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Summary 
The purpose of the thesis is to examine, to which extent BR Legetøj focuses on relationship 

marketing and to assess, which possibilities the company has in creating economic value by using 

this type of marketing. On the basis of this a number of recommendations have been created on how 

the company can create value by using relationship marketing.  

 

1. The first and second part of the thesis contains a study of the company profile and history, the 

market conditions, the competition, the customer segmentation etc. These information have been 

collected by the use of desk research, interviews and quantitative survey (questionnaire) by random 

selection. This part of the thesis describes that even though BR Legetøj is the market leader, the 

company needs to address the possibilities of a minor shift in company priorities regarding existing 

customers as a way to maintain the leading position.  

 

2. The third part of the thesis an analysis regarding the way in which BR Legetøj currently is using 

relationship marketing is carried out. This part also contains recommendations in terms of how the 

company could integrate these kinds of marketing methods to a greater extent, and what the 

potential advantages and disadvantages would be. The data for this analysis and the 

recommendations are collected from desk research, interviews, questionnaire and observations. The 

purpose of this part of the thesis is to analyze how the company could increase the profit by 

enhancing the current focus on especially the members of the BR-club and at the same time gain 

new members. 

 

3. The last part of the thesis consists of a number of recommendations that BR Legetøj could 

implement in the company’s organization and marketing strategy. These recommendations are 

mainly focusing on the topic relationship marketing, and how this type of marketing could help the 

company with gaining more loyal and profitable customers. This part also contains more general 

organizational recommendations that can help the company in regards of cutting costs, gaining a 

broader customer base and ensuring an open communication between company and customer. 
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Del 1. Indledende del 

Indledning 

Siden 2008 har størstedelen af verdenen været ramt af en finanskrise, og mange virksomheder, bl.a. 

på det danske B2C-marked for spil og legetøj, er enten gået konkurs, har fyret ansatte, eller har helt 

ændret deres virksomhedsstrategier og planlægning. Det tyder dog på, at et stort antal virksomheder 

trods finanskrisen stadig satser på at erhverve nye kunder frem for at øge indsatsen for at fastholde 

eksisterende kunder via relationship marketing-tiltag, selvom sidstnævnte er mest profitabelt.   

Selve konceptet relationship marketing kan føres tilbage til 1980’erne, hvor Levitt 

bl.a. undersøgte, hvorvidt der opstod et forhold mellem sælger og kunde, efter at salget var 

gennemført.1 Undersøgelsen viste, at få virksomheder på daværende tidspunkt fokuserede på 

opbygningen af både kort- og langvarige forhold til gruppen af interessenter/stakeholders.2 Dette 

har dog ændret sig, da efterfølgende undersøgelser har vist en øget profitabilitet ved at satse på at 

opbygge relationer til disse grupper.3

Men hvorfor ses relationship marketing som værende så nødvendig? Hvis vi ser på 

litteraturen, så omtaler den konkrete økonomiske fordele ved at øge virksomhedens brug af 

relationship marketing. Dette er primært i form af reducering af omkostninger til anskaffelse af 

kunder ved at satse på en mere målrettet markedsføring overfor de eksisterende kunder. Samtidig 

viser litteraturen, at ekstremt loyale kunder kan udvise advokatlignende adfærd, hvilket betyder, at 

disse kunder frivilligt markedsfører virksomheden i egne netværk. Det er dog ikke kun gode 

relationer til eksisterende og potentielle kunder, som gør relationship marketing vigtig for 

virksomheden. Teorien fokuserer også på andre dele af virksomhedens omverden, som kan have 

betydning for virksomhedens evne til at skabe profit, vokse eller i det hele taget overleve. Denne 

omverden kan opdeles i seks interessentgrupper eller såkaldte markeder.

  

4

Der er dermed tale om en bredere forståelse af relationship marketing i forhold til 1980’erne, 

som opsummeres af Payne således:

  

5

• Der er tale om et skift fra en overvejende funktionel-baseret marketing til en kryds-

funktions-baseret marketing. Denne opfattelse sigter dermed mere efter 

 

                                                 
1 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, s. x 
2 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, (intet sidetal) til s. xi 
3 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, s. 76 
4 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, s. 80 
5 Se vedlagte cr-rom for en kort opsummering af denne nye og breder forståelse af relationship marketing. 



 

 

marketingsaktiviteter, som består af krydsfunktionsprocesser i organisationen frem for 

traditionelle organisationsfunktioner. Her tænkes på et samarbejde igennem hele 

organisationen, hvor alle afdelinger og ansatte ”lives the brand”. Dette samarbejde kan 

inkludere alt fra regnskabsafdelingen til de ansatte i butikkerne og kan påvirke 

virksomhedens evne til at skabe profit, ved at virksomheden viser en samlet profil overfor 

omverdenen, så der kan ydes en bedre og mere konsistent service overfor bl.a. kunderne.  

• Virksomhedens fokus er ikke kun det traditionelle marked af kunder, men en samlet 

omverden bestående af seks hovedmarkeder. Virksomheden skal dermed have en strategi 

for, hvordan den skal agere indenfor hvert af disse markeder i forhold til uhensigtsmæssige 

hændelser som øgede omkostninger, mindskning af markedsandele, lovgivningsproblemer 

osv. 

• Relationship marketing markerer et skifte fra marketingaktiviteter, som prioriterer 

kundeanskaffelse til aktiviteter, som både fremelsker kundefastholdelse og 

kundeanskaffelse.6

 

  

Relationship marketing er dermed en teori eller tilgang til marketing, som bl.a. ser på hvorledes 

virksomheden kan begrænse omkostningerne til bl.a. markedsføring ved at generere tilfredse og 

loyale kunder, men også på forskellen i omkostninger forbundet med den enkelte kunde. Den 

bredere forståelse af relationship marketing betyder dermed, at virksomheder anbefales at se og 

formulere deres virksomheds- og markedsføringsstrategier ud fra et noget bredere perspektiv.  

Dette leder til selve problemstillingen. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, s. xii 



 

 

Problemstilling 

I dette speciale vil jeg undersøge, hvorvidt BR Legetøj fokuserer på relationship marketing samt 

vurdere, hvilke muligheder virksomheden har for at skabe større økonomisk værdi ved brug af 

denne markedsføringsform. På baggrund af dette vil jeg komme med en række anbefalinger til, 

hvordan virksomheden kan skabe værdi gennem relationship marketing. 

 

Hovedspørgsmålet bliver bevaret med følgende underspørgsmål: 

 

1. Hvordan ser BR Legetøjs nuværende situation og markedsføringsstrategi ud?  

2. Hvordan benytter BR Legetøj relationship marketing, og hvilke muligheder har 

virksomheden for at udnytte relationship marketing?  

3. Hvilke tiltag indenfor relationship marketing anbefales det BR Legetøj at 

implementere i fremtiden?  

Afgrænsning 

Jeg har i dette speciale valgt at fokusere på BR Legetøjs marketingadfærd angående relationship 

marketing i forhold til virksomhedens butikker. Jeg fokuserer kun på salg via internettet i 

forbindelse med konkurrentanalysen, da BR Legetøj kun har haft en webshop siden 2011, og fordi 

virksomheden ikke benytter dette medie som den primære salgskanal. Internetsalg ligger derfor 

udenfor rammerne af denne opgave. I forlængelse heraf er specialets fokus det danske marked for 

spil og legetøj og dermed er der set bort fra aktiviteter/butikker/konkurrenter m.m., som kan have 

betydning for BR Legetøjs evne til at agere udenfor Danmark. Slutteligt har jeg valgt at afgrænse 

mig fra B2B-markedet, som virksomheden også servicerer, fordi dette område ikke vil kunne 

bidrage til besvarelse af problemstillingen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opgavestruktur 
Nedenstående figur illustrerer specialets opbygning. Formålet er at give et overblik over specialets 

enkelte dele og et indblik i deres indbyrdes sammenhæng samt opgavens forløb og udvikling. 

 

 

 

 

 



 

 

Metode 

I dette afsnit beskriver jeg specialets metode og undersøgelsesdesign.  

Den videnskabsteoretiske metode  

Jeg benytter mig af en kombination af en hermeneutisk og en socialkonstruktivistisk indgangsvinkel 

til det anvendte materiale og til besvarelse af problemstillingen. Når det kommer til den 

hermeneutiske videnskabsteori, så gælder det at:“Hermeneutics is an approach to the analysis of 

texts that stresses how prior understandings and prejudices shape the interpretive process.”7 

Hermeneutik er således studiet af tekstfortolkning. Begrebet ”tekst” skal ses i en bred betydning, så 

det også omfatter både handling og samtale8

Denne metode suppleres af den socialkonstruktivistiske tilgang, hvor viden opstår som 

et produkt af kommunikationen mellem mennesker og deres sociale relationer. Dette betyder, at den 

viden som jeg indsamler og opnår, udspringer af det sprog eller kommunikation, som eksempelvis 

de mennesker jeg interviewer, normalt er omgivet af. Og ved det at den interviewet persons sprog 

og udtryk vil være strukturelt og begrebsmæssigt fastlagt via dennes kulturelle former for 

interaktion, så vil denne udtalelse altid kunne referere til andre sproglige begreber. Dermed kan 

interviewet/udtalelsen have en forudfattet og farvet karakter og give bias i analysen af resultaterne. 

. Hermeneutikken er dermed ikke kun en 

videnskabteoretisk metode, men også en analytisk metode, der kan benyttes til at fortolke og forstå, 

hvorledes mennesker agerer inden for den kontekst, de befinder sig i.  

Den hermeneutiske videnskab opstiller to grundlæggende spørgsmål: det ontologiske 

(Hvad er forståelse?) og det epistemologiske (Hvilken metode skal anvendes for at opnå denne 

forståelse?). Hvordan kan denne forståelse så produceres? De mest oplagte metoder er via dialog 

med mennesker, fx gennem kvalitative interviews, hvor interviewpersonens holdninger 

tydeliggøres.9 Der er dermed en klar sammenhæng mellem videnskaben og brug af personlige 

interviews, da hermeneutikken kan belyse den fortolkningskrævende dialog og dernæst virke 

afklarende på resultatet/interviewteksterne.10

                                                 
7 Denzin & Lincoln, 2005, s. 27 

 

8 Kvale 1997, s. 6 
9 Boolsen, 2006, s. 38-39 
10 Kvale 1997, s. 6 



 

 

I det følgende uddybes hermeneutikken ved hjælp af en række begreber. Dette er for at redegøre for, 

hvordan den hermeneutiske tilgang er brugt til at opnå viden i specialet. Hermeneutikken indeholder 

en række principper11

”Interviewerne er medskabere af de tekster, de fortolker, og de kan forhandle deres 

fortolkning med deres interviewpersoner. Interviewteksten er derfor ikke nogen forudgiven litterær 

tekst, men opstår samtidig med, at den fortolkes; den omfatter både skabelsen og den forhandlede 

fortolkning af teksten.” (Kvale, 1997, s. 57). 

