuera själva produkten, utan det finns 
värdeskapande mellanhänder som specialiserat sig i en specifik situation, för till exempel 
elektroniskt betalning och matchning mellan leverantörer och kunder. Nya möjligheter som 
framkommit i produktions/lager- hantering, är att nya mellanhänder tillhandahåller ett 
kostnads- eller procentbaserat betalningssystem, som ligger till grund för intäkterna, för de 
tjänster de utför.47 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Jobber. D (2004) s. 635ff 
47 Timmers. P (2000) s. 40 

Direkt distribution 

P 

P 

P 

K 

K 

K 

P 

P 

P 

 K 

K 

K 

 M 

P= Producent 
K= Konsument 
M= Mellanhand 

Distribution med hjälp av en mellanhand 



Direktmarknadsföring – En fallstudie av företaget Lessmore 

 18 

3.2 Teorier till grund för analysen 
Teorierna som följer ligger till grund för analysen. 

3.2.1 Direktmarknadsföring 
Den moderna direktmarknadsföringen har sin början mellan 1960 och 1970. Kännetecken för 
direktmarknadsföringen var systematisk användning av datorer för att kunna skapa 
direktkontakt och personliga relationer med kunden.48  
 
Direktmarknadsföringens mål är att skapa relationer med enskilda kunder, skapa och utveckla 
kundrelationer och erbjuda specialanpassade kampanjer till olika kunder. Direkt-
marknadsföring bygger på ungefär samma principer som personlig försäljning, men det 
bedrivs på distans och på många fler kunder samtidigt. Detta möjliggörs genom att datorer 
används för att samla in, skicka och sortera data. Datorstödet är inte ett verktyg som används 
inom direktmarknadsföringen, utan är ett fundament som möjliggör direkt-
marknadsföringen.49 
 
Kommunikationskanalerna som kan användas inom direktmarknadsföringen är brev, e-mail, 
kataloger, telemarketing, webbsidor och mobila anordningar. Själva kommunikationen sker 
på samma sätt som vilken kommunikationsprocess som helst, se figur 5. Det steg som har stor 
vikt i direktmarknadsföringen, är att få kunden att reagera och ge respons, en respons som går 
att mäta. Detta för att se vilka kampanjer som är mest lyckade och lönsamma.50  
 

 
Figur 5. Kommunikationsprocessen, Bovée. C.L, Thill. J. V (1995) s. 37 
 
Trots att det finns flera olika kommunikationskanaler som används, så har de alla fyra 
karaktärsdrag.51 
 

• Direktmarknadsföring är inte publik utan den skickas vanligtvis till en specifik person. 
• Direktmarknadsföring är omedelbar och medelanden kan förberedas väldigt fort. 
• Direktmarknadsföring kan vara specialanpassad så att vissa medelanden skickas till 

utvalda personer. 
                                                 
48 Frankelius P (1997) s. 52f 
49 Ibid. s. 17f 
50 Kotler. P, Keller. K.L, (2006) s. 604ff 
51 Kotler. P, Armstrong. G, Seunders. J, Wong. V, (2001) s. 648f 
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• Direktmarknadsföring är interaktiv, den tillåter en dialog mellan företaget och dess 
kunder och meddelanden kan ändras, beroende på hur kunden responderar. 

 
När meddelanden skickas, bör sändaren ta hänsyn till bruset som finns runt omkring oss. 
Bruset kan bero på flera olika faktorer, men det gemensamma är att koncentrationen på 
meddelandet minskar, eftersom det som skapar bruset drar uppmärksamheten till sig. Bruset 
kan vara småsaker, som att mottagaren sitter på en obekväm stol, dålig belysning eller något 
så trivialt som att mottagaren har ont i huvudet. För att minska risken att brus, uppstår så finns 
det flera saker som sändaren bör beakta, dels att rätt kommunikationssätt väljs, dels att 
medellandet skickas när mottagaren har tid att läsa det och dels att sändaren försöker 
minimera antalet faktorer som kan skapa brus.52 
 

3.2.1.1 Utformning av reklam och informationsmeddelanden 

Den amerikanska e-mail marknadsföringsfirman Email Labs har gjort en undersökning som 
visar att de första centimetrarna av ett B2B e-mailmeddelande är de viktigaste. De flesta 
använder så kallade previewfönster för att snabbt kunna gå igenom sina e-mail. Detta innebär 
att det är de första centimetrarna som gör läsaren intresserad eller inte.53  
 
För att komma på rätt spår från början, bör syftet med meddelandet definieras. Ska syftet vara 
att informera, övertyga eller samarbeta? Saknas ett klart syfte och mål kan meddelandet bli 
överflödigt och irriterande för mottagaren. Syftet ska även visa att mottagaren tillhör rätt 
målgrupp och vilken reaktion utskicket ska ge. Slutligen kan syftet hjälpa till när rätt media 
för meddelandet ska väljas.54 
 
Den grundläggande regeln, när informationsmeddelanden skickas, är att meddelandet ska 
innehålla intressant och relevant information för mottagaren. Det är vanligt att e-mail skickas 
utan att innehålla något intressant. Vidare, speciellt när det gäller e-mailmarknadsföring, 
gäller det att gå direkt på det relevanta. Meddelandet inleds alltså med det viktigaste, precis 
som i tidningsartiklar.55 
 
De flesta reklam och informationsmeddelanden görs idag på datorer och i program, 
specialdesignade för att utforma just reklam. När meddelandet utformas måste typsnitt på text, 
marginaler, bilder, färgkomposition tas i åtanke.56  
 

3.2.1.2 Marknadsför ing via e-mail 

Kommunikationssätten ändras ständigt med hjälp av ny teknologi, och väl inrotade 
marknadsföringssätt som till exempel direktreklam, antar nya former. E-mail innebär att 
meddelanden och post kan skickas mellan olika användare via Internet. Överföringen av 
meddelandet kan liknas vid vanlig post, en sändare skriver ett meddelande och skickar det till 
en mottagare. Överföringen sker dock elektroniskt och inte fysiskt.57  
 

                                                 
52 Bovée. C.L, Thill. J. V, (1995) s. 45ff 
53 Internetworld nr 1 2006 
54 Bovée. C.L, Thill. J. V, (1995) s. 106f 
55 Internetworld nr 1 2006 
56 Bovée. C.L, Thill. J. V, (1995) s. 181  
57 http://ne.se/ , 2006-04-06, 10.22 
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E-mail är det vanligaste användningsområdet för Internet i Sverige. Detta är ett faktum som 
fler och fler företag tar fasta på i sin marknadsföring. Trots det, är e-mailmarknadsföring olika 
saker i teorin och i praktiken. Företag skulle i mycket större utsträckning kunna skräddarsy 
erbjudanden för varje kundgrupp. I praktiken är detta relativt ovanligt. Magasinet 
Internetword ger förslag på hur företag kan utforma sin e-mailmarknadsföring för att få ett så 
stort genomslag som möjligt. Exempelvis har det visat sig, att utskick, som uppfattas som 
kundtidningar, ger större respons. Informationsbrev kan innehålla erbjudanden, men detta ska 
dock vara en liten del av meddelandet.58 Irrelevanta meddelanden gör att mottagaren kan 
tröttna på företaget som skickar ut dem. Statistiken för marknadsföring via e-mail går uppåt 
och då speciellt inom direktmarknadsföringen. Under tredje kvartalet 2005 uppgick 
investeringarna för marknadsföring via e-mail till 3,8 miljoner kronor. Detta innebär en 
ökning med 35 procent jämfört med samma kvartal 2004.59 
 
Trots att tekniken finns, är det väldigt vanligt att företag skickar e-postmeddelanden som inte 
är kompatibla med alla vanliga e-mailprogram. Enligt en undersökning som e-
mailmarknadsföringsföretaget Apsis gjort, visas tre av fyra informationsmeddelanden via e-
mail felaktigt i något av sju vanliga e-mailprogrammen. Problemen ligger i att de olika e-
mailprogrammen visar HTML-kod på olika sätt. Kompromisser görs oftast mellan funktion 
och layout, men företagen bör vara mer medvetna om riskerna med att utforma 
informationsmeddelandet i HTML och anpassa brevet därefter, menar Anders Frankel på 
Apsis. Även Mattias Durnik på e-postmarknadsföringsföretaget L-Soft anser att Apsis slutsats 
av undersökningen verkar stämma, men påpekar också att företag, som skickar ut 
meddelanden som inte är kompatibla med mottagarens e-mailprogram, sällan får feedback när 
något är fel. I stället tröttnar oftast mottagaren och slutar läsa informationsmeddelandet.60 
 