, som med fordel kan anvendes i kvalitative undersøgelsesmetoder.  

Når det kommer til forståelseshorisonten, så er dette et såkaldt ståsted, hvorfra 

verdenen betragtes. Denne forståelse dannes af den baggrund og erfaring (kaldet forforståelsen) 

personen har i bagagen inden undersøgelsens/forskningens begyndelse. Horisonten bestemmes 

dermed ud fra sammenspillet mellem det nuværende ståsted og den forforståelse, som personen har 

inden denne opnår fuld forståelse for selve opgaven/emnet/fænomenet. Hele princippet om 

forforståelsen og dennes betydning af opfattelsen og udførelsen af den forstående opgave, hænger 

godt sammen med den socialkonstruktivistiske tilgang. Ifølge denne tilgang vil ethvert menneske 

reproducere sin viden og verdensfortolkning via daglig interaktion med andre, hvorigennem visse 

handlinger og meninger får karakter af værende naturlige, mens andre igen kan opfattes som socialt 

uacceptable.  

Fra begyndelsen af dette speciale har jeg som forsker haft en såkaldt ”forforståelse” for både 

markedsføring, men også for kundeservice. Denne indledende forståelse er dog løbende revideret i 

takt med specialets udvikling. Dette er bl.a. sket på baggrund af den i forvejen tilgængelige viden 

indenfor begge områder. Man kan dermed sige, at min forståelseshorisont er blevet udvidet.  

Derimod når det kommer til ”teksthorisonter”, så kan der være tale om forskellige 

typer af ”teksthorisonter”, hvor disse kan have hver deres dagsorden eller formål. Her kan fx 

nævnes artikler og fagbøger, som er formidlere, skønlitterære tekster, som er fiktive og at mere 

underholdende natur osv. Hermeneutikkens beskrivelse af forforståelsen stemmer endvidere 

overens med socialkonstruktivismen, hvor alle former for erkendelse (forståelse) sker via optik eller 

en forståelsesramme, som er opbygget af den kultur og historiske fortid, som det enkelte menneske 

er en del af og agerer i.  

Min forståelse af de brugte teksters horisonter – her er tale om teorierne og de brugte interviews – 

opstår i ved en såkaldt sammensmeltning af horisonter, mellem henholdsvis den 

                                                 
11 Her er tale om de syv fortolkningsprincipper, som tilsammen udbygger den hermeneutiske cirkel og gør den til en 
spiral, som leder dybere og dybere ned i analysen og forståelsen af interviewet. Kvale s. 58-59 



 

 

personlige/menneskelige og den litterære horisont.12 Dette er dog også hvad der kendetegner den 

hermeneutiske videnskab, at der aldrig vil være en endegyldig sandhed og forståelse af en tekst. Det 

hele afhænger af opfattelsen, forståelsen og erfaringen. Men for at skabe et mere helt 

forståelsesbillede og dermed opnå en form for forskningsmæssig viden indenfor hermeneutikken, 

vil inddragelse af forskellige typer tekster (interviews og teori) være nødvendigt. Dette skyldes at de 

hver især repræsenterer en given forståelseshorisont afhængig af tekstens forfatter og hensigt. I 

dette speciale har der fx været tale om, at flere forskellige horisonter er mødtes; forsker-

interviewdeltager, forsker-interviewtekst, forsker-teori, teori-interviewtekst m.fl. Der er dermed tale 

om den hermeneutiske cirkel, der siger:”…de enkelte deles betydning vil kunne ende med at 

forandre den oprindeligt foregrebne betydning af helheden, hvilket igen påvirker de enkelte deles 

betydning osv.”13 Med dette menes, at selvom man har en fortolkning, så er det ikke en fuldstændig 

afsluttet proces. Der vil altid dukke nye spørgsmål op. Det går i ring. Rent praktisk set, så stopper 

processen dog, når forskeren føler, at denne er nået frem til en fornuftig mening, eller rettere ”…en 

gyldig, enhedspræget mening uden indre modsigelser.”14

Jeg vil derfor stræbe efter at være bevidst om, at der vil blive foretaget bevidste og 

ubevidste valg, som vil få konsekvenser for resultaterne igennem opgaven. Årsagen til dette skyldes 

at enhver produktion og tolkning af data, vil ske ud fra min egen forståelseshorisont, både set fra 

den hermeneutiske og den socialkonstruktivistiske tilgang. Dette kan fx ske, når jeg skal tolke 

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor jeg skal skabe en forståelse for, hvad svarene 

indikerer. Jeg ser dog ikke dette som et potentielt problem, da jeg vil være bevidst om dette og 

understøtte mine opfattelser og fortolkninger med anerkendt teori/forskning.  

  

Teoretisk referenceramme  

Anden del af specialet indeholder en gennemgang af virksomheden BR Legetøj samt det marked, 

virksomheden agerer på, herunder konkurrenterne. Til dette vil bl.a. omverdensmodellen PEST 

benyttes for at give et overblik over konkurrencesituationen og andre forhold, som influerer 

virksomheden. Derudover vil der løbende i opgaven blive brugt modeller, hvis formål er at skabe 

overblik over fremstillingen, fx modificerede SWOT-analyser samt en PLC (Product Life Cycle)-

kurve kombineret med Boston-matrix, der viser virksomhedens placering på markedet. Ved at sætte 

                                                 
12 Dahlager & Fredslund 2007, s. 159-160 
13 Kvale s. 57 
14 Ibid 



 

 

PLC og Boston-matrixen sammen i en figur/model, får man dermed et overblik over hvilke 

muligheder der er indenfor de forskellige stadier i PLC. 

Specialets tredje del er hovedsaligt bygget op omkring teori om Relationship 

marketing og management. Grundet vigtigheden af denne teori, vil teorierne bag dette blive 

gennemgået kort i teorikapitlet. Teorikapitlet vil bl.a. indeholde en kort beskrivelse af de modeller 

som benyttes til at skabe værdi for både virksomhed og kunde. Her vil der være tale om følgende 

modeller: The six markets relationship marketing framework, ACURA (Acquisition, Cross-sell, Up-

sell, Retention og Advocacy) samt Relationship management chain. Disse modeller er valgt, da de 

ser på et bredere aspekt af ikke kun virksomheden og dens udfordringer, men også hvorledes 

virksomheden kan benytte eller forbedre den nuværende brug af relationship marketing. Det er 

dermed modeller, som også kan sættes sammen i en strategisk og konkret handlingsmodel. Dette er 

til forskel for andre modeller om kundetilfredshed, som hovedsaligt fokuserer på selve 

virksomheden og eventuelle mangler i forbindelse med kundeservice. 

Rammestyringsfaktorer  

Rammestyringsfaktorerne er de forhold, som angiver de overordnede rammer for selve 

afhandlingen. Disse faktorer deles op i interne og eksterne rammestyringsfaktorer. De interne er 

bl.a. de overordnede rammer for specialet, her kan bl.a. være tale om kontrol/styring af de 

tilgængelige ressourcer (fx tid), både fra opgavens interessenter (Institut for Afsætningsøkonomi, 

CBS, BR-Legetøj m.fl.), samt opgaveskriver (mig selv). Det er interessenter, som alle i en vis grad, 

har indflydelse på formålet med opgaven, problemstillinger, undersøgelses og skriveforløb, samt 

resultater. Når det kommer til de eksterne interessenter, så kan der være tale om det regelsæt, som 

ligger til grund for specialets udførelse, fx krav til indhold, omfang, formalia, deadline osv. Med 

andre ord, krav som opgaveskriver ikke har indflydelse på.  

Processtyringsfaktorer: Dataindsamling og undersøgelsesdesign 

I det følgende beskrives de processtyringsfaktorer, som danner fundamentet for specialet, nemlig 

mine observationer af virksomhedens tekster og andre udtryksformer samt dataindsamling og 

undersøgelsesdesign i form af kvantitative og kvalitative undersøgelser. 

 

Dataindsamling   

Specialets primære data består af kvalitative analyser i form af online fokusgruppeinterview, 

personlige interviews samt en kvantitativ analyse i form af et spørgeskema.  



 

 

Grundet tidsperspektivet har jeg valgt at udføre en netnografisk onlineundersøgelse 

frem for en etnografisk undersøgelse, da jeg mener at resultaterne fra den netnografiske 

undersøgelse vil være tilstrækkeligt uddybende/beskrivende til at fungere som støttende data til 

analysen. Samtidig bliver der ikke benyttet postomdelte spørgeskemaer, da det er både nemmere og 

hurtigere at ramme en bredere målgruppe online. Denne metode kan endvidere øge antallet af 

respondenter, da det også for respondenten er enklere og mere tidsbesparende at besvare online. 

Fokusgruppen blev oprettet på Facebook og på hjemmesiden min-mave.dk15

Kvalitative undersøgelser 

 i starten 

af procesperioden for at få et indblik i, hvilken holdning der er til BR Legetøj og virksomhedens 

brug af relationship marketing. Dernæst blev et semistruktureret spørgeskema udsendt, som 

indeholdte både åbne og lukkede spørgsmål til familie, venner, bekendte samt alle på EMF-studiet. 

Dette blev gjort via Facebook og e-mail. De åbne spørgsmål skal give respondenten en chance for at 

uddybe individuelle holdninger, fx til medlemskabet, til kundeloyalitet m.m. Tilbagesvarsperioden 

var på to måneder, hvor der også blev udsendt to påmindelser om deltagelse. Jeg valgte, at der ikke 

skulle være præmier forbundet med besvarelse af spørgeskemaet, og samtidig med at 

spørgeskemaet blev lanceret, oprettede jeg kontakt med Top-Toy/BR Legetøj for at sikre, at jeg 

kunne gennemføre personlige interview.  

Online fokusgruppeinterview 

Formålet med at gennemføre fokusgruppeinterview var at undersøge respondenternes holdning til 

virksomhedens markedsføring, og hvorvidt BR Legetøj fx relaterer sig mere til nye kontra 

eksisterende kunder. Som nævnt blev dette gjort online af hensyn til mine ressourcer, men også for 

at de, som ønskede at deltage, løbende kunne komme med input, når de havde tid, så resultatet blev 

mere sigende og uddybende end ellers. Samtidig gjorde jeg det muligt for eventuelle respondenter 

at sende en mail til mig med deres input. Dette var for at sikre, at der ikke var nogen som sprang fra, 

fordi de egentlig ville være anonyme overfor resten af omverdenen.  

Ved at gennemføre fokusgruppeinterviewet online kan i sidste ende give nogle 

mangler i form af ikke at kunne tolke, om respondenten er seriøs, ironisk, ærlig osv. ved ikke at 

kunne se respondenten face-to-face, og hvordan denne reagerer på andres udtalelser og 

kommentarer. Til gengæld vil nogle respondenter måske være mere åbne, når de kan være 

anonyme, da de ikke på samme måde skal stå til regnskab overfor de andre respondenter. Disse 
                                                 
15 Her blev oprettet to tråde Baby og Børn - Kategorier / Mit lille barn (0-3 år) og Vi blev forældre i 2011 / Juli 2011; se 
bilag 1 for at se de to sider. 

http://www.min-mave.dk/debat/baby/category-6778.htm�
http://www.min-mave.dk/debat/baby/subject-277.htm�
http://www.min-mave.dk/foraeldregrupper/category-6831.htm�
http://www.min-mave.dk/foraeldregrupper/subject-8798.htm�


 

 

respondenter vil dermed falde under beskrivelsen af personlige interviews, selvom de ikke er 

planlagte interviews. Overordnet set har denne ikke givet så meget, da der kun var to besvarelser, 

som så også valgte at sende deres holdninger som e-mail. Fokusgruppen var oprettet på Facebook, 

hvor jeg havde tilmeldt 102 mulige respondenter til gruppen samt på min-mave.dk, hvor der 

generelt er et løbende antal af brugere. Så der var store muligheder for at sætte en debat i gang.   

  

Personlige interviews 

Efter at have oprettet kontakt med Top-Toy blev der planlagt tre personlige interviews. Her er der 

tale om HR-chef Bruno Boysen, Top-Toy, butiksbestyrer Inger Andersen, BR-butikken på 

Østerbrogade i København samt en anonym medarbejder fra BR-butikken på Strøget i København. 

Spørgsmålene til disse interviews er sammensat af personoplysende spørgsmål (navn, stilling, 

ansættelsesår osv.) og mere åbne spørgsmål, hvor respondenten vil have mulighed for at uddybe 

svaret. Dette vil også give intervieweren (mig) mulighed for at dreje spørgsmålene i en anden 

retning, hvis der bliver behov, da det kan være, at respondenten kommer med en udtalelse, som 

leder op til andre spørgsmål end de først planlagte. Interviewet med HR-chefen foregik over 

telefonen, hvorimod de to andre interviews foregik i de pågældende butikker. Formålet med at 

afholde interviewene hos respondenterne er, at de derfor vil befinde sig i en kendt atmosfære, som 

forhåbentlig vil gøre dem mere afslappede. Interviewene varede i 20-25 minutter.   

 

Kvantitativ undersøgelse 
Formål og opbygning af spørgeskema16

Den kvalitative undersøgelse består af et spørgeskema bestående af 25 spørgsmål, hvor designet 

primært er baseret på lukkede spørgsmål, mens der er 2-4 åbne spørgsmål. Nogle af spørgsmålene 

er dog udformet som multiple choice, men stadig lukkede. Formålet med de lukkede spørgsmål er 

hovedsaligt at få dannet et indblik i respondenten. Dennes baggrund, nuværende situation og til 

sidst respondentens holdning til, hvorvidt BR Legetøj gør nok for loyale kunder. Spørgeskemaet er 

dermed udformet, så det både virker årsagssammenhængende og til en vis grænse 

årsagsforklarende.  

 

   

 

 

                                                 
16 Se spørgeskemaet på den vedlagte cd-rom. 



 

 

Måleproblemer 

Generelt kan det ikke undgås, at der ved opbygningen af et spørgeskema med åbne spørgsmål kan 

opstå måleproblemer. Dette skyldes, at de åbne spørgsmål ikke indeholder eksakte svarmuligheder, 

og derfor er de mere forklarende variabler, der må fortolkes. Med lukkede spørgsmål kan 

måleproblemer dog reduceres. Disse problemer er reduceret, ved at jeg bruger konkrete 

svarmuligheder frem for en skala bestående af tal. Der kan dog også skabes problemer med lukkede 

spørgsmål, hvis der mangler nogle svarmuligheder. Dette er reduceret ved at slutte af med et 

kombineret åben/lukket spørgsmål, kaldet ”Andet” eller ”Uddyb”. 

 

Sekundær data  

Grundet problemstillingen er de sekundære data bestående af litteratur fundet via desk research. Her 

vil der især være tale om fagbøger indenfor faget relationship marketing og afsætningsøkonomi. 

Samtidig benyttes en del artikler (både almindelige nyhedsartikler samt akademiske artikler), 

statistikbanken og markedsrapporter. Formålet med artiklerne og rapporterne er belyse den 

generelle markedssituation, forventninger til fremtiden, markedsføringstendenser m.m. Formålet 

med denne litteratur er at understøtte, men også uddybe elementer af relationship marketing, som 

resultaterne fra de sekundære data viser. Derudover vil der også blive indhentet data fra relevante 

hjemmesider.  

 

Kritik af den benyttede litteratur 

En stor del af den benyttede litteratur består af lærebøger og anses for at være en troværdig kilde, da 

de er udarbejdet til lærebrug og består af kendte og afprøvede teorier. Den eneste litteratur, hvor der 

kan sættes spørgsmålstegn ved dets troværdighed, er artiklerne, da de er en blanding af akademisk 

anerkendte artikler, men også mere journalistiske artikler, som kan være farvet af forfatterens 

holdninger, frem for en konkret beskrivelse eller analyse af et emne. Spørgsmålet om troværdighed 

bliver dog taget i betragtning ved anvendelsen, ligesom de ikke benyttes uden anden understøttende 

litteratur. 

 

 

 

 

 



 

 

Reliabilitets- og validitetsproblemer i forbindelse undersøgelsesmetoderne 
 

Reliabilitet 

Reliabilitet er et udtryk for, at målingerne kan gentages med samme resultat.17

Selve spørgeskemaet er udformet således, at 2-4

 Det er derfor vigtigt 

at sørge for, at målingerne er nøjagtige. Jeg har således valgt at benytte analysevirksomheden 

Enalyzer’s online-spørgeskema og lancere et test-spørgeskema til ti udvalgte personer for at sikre, 

at undersøgelsen fungerer tilfredsstillende, så jeg kunne tage hånd om eventuelle fejl og 

misforstående spørgsmål. Dette er også for at øge pålideligheden af selve spørgeskemaet og dets 

resultater.  
18

 I forbindelse med reliabiliteten af de personlige interviews, så har jeg forsøgt at øge 

denne ved at interviewe tre forskellige mennesker indenfor koncernen, som alle tre har forskellige 

stillinger og funktioner. Endvidere har jeg valgt at udføre disse interviews, hvor den pågældende 

respondent burde være mest tryg for at øge sandsynligheden for, at deres svar vil være så 

sandfærdige som muligt. Det samme gælder for online-fokusgruppen, der dog har en opsætning, 

som kan karakteriseres som en blanding af personlige interviews og spørgeskema. Det kan dog 

diskuteres, hvorvidt denne fremgangsmåde øger eller mindsker reliabiliteten af denne kvalitative 

undersøgelsesform. Ved det at der både ved de personlige og ved fokus-gruppe interviews er tale 

om kvalitative data, så vil analysen af disse data bære præg af min forforståelseshorisont ved 

tolkningen.

 spørgsmål ud af 25 klassificeres 

som holdningsspørgsmål. Dette er imidlertid en type spørgsmål, som kan påvirke reliabiliteten og 

validiteten, da de ikke er målbare og kan være ”farvet”/påvirket af en eller flere oplevelser som 

respondenten har med den pågældende virksomhed. Jeg har derfor forsøgt at minimere disse 

problemer ved at udforme resten at spørgeskemaet med lukkede spørgsmål. Derudover er 

spørgeskemaet kodet på en sådan måde, at respondenten ikke får vist unødige spørgsmål, 

eksempelvis kommer respondenten direkte til sidste side, hvis denne i spørgsmål 15 svarer, at 

han/hun ikke køber spil og legetøj. 

19

                                                 
17 Forelæsningsslides i faget markedsanalyse, efterår 2010: fra lektion 6 og 7, slide nr. 46 

 Dermed kan min analyse og brug af disse resultater være farvet af mit indtryk af fx 

den interviewede og dennes sprog og fremstilling. Men ved det at jeg har været opmærksom på 

18 Antallet 2-4 afhænger af respondentens svar  
19 Riis, Ole 2005; s. 151 



 

 

dette, så er reliabiliteten forøget ved at interviewe flere personer, for at få bekræftet resultatet af det 

første interview.20

 

 

Validitet 

Spørgeskemaets validitet henviser til, at man virkelig måler det, som man forventer/tror, man 

måler.21

Dog kan det nævnes, at der kan være forståelsesproblemer ved spørgsmålene, som bevirker, at 

respondenten svarer forkert eller helt undlader at svare. Denne risiko har jeg som nævnt forsøgt at 

reducere ved at lancere et test-skema, der kunne imødegå forståelsesproblemer.  

 Som nævnt i afsnittet ”måleproblemer”, så er svarmulighederne i spørgeskemaet 

overordnet faste, da de enten er opbygget af rent lukkede spørgsmål og ikke en tal-skala, samt 

kombinationsspørgsmål kaldet: ”Andet” eller ”Uddyb”. Derudover betyder svarmulighed som 

”Ønsker ikke at oplyse” eller ”Ved ikke”, at respondenterne ikke tvinges til at give et forkert eller 

ukorrekt svar. Alt i alt øger denne udformning spørgeskemaets validitet, da det gør det nemmere for 

respondenten at svare. Samtidig benyttes ikke skaleringsspørgsmål, da det kan være svært at 

vurdere, om et svar skal rangeres som fx et 4- eller 5-tal. 