För att utforma informationsmeddelanden som fungerar, kan företagen använda sig av ett 
system designat för e-mailkampanjer. Dessa system har oftast en inbyggd testfunktion som 
hittar eventuella problem innan brevet skickas. Ett annat råd är att inte göra hela meddelandet 
som en bild. Fungerar bilden inte i ett av e-mailprogrammen kommer då bara ett tomt 
meddelande. Till sist går det att undvika att göra meddelanden alltför tunga datamässigt. Detta 
genom att inte ha med några bilder alls i meddelandet.61 
 

3.2.1.3 Marknadsför ing via brev 

Det finns flera fördelar med att använda sig av det klassiska personliga brevet i sin 
marknadsföring. Exempelvis kan företaget specificera mottagaren, då alla har en egen adress, 
och brevet kommer nästan alltid fram, även om adressen inte är fullständig. Brevet kan 
skickas i princip utan att någon annan vet om det och att brevet bemöts även ofta som något 
viktigt och personligt.62  
 
Andra fördelar med vanliga traditionella brev, jämfört med e-mail, är att det går att beröra 
flera sinnen genom smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Med e-mail går det inte att beröra de 
tre första sinnena, utan där berörs bara synen och hörseln. Sådana brev kallas dimensionella 
brev, där till exempel parfymflaskor skickas med i brevet, så att kunden direkt kan känna hur 

                                                 
58 Internetworld nr 1 2006 
59 http://internetworld.idg.se/, 2006-04-06, 10.33 
60 Internetworld nr 1 2006 
61 Ibid. 
62 Frankelius P, (1997) s. 81f 
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parfymen luktar, eller att varuprover skickas med, så att kunden direkt kan känna på 
kvalitén.63 
 

3.2.1.4 Lagliga aspekter  

I och med att ny teknik ändrar förutsättningarna för hur företag kan bedriva sin 
marknadsföring, måste lagar och regler ändras för att skydda konsumenter. Regleringar vad 
gäller obeställd reklam säger enligt Marknadsföringslagen 1995:450 §13 b  att: 
 

” En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda 

elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande 

automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon 

enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand” .64  

 
Lagar om obeställd reklam gäller även för e-mailmarknadsföring, dock finns undantag då 
sändaren har fått den fysiska personens adress för elektronisk post i samband med redan tagen 
kontakt från kundens sida, som till exempel vid försäljning av en produkt. I dessa fall gäller 
inte kravet på samtycke om; 
 

” 1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress 

används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post, 

 

2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och, 

 

3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt 

motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och 

vid varje följande marknadsföringsmeddelande. Lag (2004:103).” 65 

 
I marknadsföring med e-mail måste det i varje meddelande finnas en giltig adress, dit 
mottagaren kan skicka en begäran att marknadsföringen ska upphöra.66 I en dom från 2004 
fastslår Marknadsdomstolen, att mottagaren av reklam via e-mail och sms lätt måste kunna 
identifiera sändaren och förstå att meddelandet är ett reklammeddelande. I domen jämförs e-
mailreklam med traditionell postreklam, där tidigare domar fastslagit att mottagaren redan på 
kuvertet ska kunna förstå att det rör sig om reklam.67 Mottagaren får alltså inte kunna 
misstolka reklamen som ett privat brev. 
 

3.2.2 Kundens livscykel 
Företag ser ofta sina kunder som en siffra, en i mängden, och när företaget förlorar en kund 
finns det alltid en ny, som är villig att ta den förlorade kundens plats. För att kunna behålla 
kunder, måste kunden känna sig värdefull och speciell för företaget, vilket kan åstadkommas 
med bra relationer mellan företag och kund. Dessa relationer utvecklas dock inte snabbt. För 

                                                 
63 Frankelius P, (1997) s. 81f 
64 SFS nr: 1995:450 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 http://internetworld.idg.se/ 2006-04-06, 10.52 
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att kunna göra relationen lättöverskådlig, kan den ses som en livscykel med en inledningsfas, 
där potentiella och nya kunder blir medvetna om företaget och hur det kan tillgodose kundens 
behov. Anser den potentiella kunden i inledningsfasen, att företaget inte kan tillfredsställa 
behoven som finns, försvinner denne ur processen redan här. Verkar företaget intressant 
fortsätter den till nästas fas, inköpsfasen.68  
 
Inköpsfasen innebär att den potentiella kunden bedömer företaget och om det företaget kan 
erbjuda, kan tillgodose kundens behov, och om det är värt att betala för det. Accepterar den 
potentiella kunden företagets löften, och en affär kommer till, går den potentiella kunden 
vidare till konsumtionsprocessen och blir en kund. Accepterar kunden inte vad företaget 
lovar, försvinner den potentiella kunden. I den tredje fasen, konsumtionsprocessen, utvärderar 
kunden om företaget kan hjälpa till att lösa eventuella problem som skulle kunna uppstå.69  
 
Till slut bedömer kunden hela processen och det totala tjänsteerbjudandet. Är den upplevda 
tjänstekvaliteten negativ försvinner kunden och inga återköp görs. Är den upplevda 
tjänstekvaliteten positiv, kan upprepade köp komma att göras. I varje fall där kunder faller 
bort, är det viktigt att ta reda på orsaken, så att företaget kan ta åt sig kritiken och göra 
förbättringar till nästa potentiella kund.70 Livscykeln kan överskådligt ses i figur 6. 
 

 

Figur 6. Kundens Livscykel, Grönroos. C (2002) s. 263 

                                                 
68 Grönroos C, (2002) s. 262 ff 
69 Ibid. s. 262 ff 
70 Ibid. s. 262 ff 
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3.2.2.1 Orsaker  till att kunden lämnar  företaget 

Att kunder tar ett beslut om att lämna ett företag de varit kund hos under en tid, kan ha många 
bakomliggande orsaker. I vissa fall kanske orsaken ligger helt hos kunden, och i andra fall kan 
fel hos leverantören göra att beslutet tas. I båda fallen är det av vikt att veta varför kunden 
lämnar företaget, för att se om åtgärder kan vidtas för att förhindra att fler kunder lämnar 
företaget. 
 
En bidragande faktor till att kunden lämnar företaget, kan vara att företaget ökat 
tjänstekvaliteten och därför ökat priset på produkter och tjänster. Kunden ser inte 
kvalitetsökningen ligger i tjänsterna och inte på de faktiska produkterna. Detta kan innebära 
att kunderna inte ser att värdeökningen av servicen är värd att betala ett högre pris för. 
Företaget kanske inte heller har lyckats att visa för kunden att de långsiktiga positiva 
effekterna av kvalitetsökningen är viktigare än priset. Eller så har kvaliteten ökat på tjänster 
och erbjudanden, men trots det är de inte anpassade för kunderna, och de vill då inte betala det 
högre priset. I alla dessa fall har företaget själva skapat den faktor, som gjort att kunden 
lämnar företaget.71 
 
Att kunden inte gör några återköp kan också bero på att de har hamnat i den så kallade 
likgiltighetszonen. Kunden hamnar lätt där, då den endast är måttligt nöjd och nöjd med 
servicen och de erbjudanden företaget har. Kunden måste oftast vara mycket nöjd för att nya 
köp ska göras, och att benägenheten att tala väl om företaget ska vara hög. Detta innebär att 
kunden aldrig ska få ett medelmåttigt intryck av företaget eller servicen, då de hela tiden 
måste känna att de kan lita på företaget.72  
 

3.2.3 Gap-modellen 
För att kunna identifiera och analysera källorna till de kvalitetsproblem som gör att kunden 
antingen är missnöjd eller likgiltig till företaget och dess tjänster, utvecklade Zeithaml, Berry 
och Parasuraman 1988 den så kallade Gap-modellen se figur 7. Modellen identifierar fem så 
kallade gap mellan företaget och kunden.73 
 
Det första gapet är mellan kundens förväntningar och företagets lednings uppfattningar om 
kundens förväntningar. Detta gap kan bero på att fel information har kommit fram i 
marknadsundersökningar eller att informationen tolkats fel. Informationen från företagets 
medarbetare, som har den faktiska kontakten med kunderna, kan vara obefintlig eller så kan 
nivåerna i företaget vara så många, att informationen tappas bort på vägen upp i hierarkin. 
Åtgärder till detta gap kan vara att se över informationsvägarna och strukturera om sätten att 
göra marknadsundersökningar, detta så att rätt information kommer fram till företagets 
ledning. Här kan till och med hela företagets organisatoriska struktur behöva ses över.74  
 