For at øge validiteten af spørgeskemaundersøgelsen, bliver det gjort 

tilgængelig/udsendt direkte til 250 personer med opfordring til at videresende det. Dette er gjort for 

at øge chancen for flere respondenter, som formenligt vil tilhøre forskellige samfundsgrupper, aldre, 

køn, personlige forhold osv. Det skulle dermed kunne give et mere nuanceret billede samt vise, om 

der er en tendens i besvarelserne. Fx om størstedelen er tilfreds eller utilfredse med virksomheden. 

Dette resultat ville så være mere sandfærdigt jo flere besvarelser. 

 

Resultatgennemgang af spørgeskemaundersøgelsen 

Selve oversigten over alle besvarelserne findes på cd-rommen, men en opsummering af 

besvarelserne kan ses i bilag 2. Af de ca. 250 personer, som blev direkte eksponeret af 

spørgeskemaet enten via e-mail eller Facebook, var 32 af besvarelserne enten ufærdige eller 

afsluttet uden at besvare. Alt i alt var der 65 brugbare besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 

ca. 26 %. Dermed har 153 personer valgt slet ikke at reagere. Antallet af besvarelser kunne 

sandsynligvis have været bedre, hvis jeg havde kunnet sende spørgeskemaet direkte til BR Legetøjs 

medlemmer. Samtidig havde flere personer muligvis valgt at svare, hvis jeg havde udlovet en 

præmie.  
                                                 
20 Riis, Ole 2005; s. 154 
21 Forelæsningsslides i faget markedsanalyse, efterår 2010: fra lektion 6 og 7, slide nr. 46. 



 

 

Del 2. Situationsbeskrivelse  

Formålet med denne del af specialet er at besvare problemstillingens første underspørgsmål: 

Hvordan ser BR Legetøjs nuværende situation og markedsføringsstrategi ud? Dette er for at give et 

overblik over, hvordan det marked som BR Legetøj agerer på, er skruet sammen. Her tænkes især 

på konkurrenterne, hvilke omverdensmæssige forhold som kan spille ind samt 

konkurrenceintensiteten. Derudover vil jeg beskrive hvordan virksomhedens markedsføringsstrategi 

umiddelbart er sat sammen, og hvordan virksomheden vælger at segmentere. 

Virksomheds- og produktbeskrivelse 

BR Legetøj, også kendt som Fætter BR, er Danmarks største og mest kendte legetøjsbutikskæde, 

som siden 1950 har opnået en markedsledende position på det danske marked. Se bilag 3 for en kort 

historisk gennemgang. 

BR Legetøj og Toys”R”Us er en del af Top-Toy koncernen. Ifølge Top-Toys 

organisationsplan, så fremstår koncernen som en topstyret organisation, når det kommer til 

overordnet markedsføring, økonomi og ledelse, hvor butikkerne ikke har nogen umiddelbar eller 

direkte indflydelse på dagsordenen22. Men det, der kan administreres af butikkerne, bliver delvist 

uddelegeret. Her tænkes på butiksaktiviteter for kunderne, lokal reklame, indkøb, 

ansættelser/fyringer og lign.23

 BR Legetøj markedsfører sig med legetøj, der gør det sjovt for børn at lære, samtidig 

med at man tilbyder sikre produkter af høj kvalitet.

 Det er dermed en koncern, som forsøger at få en hierarkisk 

organisationsplan til at fungere med en mere bottom-up styret virksomhed.  

24

                                                 
22 Bilag 5  

 Udover produkterne tilbyder virksomheden en 

række forskellige services. Her er tale om et gratis klubmedlemskab for alle børn, hvor disse får 

forskellige fordele og tilbud. Derudover tilbyder kæden, at alle onlinevarer kan byttes eller 

returneres i de fysiske butikker, ligesom der er en ekstraordinær lang byttefrist på 90 dage. De store 

butikker indeholder desuden aktivitetsområder, hvor der hele tiden bliver demonstreret udvalgt 

legetøj. På baggrund af disse services (løbende butiksaktiviteter, antallet af ansatte, priser og 

butiksfaciliteter) kan de produkter, som tilbydes, klassificeres som næsten værende 

23 Ibid 
24 Top-Toys sustainability rapport 2011/2012; s. 28 



 

 

kvalitetsprodukter/ydelser25

 

. Dog vil det kræve lidt flere serviceydelser til kunderne, især dem med 

helt små børn, fx i form at puslefaciliteter, ammehjørne eller barnevognsparkering, eller at alle 

butikker har en ensartet størrelse og sortiment for at opnå denne status. 

Økonomi 

BR Legetøj er en virksomhed, som har stort overskud på trods af finanskrisen.26 Og selvom 

koncernen Top-Toy ikke offentliggør separate regnskaber for BR Legetøj eller Toys”R”Us udover 

omsætning, så peger alt på, at BR Legetøj stadig har et stort plus i regnskabet. I 2012 var BR 

Legetøjs nettoomsætning således 689 millioner kr., hvilket er et fald på ca. 10 millioner kr. i forhold 

til året før27. Samlet set fik Top-Toy-koncernen et plus på 84.821.000 kr, hvilket er en nedgang med 

35.171.000 kr. fra foregående år, hvor profitten var på 119.992.000 kr.28

Ifølge årsregnskabsberetningen for 2012 for hovedselskabet Top-Toy, er årets resultat 

ca. 35 millioner kr. lavere end året før, grundet de stigende indkøbspriser og en generel mindskning 

af bl.a. profitmarginen. Trods dette er virksomheden tilfreds med årets resultat.

  

29

  

 Det kan dermed 

tyde på, at BR Legetøj har økonomiske ressourcer til både at klare finanskrisen og investere i 

relationship marketing. 

Nuværende mål, strategi og positionering 

På trods af at Top-Toy har oplevet en afdæmpet efterspørgsel, så tror ledelsen stadig på 

målsætningen om, at man kan fortsætte succesen30, hvis man forbliver tro overfor virksomhedens 

kerneværdier, købmandsskab, ansvarlighed, familie, top performance og toy fun31

I 2013 vil koncernen arbejde på at ændre og tilpasse organisationen, så der kommer 

øget fokus på forbedringer af margin/profit. Samtidig vil man udføre permanente 

omkostningsreduktioner og salgsaktiviteter samt øge investeringen på mere strategiske områder for 

.  

                                                 
25 Kotler; Kelley; Brady; Goodman og Hansen 2009; s. 508-509. Se evt. vedlagte cd-rom for en oversigt over de fire 
forskellige klassifikationer. 
26 http://www.business.dk/navne/faetter-br-er-mangemilliardaer 
27 Beløbene er uden moms. Beløbene er fra Top-Toys sustainability repporter for 2010/2011 s. 28 og for 2011/2012 s. 
20. 
28 Top-Toy A/S årsregnskab 2012, s. 6. Der tages her tal fra hovedorganisationen, da de ikke laver detaljeret 
økonomiske beskrivelser for de enkelte virksomheder.  
29 Top-Toy A/S årsregnskab 2012, s. 7.  
30 Ibid  
31 Top-Toys sustainability rapport 2011/2012; s. 27 

http://www.business.dk/navne/faetter-br-er-mangemilliardaer�


 

 

at sikre en fortsat vækst, men også en mere langsigtet rentabilitet.32

Et vigtigt mål for BR Legetøj er at fastholde rollen som markedsleder. Sammenlignet 

med de to største konkurrenter på det primære marked, så har virksomheden en klar dominerende 

position med ca. 59 % af branchens samlede omsætning

 Ved at mindske omkostningerne 

bliver der frigivet økonomiske ressourcer, som bl.a. kan benyttes på relationship marketing tiltag.  

33. Dette mål vil forsøges opfyldt ved bl.a. 

at øge integreringen af bæredygtighed i virksomhedens strategi.34 Når det kommer til Top-Toys 

vidensniveau/-ressourcer, så er målet løbende at vedligeholde og udvikle hele koncernens 

videnskompetencer indenfor alle aspekter lige fra ansatte til miljø. Derudover er det koncernens mål 

at øge fokus på forbedringer af marginresultater, bl.a. permanente omkostningsreduktioner, 

aktiviteter som støtter salget m.m. Endvidere vil der blive investeret på mere strategiske områder for 

at sikre en mere langsigtet rentabilitet samt fremtidig vækst.35

 

  

Integreret PLC-kurve og BCG-matrix 

Hvor befinder BR Legetøj sig i sin livscyklus, og hvor profitabel er denne position for 

virksomheden? Dette kan en integreret PLC-kurve og BCG-matrix fortælle. Som det fremgår af 

nedenstående model, så vurderer jeg, at BR Legetøj ligger i begyndelsen af modningsfasen. Dette 

baserer jeg på, at 

virksomheden ikke 

længere har så nemt ved 

at åbne nye butikker, da 

konkurrencen er 

intensiveret. Denne 

intensivering 

imødegår virksomheden                     36

ved at skabe differentierede tilbud (fx kundeklub), øget fokus på web-salg og ved at give kunden en 

unik shoppingoplevelse.

 

37

                                                 
32 Top-Toy A/S årsregnskab 2012, s. 8.  

  

33 Se bilag 4 
34 Top-Toys sustainability rapport 2011/2012; s. 28 
35 Top-Toy A/S årsregnskab 2012, s. 8 
36 Selve figuren er fra hjemmesiden 
https://intra.tietgen.dk/afduv/hhx/Flles%20UVmaterialer%20hhx/LAERERE/hano/Afs%C3%A6tning%20A/Figurer%2
0til%20Afs%C3%A6tning%20A%20bind%201%20og%202/kap3.pdf; og selv tilrettet så BR Legetøjs placering 
fremgår af den 
37 Se bilag 5 og 6 

https://intra.tietgen.dk/afduv/hhx/Flles%20UVmaterialer%20hhx/LAERERE/hano/Afs%C3%A6tning%20A/Figurer%20til%20Afs%C3%A6tning%20A%20bind%201%20og%202/kap3.pdf�
https://intra.tietgen.dk/afduv/hhx/Flles%20UVmaterialer%20hhx/LAERERE/hano/Afs%C3%A6tning%20A/Figurer%20til%20Afs%C3%A6tning%20A%20bind%201%20og%202/kap3.pdf�


 

 

Det er dog ikke til at sige, hvor lang modningsfasen vil være på trods af denne 

generiske strategi. Om BR Legetøj hurtigt vil fortsætte over i nedgangsfasen, eller om 

modningsfasen måske vil fortsætte i mange år endnu. Dette stemmer overens med BCG-delen, 

(Boston-modellen), hvor man befinder sig i feltet cash cow. Her fremgår det, at BR Legetøj har en 

forholdsvis høj markedsandel i forhold til konkurrenterne, mens virksomhedens vækstrate er 

forholdsvis lav, ved det at der umiddelbart ikke er plads til flere nye BR Legetøj butikker i 

Danmark.38

 

 Dette betyder, at hvis virksomheden kan fastholde sin position eller blive markedsleder 

på både profit, omsætning, butikseffektivitet og antal butikker, så har man en god basis for at blive 

en endnu mere profitabel cash cow. I konkurrentanalysen kommer jeg nærmere ind på BR Legetøj 

og konkurrenterne.  