Gap nummer två innebär att företagets tjänstespecifikationer inte överensstämmer med 
ledningens uppfattningar om vad kunden förväntar sig. Gapet kan bero på ofullständiga 
planeringsrutiner, dålig ledning i planeringen, brist på tydliga organisationsmål eller att 
ledningen inte ger tillräckligt med stöd i kvalitetsplaneringen. Storleken på detta gap är ofta 
beroende storleken av gap ett. Dock kan gapet också variera beroende på ledningens brist på 

                                                 
71 Grönroos C, (2002)  s. 141f 
72 Ibid. s. 144f 
73 Ibid. s. 115 
74 Ibid. s. 116f 
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engagemang i vikten av tjänstekvalitet och viljan att planera för ökad kvalitet för kunderna. 
Problemet kan även ligga i planeringsprocessen där brister i rutiner kan finnas.75 
 

 
Figur 7. Gap-modellen.  Grönroos. C (2002) s. 115 

 
Problem med tjänsteleveransen, samt kontakter före och efter själva leveransen, utgör det 
tredje gapet. Gapet uppstår då kvaliteten på produkterna och tjänsterna inte uppfyller de 
specifikationer som satts upp vid leverens. Detta kan bero på att personalen på företaget inte 
håller med om specifikationerna, eller att specifikationerna inte stämmer överens med 
kulturen på företaget. Specifikationerna kan vara för komplicerade eller så har ledningen 
missat den interna marknadsföringen. Tekniken på företaget kanske inte gynnar de arbetssätt 
som behövs för att specifikationerna kan uppfyllas. Orsakerna är många och det finns därför 
inte bara en lösning på problemen.76 
 
Har företaget problem med marknadskommunikationen uppstår gap fyra. Detta kan bero på 
dålig planering eller att företaget inte agerar utefter specifikationerna som satts upp, men 
marknadskommunikationen följer dem. Detta gör att kunderna blir lovade någonting som 
företaget inte håller. Marknadskommunikationen kan även lova kunden för mycket, trots att 
företaget håller sig till specifikationerna. Åtgärderna för att motverka problemen kan börja 

                                                 
75 Grönroos C, (2002) s. 117 
76 Ibid. s. 118 f 
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med att skapa ett system som gör planeringen av verksamheten och marknads-
kommunikationen lättare.77 
 
Gap fem uppstår när den upplevda tjänstekvaliteten inte stämmer överens med den förväntade 
tjänstekvaliteten. Detta leder till att dålig kvalitet bekräftas, dåliga rykten kan uppstå som i sin 
tur leder till negativa effekter av företagets image och uteblivna affärer. Skillnaden kan även 
vara tvärt om, att den upplevda tjänsten är bättre än den förväntade. Gapet beror oftast på de 
tidigare gapen, och kan åtgärdas genom att lösa problemen där.78 
 

                                                 
77 Grönroos C, (2002) s. 119f 
78 Ibid. s. 120 
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4 Empiri 
Inledningsvis i empirikapitlet presenteras Lessmore som företag. Därefter beskrivs 

kampanjen och alla data som samlats in i samband med den. Till sist presenteras de data som 

samlats in i den andra delen av undersökningen, och potentiella orsaker till att Lessmores 

medlemmar inte reagerade eller agerade på kampanjen. 

4.1 Lessmore 
Lessmore grundades av Fredrik Kilenius år 2000 efter en idé Fredrik fick, när han jobbade 
med att designa affärssystem för sin tidigare arbetsgivare. Lessmore riktar sig till små och 
medelstora företag med en inköpstjänst som erbjuder ett skräddarsytt inköpssystem på 
Internet. Genom att företaget bundit till sig ett antal utvalda leverantörer, får deras 
medlemmar tillgång till ett brett utbud av varor och tjänster. Lessmore hjälper även till att 
förmedla kontakter mellan sina medlemmar.79 Idag har Lessmore 10 anställda som jobbar 
med bland annat kundservice, datasupport och hantering av leverantörer. Lessmore hade år 
2005 en omsättning på 135 miljoner brutto och 7 miljoner netto.80   
 
Lessmore menar, att deras kunder är ett tvärsnitt av Sveriges företag vad gäller juridisk form 
och storlek, vilket kan ses i bilaga 1 där kampanjens respondenter, som är ett O.S.U av 
Lessmores medlemmar jämförs med företag i Sverige.81 
 
De första åren gick företaget med förlust, men Lessmore har vuxit från år till år. Första året 
med vinst var 2004. År 2001 började samarbetet med Föreningssparbanken.82 
 

 
Figur 8. Omarbetad modell hur en mellanhand ökar effektiviteten i distribution för Lessmore, Jobber. D (2004) s. 
635 
 
Lessmore fungerar alltså som en mellanhand mellan ett antal leverantörer och Lessmores 
medlemmar. I stället för att dessa leverantörer själva skulle söka upp dessa medlemmar som 
potentiella kunder, förhandlar de om avtal med en knutpunkt, Lessmore, som sedan sköter 
kundkontakten med sina medlemmar. I och med att leverantörerna inte behöver tillbringa den 
tiden med kundkontakter, och att Lessmore har så många medlemmar, har leverantörerna 
möjlighet att ge rabatter för stora volymer. Leverantörerna är också villiga att ge dessa 

                                                 
79 www.lessmore.com 2006-05-10 
80 Bilaga 4 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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rabatter, då de annars skulle förlora dessa potentiella kunder till en annan aktör på samma 
marknad. Samtidigt har alla Lessmores medlemmar möjligheten att endast ha en kontakt för 
inköp av produkter och tjänster av olika slag. 
 
Lessmore har i nuläget över 18 000 medlemmar, som använder sig av deras tjänster och 
system. Att vara medlem i Lessmore kostar från 1490 kr per år, och då får kunderna tillgång 
till allt som erbjuds. Medlemmar, som även är kunder hos Föreningssparbanken får, 
rabatterade priser på medlemsavgiften. Då ligger årsavgiften på 50 % av ordinarie pris. 
Andelen av Lessmores drygt 18 000 medlemmar, som även är kunder hos 
Föreningssparbanken, är cirka 90 %.83  
 
Stora delar av Lessmores verksamhet kretsar runt deras hemsida. Den är inte bara en vanlig 
endimensionell sida, där det står lite information om företaget, utan den är mer som ett 
system, där varje medlem har en egen sida. En sida där medlemmen kan lägga upp sin egen 
logga för att göra den mer personlig, och där sidan anpassas efter vilka avtal som har 
aktiverats. Medlemmen kan även själv lägga upp egna erbjudanden från sitt företag på ett 
säljtorg, som är publikt för alla andra medlemmar. Även Lessmores snabbeställning är 
kopplad till sidan där aktuella priser står, och när en beställning görs, så får kunden direkt veta 
om varan finns och hur lång tid det kommer att ta innan varan kommer fram.84 E-handel har 
de senaste åren vuxit mer och mer, och då framförallt i B2B-relationer. Begreppet e-handel 
innefattar alla kommersiella transaktioner på elektronisk basis och innefattar 
marknadskommunikation, förhandlingar och kontraktsingång, betalning, distribution samt 
kundstöd, vilket kan ses som direkta paralleller till Lessmore och dess verksamhet.85 
 
Lessmores interndatasystem är kopplad till Lessmores hemsida, så att all information om vad 
medlemmen handlar, hur ofta den loggar in, med mera, loggas och kan med lätthet tas fram 
för att få information om kunden. Detta kan användas när marknadsföringen ska riktas mot 
vissa segment av medlemmarna. Loggningen är även till hjälp när rapporter ska tas fram över 
medlemmarna.86 
 

 
Figur 9. Omarbetad modell över datoriserade inköps- och säljsystem för Lessmore,  Zenz. G.J (1994) s. 46  

                                                 
83 www.lessmore.com 2006-04-03 
84 Bilaga 4 
85 http://eic.vestforsk.no/ehandel.asp 2006-05-18 
86 Bilaga 4 
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Systemet kan tydliggöras med hjälp av figur 9, då Lessmores CRM ses som datorn i 
modellen. I datorn registreras all aktivitet som sker på varje medlems inköpssida, vilka 
leverantörer kunden har aktiverat, hur mycket och till vilka rabatter medlemmen handlar för, 
kundinformation som hur stort företaget är, juridisk form, omsättning och branschinformation. 
Rapporter om till exempel hur aktiv kunden är, information om alla produkter som kan köpas 
via Lessmore och fakturor, sammanställs med hjälp av datasystemet.  
 