SWOT – et overblik over BR Legetøj  

Nedenstående SWOT-analyse, der ikke bliver yderligere gennemgået, har til funktion at skabe 

overblik over virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Den viser, hvilke områder 

BR Legetøj enten burde fokusere på eller måske ændre, ikke mindst i forhold til en større satsning 

inden for relationship marketing, hvilket jeg kommer nærmere ind på i opgavens del 3.   

 

                                                 
38 Se bilag 6 

SWOT 

S – Styrker W- Svagheder 

• Gratis medlemskab: 

o Gratis fødselsdagsgaver 

o Optjening af mønter (butik og 

online) 

o Specialtilbud (medlemstilbud og 

tilbud fra samarbejdspartnere) 

o Kan oprettes online 

• Bredt sortiment 

• Konkurrencedygtige priser 

• Konkurrencer 

• Gratis onlinespil 

• Mange mindre butikker: 

o Stor forskel i butikkernes sortiment, 

pga. varierende butiksstørrelser 

o Stor forskel i butikkernes 

demonstrationsmuligheder, pga. 

varierende butiksstørrelser 

• Manglende kundefaciliteter, fx 

pusleområde og kundetoilet, 

barnevognsparkering m.m. 

• Lille udvalg i elektroniske medier 

(begyndercomputere, downloads, 

afspillere osv.) 



 

 

                                                 
39 Top-Toys sustainability rapport 2010/2011; s. 28 
40 Ibid 
41 http://dokumenter.forbrug.dk/forbrugerredegoerelsen_2005/kap03.htm 
42 Ibid 
43 http://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/chokerende-maengder-kopivarer-af-legetoej-og-boerneprodukter-
paa-nettet-745462 

• Hovedkontoret Top-Toy står for 

administration 

• Varer købt i onlineshoppen kan 

returneres i alle butikker 

• Der kan købes og benyttes gavekort 

online 

• Optjente mønter kan benyttes ved køb i 

butik og online 

• 90 butikker fordelt i hele Danmark39

• 90 dages returret 

 

• De fleste børn i Danmark kender BR-

maskotten med bjørneskindshuen  

• Benytter CSR og arbejder på at integrere 

det yderligere i virksomheds- og 

markedsføringsstrategierne40

• Lille udvalg til tweens-gruppen (fra 11 

år begynder gruppen at bruge flere 

penge på tøj, downloads, computerspil 

osv.)

 

41

• Både tv- og postomdelte reklamer 

henvender sig hovedsaligt til mindre 

børn og overser tweens-gruppen 

 

 

O – Muligheder T – Trusler 

• Nye tiltag indenfor markedsføring 

o QR-markedføring 

o Event-markedsføring (skattejagt, 

indsamling af mønter via smartphone 

osv.) 

o Børn er blevet mere modtagelige 

overfor reklamer42

o Børn er mere involverede i 

beslutningsprocessen angående køb 

 

• Sortimentudvidelse 

• Større fokus på kundefastholdelse 

• Øget konkurrence: 

o Generel konkurrence fra det primære 

marked 

o Fra konkurrerende web-shops 

o Fra konkurrenter på det sekundære 

marked (bogforretninger, 

tøjforretninger osv.) 

o Fra kopivarer, som især florerer på 

internettet43

• Lovmæssige reguleringer og krav (alt 

lige fra produktingredienser til 

arbejdsforhold) 

 

http://dokumenter.forbrug.dk/forbrugerredegoerelsen_2005/kap03.htm�
http://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/chokerende-maengder-kopivarer-af-legetoej-og-boerneprodukter-paa-nettet-745462�
http://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/chokerende-maengder-kopivarer-af-legetoej-og-boerneprodukter-paa-nettet-745462�


 

 

 

Som det fremgår af figuren, så har BR Legetøj en del muligheder, trods en del mulige trusler og 

svagheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 http://www.business.dk/diverse/gammeldaws-legetoej-saelger-ikke-laengere 
45 http://dokumenter.forbrug.dk/forbrugerredegoerelsen_2005/kap03.htm 

o Kundeklub til tweens-gruppen (10-

12 årige) 

o Medlemsevents m.m. 

• Finanskrise (kan resultere i øget 

omkostninger og lavere salg) 

• Børn mister hurtigere interessen for 

almindeligt legetøj.44 De vokser langt 

hurtigere end deres forældre – KGOY 

(Kids Grow Old Younger)45 

http://www.business.dk/diverse/gammeldaws-legetoej-saelger-ikke-laengere�
http://dokumenter.forbrug.dk/forbrugerredegoerelsen_2005/kap03.htm�


 

 

Det globale legetøjsmarked  

Markedet i dag46

Legetøjsmarkedet har globalt og overordnet set ikke været påvirket af finanskrisen, da der har været 

en stabil økonomisk vækst på markedet gennem hele perioden.

 

47 Den globale markedsværdi for 

legetøj steg alene i perioden 2010-2011 med 3,9 % til ca. $ 78 mia. (ca. 437 mia.kr.)48. Hvis man 

ser på det europæiske marked, så steg markedsværdien 2010-2011 med 2,2 % til $ 21,664 mia. (ca. 

121 mia.kr.). Det mest sælgende legetøj er globalt set tøjdyr/plysdyr med 28,2 % af markedet 

efterfulgt af legetøj til nyfødte/”før-skole”-børn, der står for 15,5 % af det samlede globale salg. 

Den samme tendens finder vi i Europa, hvor salgsfordelingen dog er lidt anderledes, da tøjdyr her 

har en andel på 24,1 %, mens legetøj til nyfødte/”før skole”-børn udgør en større andel, nemlig17,1 

%49

Globalt set står legetøjs- og specialforretninger for næsten halvdelen af legetøjssalget 

med en omsætning på ca. $ 38 mio. (ca. 231 mio.kr.), hvilket svarer til ca. 48,7 % af markedet, 

mens supermarkeder/discountforretninger sælger for ca. $ 18 mio. (ca. 99.5 mio.kr) svarende til 

22,7 % af det samlede globale markedssalg.

. 

50 Samme tendens finder vi på det europæiske marked, 

dog går en lidt større andel af salget her til legetøjs- og specialforretningerne.51

Denne fordeling af distributionskanaler er med til at intensivere konkurrencen i 

markedet - ikke mindst når nogle af spillerne er stærkt afhængige af at skabe profit udelukkende fra 

dette marked kontra supermarkeder og varehuse, som også kan skabe profit i andre varegrupper.

 

52

                                                 
46 MarketLine Industry Profile; Toys & Games in Europe; 2012; og MarketLine Industry Profile; Global Toys & 
Games; 2012;  

 

Fordelen med at kunne leve med en lavere profit (men som regel med mindre sortiment) gør, at 

supermarkederne kan vise sig som en stadig større konkurrent for de traditionelle 

legetøjsforretninger, pga. den konkurrencedygtige pris. Ikke mindst i betragtning af, hvor lave 

omkostninger kunden har ved at skifte til en anden distributør. Samtidig viser tal, at internettet 

bliver et stadigt større og mere foretrukkent handelsmedie for forbrugerne. Alene i 2011 steg 

nethandlen med 15 %, i forhold til året før til ca. 45 mia. kr. Dette betyder, at e-handlen udgjorde 16 

47 MarketLine Industry Profile; Toys & Games Global; 2012; s. 15 
48 MarketLine Industry Profile; Toys & Games Global; 2012; s. 11 
49 MarketLine Industry Profile; Toys & Games in Europe; 2012; s. 8 
50 MarketLine Industry Profile; Toys & Games Global; 2012; s. 10 
51 MarketLine Industry Profile; Toys & Games in Europe; 2012; s. 10 
52 MarketLine Industry Profile; Toys & Games Global; 2012; s. 17 



 

 

% af privatforbruget.53

 

 Tallene viser dermed, at e-handlen øger konkurrenceintensiteten betydeligt, 

og at det kan være katastrofalt for virksomheder at ignorere dette.   

Forventninger til markedets udvikling fra 2011-2016 

Det forventes, at det globale salg vil stige med 21,5% fra 2011-2016 til $ 94,8 mia. (529 mia. kr.), 

og at det europæiske marked vil have en forventet værdi af ca. $ 24 mia. (134 mia. kr.), hvilket er 

en stigning i omsætningen på 11 %. Ydermere forventes den europæiske stigning at aftage med en 

CAGR54

Umiddelbart er der ingen forventning til et ryk i magtbalancen mellem de forskellige distributører, 

dog med undtagelse af e-handlen, der forventes at stige.  

 på 2,1 % i perioden og dermed udglatte stigningen lidt. 

Beskrivelse af det danske marked 

Dette afsnit indledes med en markedsdefinition, hvor jeg benytter Abell’s model (1980)55

Markedsdefinition 

 for at 

undersøge, hvordan markedet for spil og legetøj i Danmark ser ud. Undersøgelsen af markedet tager 

udgangspunkt i tal og kilder fra bl.a. Konkurrencestyrelsen og Danmarks Statistik, og for at kunne 

beskrive konkurrencesituationen benytter jeg bl.a. modellen PEST, der giver overblik og et 

fyldestgørende billede af det marked, BR Legetøj befinder sig på. 

Det danske legetøjsmarked fremstår som et oligopollignende marked, som er karakteriseret ved få 

store aktører og mange små. At markedet kan klassificeres som oligopollignende skyldes, at det 

består af tre store forhandlere, nemlig BR Legetøj, Toys”R”Us og Legekæden, samt en hel del små. 

Man kan dog ikke kalde markedet heterogent, da varerne på dette marked har forskellige synlige 

karakteristika, der gør det nemt for kunderne at adskille forhandlerne fra hinanden. Denne 

adskillelse kan være i form af emballage, måden de markedsfører sig på, service osv.  

For at gøre definitionen af markedet for spil og legetøj mere præcist benyttes Abell’s model, hvor 

kundernes behov sættes i forhold til kundegrupperne og teknologien. Det er dermed det eksterne 

(kundegrupperne og teknologi), som sættes i forhold til det interne (kundens behov). I nedenstående 

                                                 
53 FDIH; nyhedsbrev: Udsigt til rekord julehandel på nettet; 2. december 2011; s. 1  
54 Forkortelsen står for Compound Annual Growth Rate og udregnes ved hjælp af følgende formel: 

; hvor V(t0)= start værdi, V(tn)= slut værdi, og tn-t0= antal år.  
55 http://www.perkrull.dk/wp-content/uploads/strategihaandbog1.pdf og 
http://www.strategylab.dk/portal/tools/strategibanken/begreber/strategisk-innovation/erhvervshistorien-som-
testlaboratorium/ 

http://www.perkrull.dk/wp-content/uploads/strategihaandbog1.pdf�
http://www.strategylab.dk/portal/tools/strategibanken/begreber/strategisk-innovation/erhvervshistorien-som-testlaboratorium/�
http://www.strategylab.dk/portal/tools/strategibanken/begreber/strategisk-innovation/erhvervshistorien-som-testlaboratorium/�


 

 

figur indikerer alt indenfor den grønne streg, hvilke af kundernes behov, BR Legetøj og deres 

primære konkurrenter opfylder: 

 
 

Som det fremgår af modellen, så henvender BR Legetøj og de nærmeste konkurrenter sig til en bred 

målgruppe af købere, fx i forhold til alder, køn, indkomstniveau, bedsteforældre. BR Legetøj vælger 

at satse på en bred målgruppe, fordi virksomheden har en stor brand awareness, så når der skal 

købes fødselsdags-, jule-, eller andre gaver til især børn under 12 år, så går en stor del i BR Legetøj. 

Stort set alle voksne danskere kender forhandleren fra deres egen barndom, tidligere indkøb, omtale 

og annoncering i medierne samt omgangskredsen.  

Modellens indikation af behov viser, at det ikke kun er fysiske behov, der ønskes 

tilfredsstillet, men også de mentale og sociale behov. Her menes eksempelvis den hygge som 

opstår, når familien er sammen om at spille bræt- eller computerspil, lægge puslespil, bygge tårne 

m.m. Modellen angiver også, hvor tæt konkurrencen på spil- og legetøjsmarkedet er, da alle de 

primære forhandlere opfylder mange af de samme behov hos kunderne. Det er dermed et marked, 

hvor det som forhandler hele tiden er nødvendigt være opmærksom på tidens trend for at komme 

konkurrenterne i forkøbet. Og som det fremgår af modellen, så lægger kunderne i øjeblikket vægt 

på at få tilfredsstillet det behov som mange arbejdende familier har for at få et pusterum, når de 

kommer hjem fra arbejde og kan aktivere børnene foran tv’et eller legetøjskøkkenet. Altså en form 

for underholdning eller ”barnepige”. Dette prøver de forskellige distributører således at dække ved 

at tilbyde de nyeste dvd’er, videospil, spil, mentalt udfordrende/udviklende legetøj m.m.  



 

 

Makroomverdenen 

I det følgende beskriver jeg den makroomverden, som BR Legetøj agerer i ved hjælp af en 

omverdensanalyse, hvor jeg benytter PEST samt en konkurrentanalyse. Dette er for at skabe et 

overblik over konkurrenceintensiteten på markedet og for at undersøge, hvilke eksterne faktorer der 

kan have indflydelse på virksomhedernes planlægning og dermed overlevelse. 

PEST 

For alle brancher vil der være faktorer udover konkurrenterne, der kan have indflydelse på en 

virksomhed, fx når det gælder konkurrencedygtighed eller evne til at generere profit. Disse faktorer 

kan påvirke virksomhedens mulighed for at overleve, især hvis konkurrenceintensitet i forvejen er 

høj, og hvis disse eksterne faktorer eksempelvis påvirker noget så simpelt som virksomhedens 

omkostningsstrategi. For en virksomhed som BR Legetøj kan en ændring i omkostningsstrukturen 

ikke have en lige så fatal effekt, som fx for en nystartet virksomhed. Der er dog andre eksterne 

elementer, som kan have en negativ effekt på virksomheden, og dermed hvorvidt virksomheden kan 

fastholde sin position.   

PEST-modellen (nedenfor) giver mulighed for at danne et overblik over disse 

samfundsmæssige påvirkninger indenfor politik, økonomi, sociale forhold og teknologi, som har 

eller kan forventes at få størst betydning for spil- og legetøjsbranchens strategiske beslutninger og 

finansielle præstationer. Modellen beskriver dermed hvilke eksterne hændelser og tiltag, der kan 

have positiv eller negativ effekt for BR Legetøj, hvilket i sidste ende kan påvirke virksomhedens 

evne til at arbejde med relationship marketing. 

.  



 

 

 
P - Politisk 

Forbrugerbeskyttelse er et af de politiske tiltag, som giver en del udfordringer i denne branche. Her 

tænkes ikke så meget på reklamations- og returret, men på de politiske og forbrugermæssige krav 

til, hvad spil og især legetøj må indeholde. Som det er nu, skal alt legetøj fx være uden 

phtalater /blødgører m.fl.56

For nuværende er det ikke nødvendigt at få en specialtilladelse for at åbne en 

almindelig detailhandel/-butik eller for at handle med spil og legetøj, ligesom det eksempelvis er 

nødvendigt for at åbne en smørrebrødsforretning. Hvis dette ændres, så vil det gøre det svære at 

komme ind i branchen og dermed mindske konkurrencen. En mindskning af importkvoterne kan 

ligeledes få stor betydning for spil- og legetøjsbranchen, hvor størstedelen af produkterne 

importeres fra lavlønslande som Kina, fordi det ville kunne betyde en skævvridning af 

konkurrencen, hvor de store forhandlere som BR Legetøj sandsynligvis ville klare sig bedst. En 

mindskning af importkvoten er ikke et utænkeligt scenarie i Danmark. I 2007 blev danske 

tøjbutikker ramt af en mindsket importkvote

  

57

                                                 
56 

, hvilket gjorde det svært for mange butikker at klare 

kundernes efterspørgsel, da højkonjunkturen var på sit højeste. Dette var for at øge den danske 

tekstilproduktion, men i stedet var det tæt på at skade butikkerne, hvilket resulterede, i at kvoten 

http://varefakta.dk/wp-content/uploads/Pr%C3%A6sentation-af-leget%C3%B8j.pdf 
57 http://www.information.dk/110608 
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blev justeret tilbage til det oprindelige. En ændring i skatter og afgifter kan ligeledes få stor 

betydning for de små forhandlere, især hvis virksomhedsskatten øges, da disse sandsynligvis vil 

opleve en reduceret profit.  

En regulering af loven om piratkopiering, så noget hidtil ulovligt pludselig bliver fuldt 

lovligt, ville skabe en skævvridning af konkurrencen, da især computerspil ville kunne sælges 

betydeligt billigere end i butikkerne. En politisk regulering er næppe sandsynlig de kommende år, 

men uagtet dette har kopiprodukter og piratkopiering indflydelse på eksempelvis BR Legetøjs 

indtjening. Dette skyldes, at der i forvejen er et marked for pirat-/kopivarer (hovedsaligt over 

nettet), som kan være så professionelt udført, at det ikke bliver opdaget.58

 

 Dermed vil disse hurtigt 

kunne blive til en alvorlig konkurrent overfor BR Legetøj, hvis det skulle blive legaliseret, givet at 

personen/virksomheden havde fået opbygget en solid kundebase. Eksempler på andre eksterne 

faktorer kunne være overenskomstmæssige ændringer i de ansattes arbejdsforhold, løn, arbejdstid 

etc., da dette potentielt kunne give virksomhederne planlægningsmæssige og økonomiske 

udfordringer, da det i så fald bliver sværere at maksimere og fastholde profit.  

E - Økonomisk 

Legetøjsforhandlere importerer størstedelen af deres varer, og derfor er de ekstra følsomme overfor 

ændringer i skatter, afgifter, moms og valutakurserne, da disse faktorer påvirker virksomhedens 

samlede indtjening. Import af varer fra lande, hvor valutaen er væsentligt højere end i Danmark 

eller pludselige stigninger i kurserne, kan betyde, at virksomheden ikke køber så mange varer hjem, 

da indkøb vil tage en stor del af profitten. Dette kan i værste fald påvirke konkurrenceevnen 

negativt. 

Ændringer i den daglige drift kan også ændre balanceforholdet i 

konkurrencesituationen. Lønstigninger, huslejestigninger og eventuelle franchiseudgifter kan for 

virksomheden være upåvirkelige faktorer, der kan æde af virksomhedens overskud. Det er dog ikke 

noget, som særlig mange distributører kan gøre så meget ved udover at minimere omkostningerne 

og at have ekstra i budgettet til uforudsete udgifter. 

 

 

S - Social 

                                                 
58 http://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/chokerende-maengder-kopivarer-af-legetoej-og-
boerneprodukter-paa-nettet-745462 
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Distributører af spil og legetøj er påvirket af tidens trend. Legetøj som Barbie, BRIO og Hello Kitty 

er gode eksempler på trends, som har vist sig så langtidsholdbare, at de kan betegnes som en 

basisvare. Men ud over basisvarerne, så er det nødvendigt at virksomheden ser på, hvad der er in 

her og nu for at kunne være konkurrencedygtige. Er løbehjul stadig populære? Hvad kommer der i 

biografen af børnefilm, hvor der er tilhørende merchandise?   

Ud over at følge tidens produkttrends, så er det vigtigt for virksomheden at følge med 

i de nyeste markedsføringsmetoder. Marketing på sociale medier som Facebook er eksempelvis en 

relativ ny måde at interagere med kunderne på, ligesom det giver mulighed for annoncering, 

kundekontakt, branding gennem kunden som ambassadør, konkurrencer, m.m. Nye kunder kan 

eksempelvis erhverves, ved at nye deltagere i Facebook-konkurrencer er tvunget til at ”like” og dele 

konkurrencen og eventuelt takke ja til et nyhedsbrev, før de kan deltage.  