4.1.1 Avtal 
Lessmore har i dagsläget avtal med 25 leverantörer med allt från inkasso till kontorsmaterial 
och försäkringar. Lessmore skriver bara långa avtal med sina leverantörer på minst två år och 
helst tre år. Antalet företag som Lessmore har avtal med ökar stadigt. Exempel på leverantörer 
är SIBA, Trygg Hansa, Preem, Posten och Visa. Lessmore gör att företagen endast behöver ett 
användarnamn och lösenord för att komma åt alla olika tjänster och produkter. Lessmore 
strävar efter att ge sina kunder så bra erbjudanden som möjligt, samt möjlighet att välja i olika 
prisklasser. De avtal som flest medlemmar aktiverat är försäkringar, telefoni, bensin, Internet 
och kreditupplysning.87  
 
För att komma åt rabatterna på till exempel bensin, försäkringar, bredband och telefoni, krävs 
endast ett medlemskap hos Lessmore. Detta innebär att kunderna endast behöver aktivera sitt 
medlemskap samt val av tjänster. Ska kunden däremot nyttja ytterliggare erbjudanden och 
tjänster, måste kunderna aktivt logga in på Lessmores hemsida. Som en extraförmån kan 
medlemmarna, för en avgift på 10 kronor per månad, aktivera sina anställda som användare. 
De anställda kan då även privat nyttja företagets rabatter.88 
 

4.1.2 Snabbeställning 
En del av Lessmore är deras snabbeställning, som är en inköpsplats där kunderna lätt kan 
köpa ett urval av de produkter som finns hos Lessmores leverantörers utbud. Lessmore har i 
sin snabbeställningstjänst valt ut de produkter, som de anser vara mest prisvärda, vilket gör att 
deras medlemmar direkt får fram produkter med bra pris och slipper därmed själva jobba med 
att hitta bästa pris på en produkt. Leveransen av det som köps i snabbeställningen sker direkt 
från leverantörerna men fakturorna skickas från Lessmore där alla köp gjorts under en månad 
sammanställs på en och samma faktura. Fördelarna med den här tjänsten är dels att 
medlemmarna sparar tid och dels att de endast får en faktura där alla inköp står istället för att 
få en från varje leverantör, vilket gör att bokföringen blir lättare och tar mindre tid. 
Medlemmarna sparar också tid, då de endast behöver besöka en sida på internet för att göra 
inköp av vitt skilda produkter, som de annars skulle behöva besöka flera hemsidor för att 
göra. Tjänsten riktar sig främst till mindre vana datoranvändare men fungerar även bra för de 
medlemmar, som är vana att använda sig av datorn.89   
 

4.2 Kampanjen 
Uppsatsens undersökning bygger på en av Lessmores kampanjer som skickades ut till 1500 av 
företagets medlemmar, uppdelade i tre grupper med 500 respondenter i varje. Den första 
gruppen fick meddelande via brev, den andra gruppen fick meddelande via e-mail och den 

                                                 
87 Bilaga 4 
88 www.lessmore.com 2006-05-10 
89 Bilaga 4 
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sista gruppen fick meddelande både via brev och via e-mail. Kampanjerbjudandet som 
skickades ut, se bilaga 5, innebar att medlemmen fick köpa två säckar toapapper för 275kr och 
få en säck hushållspapper på köpet. Medlemmen var tvungen att logga in på sin inköpssida på 
Lessmore och klicka sig vidare till funktionen Snabbeställning, för att göra sin beställning, 
vilket leder till det huvudsakliga syftet att få medlemmarna att nyttja tjänsten.  
 
Lessmores kostnader för att kunna göra kampanjen uppgick till 7500kr Kostnaden för att 
skicka ett e-mail är 0.50kr, och då innefattar det kostnaden att ta fram meddelandet och 
tidsåtgången för att skicka det. Att skicka ett brev kostar 7kr och innefattar då kostnad med att 
ta fram meddelandet, brevpapper, kuvert och frankering. 
 
Undersökningens mätningsperiod var under två veckor, från och med den dag som 
meddelandet skickades ut, till två veckor senare då mätningarna gjordes. De data som 
samlades in var om medlemmarna loggat in under perioden, om de brukar logga in på sin sida 
ofta och om de gjort några köp. För att anses ha loggat in ofta, var medlemmarna tvungna att 
ha loggat in minst tio gånger det här året, 2006. Även data om medlemmarnas juridiska form, 
antal anställda och hur stor omsättning de har samlades in se tabell 1. Här finns ett bortfall, då 
informationen inte meddelats från medlemmen eller om informationen inte erhållits från SCB. 
Bortfallet på omsättningen totalt är på 800 medlemmar, bortfallet på juridisk form totalt är 
149 medlemmar, och bortfallet på antal anställda totalt är på 74 medlemmar av de 1500 
respondenterna i undersökningen.  
 
Vidare samlades data in för de medlemmar som gjort köp av kampanjvaran, om de tidigare 
nyttjat snabbeställningsfunktionen se tabell 1. Det visade sig att av de totalt 37, som köpt 
kampanjvaran, var 13 förstagångsköpare. Av de totalt 1500 respondenterna har 254 använt sig 
av snabbeställningsfunktionen någon gång. 
 
Alla kampanjmeddelanden som skickades, nådde inte respondenten i fråga. Av de 1000 e-
mail som skickades ut, studsade 83 tillbaka och av de 1000 brev som skickades ut kom 28 
stycken tillbaka. Av de respondenter som det skickades både brev och e-mail till var det nio 
stycken som inte fick meddelandet över huvud taget. Lessmore kunde även läsa av hur många 
som öppnade e-mailet som skickades ut, och det kunde ses att av de 500 som enbart fått ett e-
mail, var det 392 stycken som öppnade meddelandet och av de 500 som fick både e-mail och 
ett brev, var det 323 stycken som öppnade meddelandet se tabell 1. I undersökningen antas det 
att alla brev, som inte kom i retur till Lessmore, har noterats av mottagaren. 
 
Under kampanjens mätningsperiod var det 68 medlemmar som loggade in i gruppen e-mail 
och brev. Av de var det 43 medlemmar som ansågs logga in sällan. I gruppen e-mail var det 
83 medlemmar som loggade in under kampanjen, av dem var det 43 som ansågs logga in 
sällan. I gruppen brev var det 78 medlemmar som loggade in, av dem ansågs 43 logga in 
sällan. 
 
Tabell 1är en sammanställning av information som samlats in om respondenterna, i avseende 
omsättning, antal anställda och juridisk form, samt data som rör kampanjen. Tabellen visar de 
tre urvalsgrupperna var för sig, samt en total för alla tre.  
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Tabell 1 

Kommunikationssätt 
Brev + 
e-mail Brev E-mail Totalt 

Antal respondenter 500 500 500 1500 
          
Studs e-mail 57 - 26 83 
returer brev 16 12 - 28 
          
Lästa e-mail 323 - 392  715 
Lästa brev 484 488 -  972 
          
Sällan inloggade/ inloggade under perioden 43 41 43 127 
Inloggade under mätningsperiod 68 78 83 229 
Inloggade ofta 40 50 62 152 
Inloggade sällan 460 450 438 1348 
          
Köpt kampanjvara 19 12 6 37 
Tidigare gjort snabbeställning 79 88 87 254 
Förstagångsköpare 9 3 1 13 
          
Omsättning <1milj 94 93 82 269 
Omsättning 1-10milj 107 107 81 295 
Omsättning >10milj 46 45 45 136 
Bortfall Omsättning 253 255 292 800 
          
Aktiebolag 254 255 264 773 
Fysiskperson 122 135 115 372 
Handelsbolag/kommanditbolag 40 57 52 149 
Ekonomisk förening 4   3 7 
Ideella föreningar 16 12 13 41 
Övriga stiftelser och fonder 2 1   3 
Bostads- och bostadsrättsföreningar 1 0 1 2 
Registrerade trossamfund 1 1   2 
Bankaktiebolag 0 1 0 1 
Statliga enheter 0 0 1 1 
Bortfall juridisk form 60 38 51 149 
          
Enmansföretag 199 211 180 590 
1-4 anställda 176 174 180 530 
5-9 anställda 46 58 54 158 
10-19 anställda 39 27 32 98 
20-49 anställda 7 9 19 35 
50-99 anställda 1 3 1 5 
100-199 anställda 2 0 3 5 
200-499 anställda 0 0 0 0 
500-999 anställda 0 1 0 1 
1500-1999 anställda 1 0 0 1 
3000-3999 anställda 0 0 1 1 
4000-4999 anställda 0 0 1 1 
5000-9999 anställda 0 0 0 0 
10 000- anställda 0 1 0 1 
Bortfall antal anställda 29 16 29 74 
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4.2.1 Uppföljningen 
Uppföljningen av den första undersökningen gick ut på att 10 respondenter ur varje grupp 
ringdes upp och tillfrågades om de var villiga att svara på ett par frågor i en undersökning åt 
Lessmore. Intervjumallen hittas som bilaga 3.  
 
Cirka 24 av de 30 medlemmar, som uppföljningsintervjun gjordes på, känner till och har sett 
kampanjen. Sju av tio, som fått enbart ett e-mail, känner till kampanjen. Fem av tio, som 
enbart fått ett brev, känner till kampanjen och två av dessa tio är osäkra. Nio av tio, som fått 
både ett e-mail och ett brev, känner till kampanjen, den sista i den här gruppen är osäker. 
 
Av de tillfrågade, som enbart fått e-mail, trodde två av tre, som inte sett kampanjen, att de 
skulle ha uppmärksammat den lättare, om de fått den på posten istället. Den tredje personen 
tyckte inte att det spelade någon roll. Av de tillfrågade, som enbart fått brev, trodde två av de 
fyra, som inte hade sett kampanjen, att de skulle ha uppmärksammat den, om de fått den via 
e-mail istället. Tre trodde att det inte skulle spela någon roll. Av de tillfrågade, som fått brev 
och e-mail, hade tre sett båda. Tre hade endast läst brevet och tre hade bara läst e-mailet.  
 
På frågan, om av vilken anledning respondenten inte nappade på erbjudandet, kom ett antal 
olika svar. Ett par av de vanligaste var, att respondenten inte haft behovet för tillfället, eller att 
företaget är för litet för så stora kvantiteter toalettpapper som kampanjerbjudandet var på. 
Flera respondenter hade även en annan leverantör, som de var ville vara lojala mot. Andra 
anledningar var att det var fel kvalitet på toalettpapperet, eller att de inte haft tid att ta tag i 
det.  
 
Av de 30 respondenter som intervjuades kände 27 stycken till snabbeställningsfunktionen på 
Lessmores inköpssystem. 
 
Slutligen ombads respondenten att komma med förslag på produkter som de saknade i 
snabbeställningsfunktionens utbud. Exempel på produkter, som företagen skulle vilja se mer 
av, är färgpatroner till skrivare, toner till skrivare, packmaterial, lunchhäften och 
kontorsmaterial. Nio av de trettio tillfrågade anser att Lessmorebutiken har ett bra utbud och 
anser att de inte saknar något. Ett par företag anser att Lessmore har bra produkter, men att de 
vill ha ett större utbud av befintliga produkter.  
 
Samtliga svar i den uppföljande undersökningen finns att hitta i bilaga 6. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras Lessmores kampanj i sig, kommunikationsvägarna som valts, samt 

data som samlats in i samband med kampanjen. Slutligen analyseras de svar som kom in i 

samband med den andra undersökningen via telefonintervjuerna. 

5.1 Kampanjmeddelandet 
Kampanjen är en form av direktmarknadsföring av flera anledningar, den är utförd med hjälp 
av datorn, som är ett fundament inom direktmarknadsföring. I  kampanjen har tre av de sex 
kommunikationskanalerna som går att använda, använts. Dessa är brev, e-mail och webbsidor. 
Kampanjen är utformad så att medlemmarna varit tvungna att reagera och ge respons, en 
respons som gick att mäta med flera parametrar. Om kampanjmeddelandet lästes, om 
medlemmen loggade in och ifall något köp gjordes. Även de meddelanden som studsade eller 
kom i retur gick att mäta. Att de studsade eller kom i retur gjorde kommunikationssättet 
mindre effektivt. 
 
Kampanjen riktade sig till utvalda medlemmar och var adresserad till specifika 
kontaktpersoner. Kampanjmeddelandet gick snabbt att utforma och gick relativt fort att skicka 
ut till berörda medlemmar. Det som tog lite längre tid i just den här kampanjen, var att 
författarna själva paketerade och adresserade brevutskicket, vilket i vanliga fall skulle ha 
gjorts med automatik, med mindre tidsåtgång som resultat.  
 
Lessmore har möjligt att anpassa sina kampanjer till utvalda medlemmar med hjälp av sin 
CRM, men i den kampanjen som undersöktes, så gjordes inte detta, då författarna ville göra 
en undersökning som kan tillämpas på hela företaget. Urvalet är ett O.S.U, som gjordes med 
hjälp av ett datasystem. 
 
Hänsyn togs till bruset, i den mån det är möjligt att förutse vilket brus som påverkar 1500 
medlemmar. Det som gjordes för att bruset skulle bli så litet som möjligt, var att kampanjen 
skickades ut i början av veckan, då koncentrationen inte låg på den kommande helgen, och 
dessutom i en vecka då det inte förekom några högtidshelger. Brus, som till exempel en 
obekväm stol eller att mottagaren har ont i huvudet, är omöjligt att ta hänsyn till, när 
respondenterna är så många och ingen personlig kontakt förekommer. 
 
Syftet med kampanjmeddelandet för Lessmore var att få fler medlemmar att prova på 
funktionen snabbeställning via inköpssystemet. Då de första centimetrarna i meddelandet är 
de viktigaste för att få en läsare intresserad, börjar meddelandet med en mening som ska 
uppfylla syftet.  
 

” Vår lösning med snabbeställning direkt hos Lessmore har blivit en succé.” 90  
 
Detta innebär, att det inte är kampanjerbjudandet i sig som sätts i fokus, utan 
snabbeställningen. När ett e-mail skickas kan ett meddelande visas olika och felaktigt i olika 
webbläsare och e-mailprogram. Detta försöker Lessmore komma förbi genom att lägga ut 
meddelandet på en webbsida och lägga en länk från e-mailet, som mottagaren kan klicka på 
om det visas felaktigt.  

                                                 
90 Bilaga 5 
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För att direktreklam ska vara laglig, måste mottagaren vara kund eller medlem hos sändaren 
av meddelandet. I Lessmores och denna kampanjs fall utgjorde detta inget problem, då det var 
ett meddelande till just medlemmarna. 
 
De funktioner och leverantörer, som gör att medlemmen kommer till Lessmore, är till största 
delen försäkringar, telefoni, bensin, Internet och kreditupplysning. Lessmore vill även att 
medlemmarna nyttjar snabbeställningen mer. Ur kundrelationslivscykelns perspektiv kan 
Lessmores eventuella misslyckande med att skapa efterfrågan på snabbeställningen, leda till 
att medlemmen inte använder sig av den tjänsten mer. Detta behöver inte innebära att 
medlemmen lämnar företaget Lessmore, då de fortfarande använder sig av övriga avtal. Enligt 
livscykeln kanske kunden anser att funktionen inte har tillräckligt stort eller fel utbud för att 
börja användas. Vidare kanske funktionen inte uppfyller medlemmens krav, om den provat på 
funktionen tidigare, för att fortsätta använda den. Kraven på kvalitet kan vara både på tjänsten 
och på produkterna. Meddelar medlemmen sitt missnöje, och får bra respons från Lessmores 
sida, kanske kunden väljer att fortsätta nyttja funktionen, men väljer Lessmore att inte ta till 
sig kritiken, finns en risk att medlemmen i det här skedet väljer att inte fortsätta använda 
snabbeställningen.  
 

5.2 Gap-modellen 

5.2.1 Gap 1 
I gap ett, som är mellan kundens förväntade service och ledningens uppfattningar om kundens 
förväntningar. Här kan Lessmore ha misslyckats med översättningen, då det framkommit att 
det var för stora kvantiteter som erbjudandet gällde. Det är svårt att anpassa ett erbjudande, 
som samtliga medlemmar anser är bra, då det är stora skillnader mellan medlemmarna, vad 
gäller antal anställda och verksamhet. Då det framkommit att vissa medlemmar anser att 
kvantiteten av kampanjerbjudandet var för stort, men samtidigt att andra medlemmar anser att 
kvantiteten var av ett sådant slag att det var bra, uppstår det ett problem för Lessmore då det 
kan vara svårt att tillfredställa olika behov, samtidigt.  
 
En lösning för Lessmore, att attrahera flera av medlemmarna, kan vara att de skulle ha haft 
två olika erbjudanden, med olika kvantiteter. Detta för att på så sätt locka till sig fler köp i sin 
snabbeställning, en så kallad differentiering. Även priset kan ha haft en inverkan, då det 
framkommit att det fanns medlemmar som ansåg priset var för högt. Det kan ha varit till 
fördel för Lessmore, om de hade gjort en marknadsundersökning innan kampanjen, för att på 
så sätt ta reda på vad medlemmarna ville ha en kampanj på, istället för som nu endast erbjuda 
en produkt, som de förvärvat ett bra erbjudande på, utan att veta om medlemmarna efterfrågar 
detta. 
 