BR Legetøj har ikke én samlet virksomhedsprofil på Facebook, men flere Facebook-

sider for adskillelige lokale BR-butikker med et lille antal ”følgere” samt en lukket gruppe for de 

ansatte. Det ser dermed ud til, at virksomheden forspilder en marketingmulighed, der potentielt kan 

skabe eksponering over for tusindvis af relevante Facebook-brugere.  

 

T - Teknologisk 

Den teknologiske udvikling har i de senere år bevirket, at børn i en stadig tidligere alder bruger 

mere tid på elektroniske medier såsom Wii og iPad, hvilket kan risikere at gå ud over salget af 

traditionelt, fysisk legetøj. Derudover kan kundernes mulighed for lovlig og ulovlig download, 

stigende handel på webshops frem for fysiske butikker samt gratis internetspil, som kan være 

substitutter for spil til salg, direkte true en distributørs virksomhedsgrundlag.  

 

Konkurrentanalyse 
Først vil jeg se på konkurrenternes strategier, derefter hvilke mål de prøver at opnå. Der vil 

endvidere være bilag til hver af konkurrenterne fra det primære marked med en oversigt over deres 

styrker og svagheder.  

Som mål er det rimeligt at antage, at alle konkurrenter stræber efter at maksimere 

deres profit på kort eller lang sigt samt skabe en større markedsandel og en solid kundebase. Top-

Toy-koncernens kæder BR Legetøj og Toys”R”Us er Danmarks henholdsvis største og næststørste 

legetøjsforhandler. Andre større forhandlere er bl.a. Legekæden, børnetøjs- og udstyrskæderne 

BabySam og Ønskebørn samt supermarkedskæderne COOP Danmark og Dansk Supermarked A/S. 



 

 

I det følgende har jeg valgt at fokusere på de to største konkurrenter til BR Legetøj, Toys”R”Us og 

Legekæden, og jeg klassificerer de øvrige konkurrenter med fysiske butikker som ”små 

konkurrenter”. Derudover er der en kort gennemgang af online- konkurrenter samt konkurrenter, 

der ikke har spil- og legetøjsmarkedet som det primære marked. 

 I Danmark er det ca. 720 butikker, der udelukkende sælger spil og legetøj59, mens ca. 

495 af babyudstyrsbutikkerne også sælger legetøj, mens det samme kun er tilfældet for ca. 112 

børnetøjsbutikker.60 Derudover kommer en lang række forhandlere på det sekundære marked. Her 

er tale om supermarkeder, boghandlere, tøjbutikker m.fl. Dette er alle sammen butikker, som 

reklamerer med at have legetøj, og som derfor kan tilbyde substituerende varer til noget af det, som 

de ”rigtige” legetøjsbutikker tilbyder. Det er derfor, at der er en meget høj konkurrence i branchen, 

hvilket er illustreret ved nedenstående figur, der viser Portes Five Forces for det europæiske 

marked.61 Dette billede går igen i Danmark. Figuren giver en indikator af intensiteten både ved 

hjælp af talskala fra 0-5 og ved hjælp af farve. Her ses fx rivaliseringsgraden, som værende 3,5 så 

lidt over moderat og substituerende produkter på næsten 4. Samtidig er farvestyrken for den 

samlede konkurrence moderat.   

 
Konkurrenterne i strategiske grupper 

Man kan inddele konkurrenterne i fire strategiske grupper, markedsleder, markedsudfordrer, 

markedsfølger og markedsniche. Her er BR Legetøj sammenlignet med de to største konkurrenter: 

 

                                                 
59 http://www.krak.dk/leget%C3%B8j/s%C3%B8g.cs; i denne beregning er ikke medtaget elektronikdistributører som 
FONA, tankstationer, BLOCKBUSTER mfl. 
60 http://www.krak.dk/leget%C3%B8j/s%C3%B8g.cs 
61 MarketLine Industry Profile; Toys & Games in Europe; 2012; s.12 
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For udregninger se bilag 4 

 

Af tabellen fremgår det, at BR Legetøj er markedsleder i kraft af antallet af butikker og omsætning. 

Det er dog værd at bemærke, at Toys”R”US ’ butikker er fire gange så effektive målt på den 

gennemsnitlige omsætning pr. butik. Dette kan sandsynligvis forklares med deres relativt store 

størrelse og dertil store sortiment. Dog har begge kæder næsten lige stor markedsandel mht. den 

samlede omsætning. Toys”R”Us er altså markedsudfordreren grundet butikkernes høje effektivitet 

og en omsætning, der er dobbelt så høj som den tredjebedste forhandler, Legekæden, der kan 

betegnes som markedsfølger. Med en markedsandel på ca. 16 % er kæden ingen stor trussel mod de 

to store – på trods af at den består af ca. 60 butikker.   

De øvrige små konkurrenter er ikke er store nok til at kunne påvirke de store 

legetøjskæder. Den engelske legetøjskæde Hamleys, der for nuværende har fire butikker i 

København, har på sigt potentiale til at kunne udvikle sig til en større konkurrent. Kæden har i alt 

ca. 26 butikker fordelt i Europa, Indien og Mellemøsten.62 Af danske legetøjskæder som med de 

rette midler kunne udvikle sig til en større konkurrent er Buddy-leg, tidligere GK Legetøj63, der har 

11 butikker hovedsaligt i Jylland.64, men ingen gennemarbejdet hjemmeside eller webshop. I 2011 

havde kæden et bruttoresultat på ca. 12 millioner kr.65

                                                 
62

, en butikseffektivitet på 1.095.201 kr. og en 

markedsandel på ca. 1,02 %. Ud fra den estimerede butikseffektivitet kan det ses, at kæden har 

potentiale til at blive en noget større konkurrent end nu. Dette vil dog kræve 

omkostningsminimeringer og investeringer i andre former for salgskanaler. 

http://www.hamleys.com/Contacting_Other_Stores_%7C_Hamleys_Toys/M178_CONTACT_OTHER_STORES,defa
ult,pg.html 
63 http://www.buddy-leg.dk/ 
64 Ibid 
65 Årsregnskab for GK Legetøj Aps for året 2010/2011, s. 7 
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BR Legetøjs mål er at fastholde rollen som markedsleder og at gennemføre aktiviteter, 

der vil skabe grundlag for en forbedret profitmargen i de kommende år66

Toys”R”Us – strategier og mål 

. Grundet den nærmeste 

konkurrents store effektivitet, så det kan vise sig svært at fastholde rollen som markedsleder på sigt, 

hvis ikke BR Legetøj finder nye måder at øge omsætningen på udover omkostningsminimering.   

I det følgende beskriver jeg den største konkurrent, søstervirksomheden Toys”R”Us, for at afdække, 

hvilken type konkurrent virksomheden er i forhold til BR Legetøj, da dette kan have direkte 

betydning for, hvor stor succes BR Legetøj kan få med at differentiere sig yderligere ved hjælp af 

relationship marketing. 

Den første Toys”R”Us åbnede i 1987 under navnet SUPERLEG. I 1996 indgik Top-

Toy-ejede SUPERLEG en franchiseaftale med Toys”R”Us inc., hvilket resulterede i, at de 

eksisterende 9 SUPERLEG-butikker blev til Toys”R”Us. Denne aftale er siden blevet udvidet til, at 

hovedselskabet Top-Toy har franchisetilladelse til hele Norden.67

Toys”R”Us søger at forsvare deres nuværende markedsandel på det danske marked 

ved at have konkurrencedygtige priser, et stort sortiment og god kundeservice

. 

68. Som kvantitative 

mål må det formodes, at virksomhedens mål enten er forblive markedsudfordrer eller satse på at 

blive markedsleder, bl.a. ved at åbne flere butikker i Danmark69. At kæden også er ejet af Top-Toy 

gør det interessant at betragte konkurrencen med BR Legetøj. De to søstervirksomheder er nok 

konkurrenter, men nok ikke mere end at den fælles ejer ikke er interesseret i, at de udkonkurrerer 

hinanden, men at de måske ligefrem supplerer hinanden i deres geografiske dækning af 

kundegruppen. Men lige meget hvad, så er Toys”R”Us at betragte, som en stærk konkurrent til BR 

Legetøj, især når det tages i betragtning af, at Top-Toy i reglen kan miste deres franchise, fx pga. et 

kontraktbrud. Hvis dette skulle ske ville truslen fra Toys”R”US være endnu større, da den 

nuværende ”søstermentalitet” ville forsvinde. Derudover så er et af målene for Toys”R”Us at få 

flere butikker70

                                                 
66 Top-Toy A/S årsregnskab 2012, s. 8. Der tages her tal fra hovedorganisationen, da de ikke laver detaljeret 
økonomiske beskrivelser for de enkelte virksomheder. 

 og dermed øge den geografiske dækning. Dette vil dermed kunne øge 

konkurrenceintensiteten og måske endda kunne rykke magtbalancen mellem BR Legetøj og 

Toys”R”Us grundet denne virksomheds nuværende høje butikseffektivitet.  

67 Top-Toys sustainability rapport 2011/2012; s. 29 
68 Ibid 
69 Se bilag 6 
70 Ibid 



 

 

Af styrker og svagheder (samlet oversigt findes i bilag 8) for Toys”R”Us er det 

bemærkelsesværdigt, at virksomheden hverken har en medlemsklub eller giver fordele til loyale 

kunder71

Legekæden – strategier og mål 

. Derudover fremstår den som værende en virksomhed og international kæde, der har 

mange af de samme styrker, som især de store BR-butikker, hvor der er gode muligheder for 

demonstrationer. Der er dog stadig en betydelig størrelsesforskel, for hvor Toys”R”Us har plads til 

store trampoliner i butikkerne, så har de store BR-butikker kun plads til borddemonstrationer. 

Legekæden bruger som markedsfølger en lidt anden strategi end BR Legetøj, eftersom 

virksomheden er markedsfølger og ikke nødvendigvis stræber efter at blive markedsleder. Dette 

ville måske også være svært for netop denne kæde, da den enkelte butik er medlem af kæden og 

dermed ikke ejet af kæden. Dette gør, at de enkelte butikker har mulighed for at opsige 

medlemskabet og evt. sælge butikken til fx BR Legetøj eller blive selvstændig. Denne usikkerhed 

gør, at selve hovedkontoret/kæden vil arbejde hårdere for at holde medlemmerne tilfredse, bl.a. ved 

at sikre bedre produkter, priser osv. og dermed styrke kæden. 