5.2.2 Gap 2 
Då Lessmore är ett relativt litet företag personalmässigt, är ledningen, som ska ha 
uppfattningar om medlemmarnas förväntningar, och de som specificerar tjänstekvalitén 
samma personer. Detta innebär att gap två inte borde existera, men det kan trots det uppstå om 
ledningen har dåligt engagemang eller om organisationsmålen för företaget är otydliga. Det 
som till stor del avgör storleken på gap två, är storleken på gap ett, då ledningens 
uppfattningar från början inte stämmer överens med vad som faktiskt är.  
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5.2.3 Gap 4 
Gap fyra, som är skillnaden mellan vad företaget erbjuder och vad de kommunicerar ut till 
medlemmarna att de erbjuder, kan uppstå genom att företaget inte följer det de specificerat i 
gap två. Det kan även bero på att marknadskommunikationen lovar något som specifikationen 
inte innehåller. Är även kommunikationen till medlemmarna otydlig, kan medlemmarna 
misstolka den. I Lessmores fall borde inte specifikationen och kommunikationen till kunderna 
vara olika, då det är samma personer som specificerar erbjudandet och som kommunicerar 
med medlemmarna. Gapet kan dock uppstå då meddelandet utformas, ifall meddelandet skrivs 
otydligt. I utskicket, se bilaga 5, är det en bild på toalettpapper som kan misstolkas, då bilden 
visar endast en del av det som erhålls vid köp. Detta kan misstolkas som att medlemmarna 
endast får två små förpackningar á sex rullar toalettpapper och en liten förpackning 
hushållspapper á fyra rullar, istället för två säckar toalettpapper med 42 rullar i varje samt en 
säck med 32 rullar hushållspapper.  
 
Även kommunikationskanalen som används har betydelse, då brev anses som ett mer 
exklusivt kommunikationssätt än e-mail och därmed ger ett seriösare intryck på mottagaren. 
Hade Lessmore valt att använda informationen de har om sina medlemmar, i undersökningen, 
om vilket kommunikationssätt som passar vilken medlem bäst, skulle de få ett bättre gensvar, 
genom att använda det kommunikationssätt som medlemmen föredrar. I denna kampanj 
valdes det att göra ett O.S.U för att kunna generalisera, gentemot liknande företag, vilket 
gjorde att de som exempelvis inte ville ha e-mail ändå fick det.   
 

5.3 Kampanjen 
Intressanta iakttagelser som gjorts, och som kan ses i tabell 1, är att av de 229 medlemmarna 
som loggat in under kampanjen, är det 127 av dem som kan anses logga in sällan. Detta gör 
att det som en klar reaktion på kampanjen. Av de 37 företag som agerat på kampanjen, det vill 
säga de som köpt kampanjvaran, är det 24 stycken som anses logga in sällan och 13 som 
loggar in ofta, vilket kan ses i bilaga 2. För de 24 stycken, som kan anses logga in sällan, kan 
en bedömning göras att kampanjen är den utlösande faktorn till att de loggat in och gjort 
köpet. För de 13 som loggar in ofta kan endast ett antagande göras, att de loggat in på grund 
av kampanjen, men de kan lika gärna ha loggat in för ett annat syfte och på så sätt snubblat 
över erbjudandet.  
 
Vad det gäller juridisk form går det inte att se några skillnader på dem som gjort ett köp, mot 
de övriga respondenterna, utan de är jämnt fördelade. Samma sak gäller för antalet anställda 
som företagen har, och som gjort ett köp efter att kampanjen startat. Fördelningen av 
omsättningen är i stort sett samma på gruppen som gjort ett köp, som på hela urvalet. En 
intressant aspekt är att gruppen aktiebolag, är den grupp som gjort flest köp, men trots det 
finns inga aktiebolag i gruppen e-mail som gjort köp. 

Tabell 2 

  E-mail Brev 
E-mail 
och brev 

Antal 500 500 500x2 
Lästa 392 488 807 
Inloggade under kampanj 83 78 68 
Köp 6 12 19 
Kostnad 250 kr 3 500 kr 3 750 kr 
Kostnad per köp 41,67 kr 291,67 kr 197,37 kr 
Kostnad per reaktion 3,01 kr 44,87 kr 55,15 kr 
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Av de tre olika urvalsgrupperna som uppsatsen avser, är kostnaden för två av de tre ungefär 
lika stor, medan en inte ens har en tiondels kostnad mot vad de andra har, vilket kan ses i 
tabell 2. När en jämförelse görs över hur mycket varje köp kostade, det vill säga hur effektiv 
kampanjen var, så är skillnaderna mellan de olika kanalerna stora, främst mellan e-mail och 
de övriga, men även mellan de andra två. Skillnaden i kostnad per reaktion, det vill säga om 
medlemmen loggat in under mättperioden, är även den stor mellan e-mail och de övriga, 
vilket kan ses i tabell 2.  
 
Vad det gäller att få kunden att agera, är kombinationen av e-mail och brev, där det sker en 
upprepning, större än vad det är för de andra två. Skillnaden i reaktion mellan de olika 
grupperna, följer statistiken för hur medlemmarna i grupperna brukar logga in. Därför ser det 
ut som att gruppen e-mail loggar in mer under kampanjperioden, men eftersom fler brukar 
logga in i den här gruppen är fallet inte så, vilket kan ses tabell 1. 
 

5.3.1 Uppföljning 
Vi skickade ut ett kampanjmeddelande för  ca två veckor  sen om ett erbjudande om att 
köpa toalettpapper och få en rulle hushållspapper på köpet. Känner du igen det 
meddelandet? 
 
Cirka 24 av de 30 företag, som en uppföljning gjordes på, känner till och har sett kampanjen. 
Detta visar att en relativt stor del av utskicken kom fram.  
 
Av dem som fått kampanjmeddelandet genom både e-mail och brev, tillfrågades 10 
respondenter i undersökningens andra del. Av dessa känner 90% av respondenterna till 
kampanjen. I jämförelse med detta har bara 60% av de 20  respondenter som fått antingen e-
mail eller brev uppmärksammat kampanjen.  
 
Detta tyder på att ett större antal medlemmar uppmärksammat kampanjen. Vilket 
kommunikationssätt som passar medlemmen bäst är, enligt undersökningen, olika mellan 
olika medlemmar, men genom att göra sig hörd via två kommunikationssätt, ökar chansen för 
att en medlem ska kunna uppmärksamma meddelandet. Vilket kommunikationssätt som 
fungerar bäst, varierar från medlem till medlem. De båda kommunikationskanalerna tillhör 
direktmarknadsföring och själva kommunikationen går till på liknande sätt. Det finns ungefär 
samma brister med båda två, det vill säga brus. Det som skiljer kommunikationssätten åt är 
egentliggen bara priset. E-mail är betydligt mer kostnadseffektivt än brev, men om det är mest 
effektivt i det stora hela är svårt att säga. Baserat på denna sista undersökning är det 
upprepningen som verkar få mest uppmärksamhet. Detta för att då får medlemmarna inte bara 
två versioner av samma meddelande, utan chansen att de ser meddelandet är betydligt större.    
 
Om nej : Tror  du att du noterat meddelandet om du fått det via e-mail / brev? 
 
Två av de tre som inte känner igen meddelandet, av de tillfrågade som fick e-mailet, trodde att 
chansen var större om de blivit kontaktade via brev istället. Två av de fyra som inte kände 
igen meddelandet, av de tillfrågade som fick brevet, ville hellre bli kontaktad via e-mail. Av 
det 10 tillfrågade som fått brev och e-mail hade tre sett båda. Tre hade endast läst brevet och 
tre hade bara läst e-mailet. Baserat på dessa siffror har beslutet av kommunikationssätt ingen 
större inverkan på kunderna. Vilket kommunikationssätt som passar bäst är individuellt för de 
olika företagen.  
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Av detta kan författarna även anta, att inget av de två olika kommunikationssätten är bättre än 
det andra, utan det är upprepningen som får flest antal lästa meddelanden, då det inte spelat 
någon roll vilket kommunikationssätt som passar medlemmen bäst. Detta stämmer dock inte 
överrens med undersökningen som gjordes på 1500 företag, utan dessa siffror är bara 
baserade på denna sista undersökning.  
 
Om ja: Av vilken anledning nappade du inte på erbjudandet? 
 
De vanligaste svaren på denna fråga var, att medlemmarna inte hade något behov av 
produkter för tillfället, eller att medlemmen var för litet för en så stor kvantitet. Andra 
anledningar var att det var fel kvalitet på papperet eller att de inte haft tid att ta tag i det.  
 
Att företagen inte har behov av papper, kan bero på att de för inte så länge sedan beställt via 
Lessmores snabbeställningstjänst, eller att företaget är för litet för en så stor kvantitet. Eller 
också hade de redan ett stort lager av toapapper. För ett enmansföretag kan det vara mer 
lönsamt att köpa liknande artiklar på ett lågprisvaruhus. Det kan även vara för stor kvantitet 
på produkten i erbjudandet för ett litet enmansföretag.  
 
Känner du till att du kan göra en snabbeställning på Lessmores hemsida av kontors och 
förbrukningsar tiklar? 
 
Här kände 27 av det 30 tillfrågade till att det fanns en snabbeställningsfunktion på Lessmores 
hemsida, 50 % av de tillfrågade medlemmarna hade tidigare gjort köp via snabbeställningen. 
 
Vilken typ av produkt skulle du vilja ha erbjudanden på, om du fick bestämma? 
 
Exempel på produkter som företagen skulle vilja se mer av är färgpatroner till skrivare, toner 
till skrivare, packmaterial, lunchhäften och kontorsmaterial.  
 
Nio av de trettio tillfrågade anser att Lessmores snabbeställning har ett bra utbud och anser att 
de inte saknar något. Ett par företag anser att Lessmore har bra produkter, men att de vill ha 
ett större utbud av befintliga produkter.  
 
På Lessmores snabbeställningstjänst finns det ett relativt stort sortiment av kontorsmaterial. 
De medlemmar, som i intervjuerna har uttryckt en önskan om att detta skulle finnas, har 
troligtvis inte letat efter detta på Lessmores hemsida. Färgpatroner och toner till skrivare finns 
även där. Så länge medlemmarna inte är ute efter något speciellt märke, så har de antagligen 
inte undersökt saken närmare på Lessmores hemsida. Det packmaterial som finns är packtejp, 
packsedlar, snören och bubbelfolie. Detta är ett basutbud, som flera företag skulle kunna ha 
användning av. Den enda av de produkter, som medlemmarna ansåg sig sakna på 
snabbeställningen, och som inte finns på Lessmores hemsida, är lunchhäften. Av detta verkar 
det som att en stor del av medlemmarna inte känner till vad det finns för produkter att beställa 
på Lesmores hemsida. Detta kan bero på att Lessmore just nu aktivt arbetar med att öka 
utbudet av produkter. 
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6 Slutsats och diskussion 
I detta avslutande kapitel tas slutsatserna som kan dras efter analysen upp. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion med egna tankar och åsikter kring Lessmore, dess verksamhet och 

undersökningen som gjorts. 

 

6.1 Slutsats 
En av frågeställningarna i uppsatsen var: 
 

” Vilken av kommunikationskanalerna brev och e-mail, eller en kombination av 
dessa, är mest effektiv vad gäller att få medlemmen att agera eller reagera på 
erbjudanden, samt att vara kostnadseffektivt?”  

 
Slutsatserna som författarna har kommit fram till på denna fråga, är att den 
kommunikationskanal som är mest kostnadseffektiv är e-mail. Att just e-mail är mest 
kostnadseffektivt, beror på att kostnaden för att skicka ett e-mail är betydligt lägre än vad det 
är att skicka ett brev. 
 
På frågan vilken av kommunikationskanalerna som är mest effektiv, när det gäller att få 
medlemmen att agera på ett erbjudande, har författarna dragit en slutsats att en kombination 
av de två sätten är att föredra, då den i det här specifika fallet, var den som gav flest köp. Den 
gav till och med fler köp än de andra två tillsammans, där dubbelt så många medlemmar 
kontaktades. I uppsatsen finns det två sätt att mäta om medlemmen reagerade, dels om de har 
loggat in överhuvudtaget och dels hur många medlemmar som brukar logga in sällan, som 
loggat in under kampanjen. Slutsatsen författarna kommit fram till är att det inte är någon 
markant skillnad mellan de olika kommunikationskanalerna i de båda sätten att mäta om 
medlemmen reagerar. Det som skiljer är kostnad per reaktion, eftersom kostnaden för e-mail 
är avsevärt mindre.  
 
En annan frågeställning som uppsatsen hade var: 
 

” Vilka kommunikationsgap mellan Lessmore och dess medlemmar kan läsas ut i 
mätningen av responsen på kampanjen?”  

 
Författarnas slutsats är att gap-modellens gap ett förekommer mellan Lessmore och dess 
medlemmar. Lessmore har bristande kunskaper om vad deras medlemmar vill ha, då flera av 
medlemmarna som inte gjorde ett köp av kampanjvaran ansåg att volymen var för stor. Vidare 
framkom i undersökning två, att några av medlemmarna saknade produkter i 
snabbeställningen.  
 
En av anledningarna till att medlemmarna i båda grupperna som fick kampanjen i brevform 
var mer benägna att köpa kampanjvaran, är att brev ger ett mer exklusivt och seriöst intryck. 
Slutsatsen enligt gap fyra är då, att kommunikationssätten bör väljas med omsorg, det vill 
säga att Lessmore bör välja kommunikationssätt beroende på medlemmen de riktar sin 
kampanj till.  
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Slutsatser som kan dras utifrån den uppföljande undersökningen, är att Lessmore lyckats att 
lansera tjänsten, men att de flesta kunderna känner till att det finns en snabbeställning verkar 
inte räcka då ett stort antal av Lessmores medlemmarna uppenbarligen inte är medvetna om 
vad det finns för produkter och tjänster att tillgå där.  
 
Hypotesen som uppsatsen hade; 
 

” Det är ingen eller en marginell skillnad, i avseende agerande eller reaktion, 
mellan de olika kommunikationssätten förutom kostnad.”  

 
har författarna valt att förkasta, då det i slutsatserna framkommit att det förekommer 
skillnader mellan de olika kommunikationssätten. 



Direktmarknadsföring – En fallstudie av företaget Lessmore 

 39 

6.2 Diskussion 
Att erbjudandet var utformat så att det bara fanns en relativt stor kvantitet att välja på, 
avlägsnar ett stort antal medlemmar, det vill säga alla de företag som ansåg att erbjudandet 
var av en för stor kvantitet. Lessmore skulle ha kunnat dela upp sina kunder i till exempel två 
grupper, en med många anställda och en med lite färre anställda. Detta för att attrahera de 
företag med ett mindre behov av toalettpapper.  
  
Av de tips författarna fick av de medlemmarna som blev intervjuade i den andra delen av 
undersökningen, var det bara lunchhäften som inte redan fanns med i Lessmores 
snabbeställningstjänst. Lessmore skulle kunna höra av sig till några av de stora lunchkedjorna 
i Sverige, om att ge sina medlemmar erbjudanden på detta. Andra varor som skulle kunna 
uppskattas av medlemmarna är om det skulle finnas möjlighet att köpa träningskort till sina 
medlemmar. Där skulle till exempel Lessmore kunna försöka få ett avtal med Friskis & 
Svettis eller någon annan rikstäckande kedja. 
 
Författarna till detta arbete anser även att det vore en bra idé att undersöka hur de olika 
företagen vill bli kontaktade, det vill säga via brev eller e-mail. Detta skulle göra det lättare 
för Lessmore att nå ut till sina medlemmar, utan att behöva skicka dubbelt till alla (både brev 
och e-mail). 
 
Enligt den senare undersökningen visade det sig att ett stort antal av medlemmarna vet om att 
det finns en snabbeställningsfunktion på Lessmores hemsida, men det visade sig även att de 
intervjuade inte visst vad för erbjudanden det fanns på denna. Det vore därför bra för 
Lessmore att försöka öka sina medlemmars medvetande om vad som finns på denna 
snabbeställningsfunktion. 
 
På basis av resultatet har aspekter att forska vidare på uppmärksammats, som till exempel hur 
gap framträder i hur företag kommunicerar i kampanjer, och vilka konsekvenser som följer 
beroende på val av kommunikationskanal. 
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Bilaga 3 – Mall för telefonintervju 

 

Mall för telefonintervju för uppföljningsundersökning. 
 
Hej, mitt namn är ……. och jag är student vi Örebro universitet. Jag gör en undersökning åt 
Lessmore och undrar om du har tid att svar på ett par korta frågor? 
 
Vi skickade ut ett kampanjmeddelande för ca två veckor sen om ett erbjudande om att köpa 
två säckar toalettpapper och få en säck hushållspapper på köpet. Känner du igen det 
meddelandet? 
 
Om ja vid både brev och e-mail: Kampanjerbjudandet skickades till dig via både brev och e-
mail. Har du noterat båda eller bara ett av dem? Vilket? 
 
Om nej vid endast brev/e-mail: Tror du att du noterat meddelandet om du fått det via e-
mail/brev? 
 
Om ja: Av vilken anledning nappade du inte på erbjudandet? 
 
Känner du till att du kan göra en snabbeställning på Lessmores hemsida av kontors och 
förbrukningsartiklar? 
 
Vilken typ av produkt skulle du vilja ha erbjudanden på, om du fick bestämma? 
 



Bilaga 4 – Intervju med Fredrik Kilenius 

 

När grundades ni och av vem? 
År 2000 av Fredrik Kilenius. 
 
Vad innebär det att vara medlem hos Lessmore? 
Som medlem får företaget tillgång till ett inköpssystem via Lessmores hemsida. Här finns 
flikarna Inköp, Medlemsmarknad och Personalförmåner. Under inköp finns alla leverantörer 
samlade, kampanjer och erbjudanden samt en snabbeställningsfunktion. Som medlem hos 
Lessmore får företaget alltid bra och rabatterade priser. På medlemsmarknaden kan 
medlemmarna få kontakt med varandra. Personalförmåner innebär att medlemmens anställda 
kan få tillgång till Lessmores priser hos leverantörerna. 
 
Leverantörer 
Medlemmen aktiverar avtal med de leverantörerna de är intresserade av. De kan till exempel 
endast vara intresserade av att vara medlemmar för att få rabatterade priser på bensin, 
telefoni och internet och behöver då endast aktivera de avtalen och behöver inte vara aktiva 
på sitt inköpssystem. De som är intresserade av att handla billigare på exempelvis Siba kan 
logga in på Sibas nätbutik via Lessmore och då direkt få de rabatterade priserna eller trycka 
ut sitt medlemsnummer för Siba och gå till en butik för att då få de rabatterade priserna. 
 
Vilka avtal har flest medlemmar aktiverat? 
De avtal som flertalet av våra medlemmar har aktiverat är försäkringar, telefoni, bensin, 
Internet och kreditupplysningar.  
 
Vad innebär snabbeställningsfunktionen? 
Här finns produktkategorierna Kontorsprodukter, Städ och hygienpapper, Kök och servering, 
Lager- och emballage, Datorer och tillbehör, Kontorsmaskiner, Möbler och inredning samt 
Övrigt. I stället för att gå igenom en leverantörs hela utbud av exempelvis pennor, finns 
utvalda pennor, en med bra kvalitet och då lite dyrare, en med lite mindre bra kvalitet och 
billigare, olika hårdhet och så vidare, men endast en av varje sort. Detta gör att användaren 
inte behöver gå igenom alla pennor som leverantörerna har. En annan sak är att det är 
Lessmore som sammanställer fakturorna från leverantörerna och skickar en samlingsfaktura 
en gång i månaden. 
 
Hur många anställda har ni? 
10 personer 
 
Vad jobbar dessa med? 
Kundservice, datasupport och hantering av leverantörer. 
 
Hur många företag har ni avtal med? 
De som finns på hemsidan, 27 stycken i nuläget som ökar hela tiden. 
 
Hur långa är avtalen med leverantörerna? 
Vi vill ha avtal på minst två år, helst tre. Förlängning av avtalen sker på minst ett år och har 
en uppsägningstid på sex månader. 
 
Vad är det för företag som är medlemmar hos Lessmore? 
Lessmores kunder är representativa för Sveriges företagare när det gäller geografiskt läge, 
storlek och juridisk form.   
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Hur håller ni koll på alla medlemmar? 
Vi har ett CRM system som är koppat till kundernas inköpssystem på vår hemsida. I CRM 
systemet loggas all aktivitet som kunden har via Lessmore, som till exempel inloggningar köp, 
hur många användare och så vidare. I och med att all information samlas kan rapporter tas 
fram om varje kund. 
 
Vad finns för möjligheter i medlemmens inköpssystem? 
Ladda upp egen logga, läsa personliga meddelanden, se gamla fakturor, beställningar, 
upplysningar och fraktsedlar, snabblänkar, se enbart aktiverade avtal, sätta 
användarrättigheter, välja månadsfaktura, lägga in info om företaget, lägga in produkter och 
hantera försäljning av dessa mm 
 
Vilket år gick ni med vinst första gången? 
2004 
 
Hur stor omsättning har Lessmore? 
Brutto 135miljoner 
Netto 7 miljoner 
 
Vad har ni för planer för framtiden? 
Att växa personal och kundmässigt. Om tre år ha 50 000 medlemmar. ” Vi vill vara det 
självklara valet för småföretagare” .  
 
2007 skulle omsättningen kunna vara 200 miljoner brutto och 20 miljoner netto.  
 
Hur många medlemmar är knutna till Lessmore? 
I dagsläget cirka 18000. 
 
Hur stor del av dem är även medlemmar hon Föreningssparbanken? 
Cirka 90 % av medlemmarna. 
 
Vad kostar det att vara medlem hos Lessmore? 
Det varierar, ordinarie pris är 1490 kr, sen har föreningssparbankens medlemmar 50 % 
rabatt. Att knyta sina anställda till medlemskapet kostar 10 kr per månad och per anställd. 
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Bilaga 6 – Uppföljande intervju med medlemmar 

 

E-mail Tror  du att du noterat 
kampanjen om du fått den 
via brev istället? 

Var för  köpte du inte? Vad saknar  du i 
Snabbeställningen? 

1   får så mycket erbjudanden färgpatroner till skrivare 
2   hade inget behov av erbjudandet 

just då 
vet ej 

3 ja, tror det   saknar inget speciellt 
4 det spelar ingen roll   allt som inte finns i butiken, ju 

mer desto bättre 
5   hade inget behov för tillfället vet ej 
6   använder en annan leverantör toner till skrivare 
7   har redan en annan bra leverantör inget, det finns ett bra sortiment 
8   brukar beställa, men hade inget 

behov 
saknar inget, sortimentet är bra 

9   får så mycket erbjudandet inget, det finns ett bra sortiment 
10 ja   inget, är nöjd med sortimentet 
Brev Tror  du att du noterat kampanjen om du fått den via e-mail 

istället? 
  

  

11   hade inte tid inget, Snabbeställningen verkar 
bra 

12   bättre att handla i stormarknad.  bra utbud, har inte saknat något 
13   köper annat toapapper går via Lessmores leverantörer 

14   köper hos sin grossist lättare att gå via grossist 
15 ja, bättre via e-mail   kanske packmaterial 
16 nej   har inga speciella önskemål 
17 nej, inget fungerar   nej, inte haft tid att sätta mig in i 

Snabbeställningen 
18   erbjudandet var bra, men hade 

inget behov just då 
Inte på rak arm, ett bra utbud 

19 tror inte att det spelat någon 
roll 

måna om lokal affär, behöver ej 
stora mängder 

Tror det mesta finns 

20 ja   Inte direkt några förslag, det 
mesta finns 

Brev &  e-
mail 

Har  du sett både brev och e-mail? 
  

  

21 har sett båda erbjudandet var för dyrt, egen 
leverantör har billigare 

vill ha ett större urval av 
produkter 

22 bara brev för stora kvantiteter för en person lunchhäften är något jag saknar 
23 har sett båda För få på företaget för så stora 

kvantiteter 
litet företag, kan lika gärna köpa i 
butik 

24 bara e-mail Vill ha bättre kvalitet på pappret kontorsmaterial, precis som det är 
25 e-mail, öppnar inte posten själv Har tillräckligt redan, inget behov 

för tillfället 
Vet inte, har inte tid att engagera 
sig i Internet, måste ju 
producera… 

26 har inte sett något av dem har inte sett kampanjen Kontorsmaterial är det jag skulle 
köpa 

27 bara brev beställning sker centralt av 
hyresvärden 

Inget han kom på. Använder sig 
av Lyreco. Ska kolla på 
Snabbeställningsfunktionen och se 
vad den handlar om. 

28 har sett båda Inget behov för tillfället det finns redan allt som de 
behöver på sidan 

29 bara e-mail Fel produkter för hållare på 
toaletterna 

Har inte kommit på något än 

30 bara brev Har inte haft tid att ta tag i det och 
det var dubbelt toalettpapper. Vill 
ha enkelt toalettpapper, så man får 
fler meter 

Använder så lite saker så om han 
skulle behöva något går det lika 
bra att gå runt hörnet till 
kontorsbutiken. 

 