Legekæden udviser klassisk markedsfølgeradfærd, hvor man imiterer markedslederen 

eller –udfordreren, fx har Legekæden også en maskot (”Dillen”), ligesom kæden åbnede sin 

medlemsklub blot et år efter BR Legetøj åbnede BR-klubben. Af styrker og svagheder (samlet 

oversigt findes i bilag 9) for Legekæden fremgår det da også, at de to kæder umiddelbart er meget 

ens. BR Legetøj ”fører” dog, når det kommer til kundefastholdelse, fx med udvidet returfrist, 

mulighed for at betale med optjente mønter online, ingen officiel aldersgrænse på fødselsdagsgaver, 

og sidst men ikke mindst samarbejdspartnerne såsom Tivoli og Legoland. Dette gør dog ikke 

Legekæden til en mindre farlig konkurrent, da det vil være forholdsvist nemt for kæden hurtigt at 

integrere i strategien.  

Konkurrenter, hvor spil og legetøj ikke er det primære marked72

Her er der tale om baby- og børneudstyrsbutikker som BabySam (37 butikker), Ønskebørn (31 

butikker) og Kære Børn (14 butikker) samt de store supermarkedskæder såsom Dansk Supermarked 

(Bilka 17 butikker, Føtex 86 butikker, Netto 396 butikker) og COOP Danmark (Kvickly 78 

butikker, SuperBrugsen 250 butikker, Fakta 382 butikker). Disse konkurrenter har som nævnt ikke 

hovedfokus på spil og legetøj, men har alligevel en stor del spil og legetøj i sortimentet samt i de 

 

                                                 
71 Se vedlagte cd-rom 
72 Se bilag 10 for samlet oversigt og henvisning 



 

 

ugeomdelte tilbudsaviser. Disse konkurrenter nyder sandsynligvis godt af impulskøb, fx i 

forbindelse med det dagligdags indkøb, mens de færreste går i en egentlig legetøjsforretning uden at 

have planlagt et køb. De må derfor betragtes som en anderledes udfordrende konkurrent.  

Online-handel som konkurrent73

Da BR Legetøj oprettede en webshop i 2011, var det ikke kun for at øge salget, men i lige så høj 

grad for for at imødegå den stigende tendens til onlineshopping. I modsætning til BR Legetøj kan 

onlinekonkurrenterne

 

74 udelukkende fokuserer på internethandel, ligesom de har større mulighed 

for at reducere personaleomkostninger, udgifter til husleje osv. Der findes ca. 5075 danske webshops 

med legetøj og dertil kommer alle de udenlandske onlinebutikker samt e-handelsmarkeder som 

Amazon og ebay76

De små konkurrenters strategi og mål 

.   

BR Legetøj skal ikke distancere sig fra disse konkurrenter eller konkurrere direkte mod dem, 

selvom det stadig er nødvendigt at overvåge dem for at spotte eventuel markedstruende adfærd.  

På nichemarkedet findes alle de små specialiserede legetøjsbutikker, boghandlere, tøjbutikker med 

flere, som ikke har mange muligheder for at konkurrere mod de store kæder, eller som ikke har spil- 

og legetøjsbranchen som den primære branche. De små butikkers strategi er dermed at specialisere 

sig indenfor det valgte område. Det er dog vigtigt, at butikkerne ligger i nærheden af, hvor folk bor 

eller handler, med mindre de fokuserer og satser på websalg.  

Det antages, at de små konkurrenter har færre faste omkostninger, bl.a. fordi de har mindre lagre, 

færre butikker og færre ansatte. Dette gør så også, at de små konkurrenter kan have en større profit 

især på omkostningerne, hvor det kan knibe for de store kæder. Specialisering som strategi betyder 

også, at en lokal butik kan tilpasse sig de lokale beboere/kunders krav og ofte omstille sig hurtigere, 

end de store aktører ville være i stand til. Det kunne f.eks. være en lille butik som A.B. Legetøj på 

Østerbro, hvor de har mulighed for at tilpasse deres sortiment hurtigere og måske også nemmere 

end konkurrenterne, da de kun har denne ene butik og derfor kan tilpasse udbuddet efter, hvad folk 

spørger efter. De behøver ikke afvente hovedkontorets godkendelse, de kan bare agere. De små 

konkurrenters mål må formodes at være holde andre aktører ude, og hvis de ikke kan specialisere 

                                                 
73 http://www.dwarf.dk/publikationer/webshop_excellence_2011.html 
74 Se bilag 10 for en lille oversigt over nogle af de større internetbutikker og disses oprindelsesland 
75 http://www.krak.dk/leget%C3%B8jsbutikker/s%C3%B8g.cs?webshops=1 
76 http://www.dwarf.dk/publikationer/webshop_excellence_2011.html 
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sig, så må sortiment og prisfleksible, så de fortsat har en stor fordel i forhold til de mere etablerede 

konkurrenter. Samlet oversigt over styrker og svagheder findes i bilag 10. 

BR Legetøjs markedsføringsstrategi 

Nuværende markedsføringsaktiviteter og medievalg 

BR Legetøjs nuværende strategi indeholder en lang række markedsføringselementer, som har til 

formål at eksponere virksomheden overfor så bred en målgruppe som muligt. Dette gøres ved at 

benytte markedsføringsaktiviteter, som har til formål at skabe opmærksomhed omkring 

virksomhedens produkter, men også hvad organisationen står for. Her tænkes især på koncernens 

brug af CSR-rapporter (Company social responsibility), som danner et overordnet overblik over 

selve virksomheden samt støtte til SOS-Børnebyerne, som hovedsaligt markedsføres i butikkerne 

og på hjemmesiden.  

 

Markedsføringsaktiviteter 

BR Legetøj benytter i dag et bredt spektre af markedsføringsaktiviteter i form af TV-reklamer, 

online-markedsføring (bl.a. via butikkernes egne Facebook-sider), annoncer i trykte medier, 

postkort, e-mail-markedsføring/-nyhedsbreve, legetøjskataloger m.m.  

Disse reklamer indeholder oftest tilbud på varer og måske en lille notits om kommende 

begivenheder/konkurrencer samt invitation til disse. Reklamerne virker ikke til at henvende sig til 

specifikke grupper/personer, såsom loyale kunder/medlemmer eller lignende. Det er generelle 

reklamer, der henvender sig til alle. Derudover afholder hver butik forskellige events, som kan være 

sæson-/begivenhedsbestemt, såsom fastelavn, og derudover kan der være tale om mere lokale 

events, hvor en butik spontant afholder en tegnekonkurrence. Kunderne bekendtgøres om disse 

events via sedler på butiksdøren eller Facebook-siden, mens de større, landsdækkende events 

bekendtgøres via nyhedsbrev. 

Ud over de mere traditionelle markedsføringsaktiviteter/-metoder, så benytter BR 

Legetøj også en form for relationship markedsføring, især i form af BR-medlemsklubben. Klubben 

markedsføres hovedsaligt i BR-butikkerne og på hjemmesiden. 

For at reklamere mere specifikt overfor denne kundegruppe, benyttes nyheds-

/tilbudsbreve indeholdende medlemstilbud og tilbud på events fra virksomhedens 



 

 

samarbejdspartnere. Her kan bl.a. være tale om halv entrépris til børn som er medlemmer af BR-

klubben m.m.77

BR Legetøjs valg af markedsføringsaktivitet samt medie, kan selv i lille skala, have en 

effekt på kundetilfredsheden og dermed loyaliteten. Markedsføringen er overordnet set hovedsaligt 

målrettet børnene frem for forældre og voksne.

 

78 Formålet med denne form for prioritering i valg af 

målgruppe skyldes for det første, at ”Det er jo en børnevirksomhed, altså vi henvender os til 

børn”79, men også at undersøgelser har vist, at børn i dag er mere bevidste om, hvad de vil have, 

samtidig med at de er mere involveret i indkøbsbeslutningerne80

BR Legetøjs målgrupper og segmentering 

.  

Hvordan segmenterer BR Legetøj sine målgrupper? Dette ser jeg nærmere på i dette afsnit. 

Segmentering kræver, at det segmenterede er kvantificerbart, profitabelt, tilgængeligt, 

differentiabelt og ikke mindst muligt at tiltrække og servicere. Disse krav er essentielle for 

virksomheder, som vil føre en relationship marketing strategi. Et er at forsøge at få alle til at melde 

sig ind i kundeklubben, et andet er at få gjort fordelene attraktive og få kommunikeret disse til den 

rigtige målgruppe og de rigtige segmenter. 

Generelt benytter BR Legetøj sig udelukkende af geografisk segmentering og kun i 

den form, at de distribuerer reklamerne efter udvalgte postnumre.81

Når det kommer til andre elementer af den demografiske segmentering, så er det 

nødvendigt at dele det op i før og efter lanceringen af web-shoppen. Dette skyldes, at denne 

lancering udjævnede en del barrierer og dermed ændrede den demografiske segmentering, især når 

det kommer til geografisk tilgængelighed (butikkernes placering). Årsagen til denne tidsmæssige 

opdeling skyldes desuden, at BR Legetøj omkring lanceringstidspunktet af web-shoppen øgede 

 Det er dog svært at vurdere, 

hvordan man har forsøgt at tilpasse sortimentet til det enkelte segment. Som ”børnenes butik” er 

virksomhedens målgruppe børn i alderen 0-12 år. Dette fremgår tydeligst af webshoppen, der har 

aldersfaner fra 0-8+ år. Denne kategorisering kan dog give et mindre problem i forbindelse med 

sortimentet, da børn i tweens-alderen (8-12 år) ikke har helt samme ønsker til spil og legetøj, som 

de mindre børn. Det kan dermed diskuteres, i hvilken grad de satser på denne aldersgruppe.  

                                                 
77 Se vedlagte cd-rom for eksempler på eventsrabatter 
78 Se bilag 5 
79 Ibid 
80 http://liberator.dk/reklamer-og-b%C3%B8rn samt www.information.dk/288815, s. 4 
81 http://www.emu.dk/erhverv/merkantil_caseeksamen/Top-Toy/salg_service/materiale_link/handlingsparametre.html 
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fokus på medlemsklubben. Der er dermed en sandsynlighed for, at man har ændret sin måde at 

segmentere på fra før og til efter lanceringen.  

 

Segmentering før og efter lanceringen af webshoppen 

Den følgende gennemgang af segmentering og målgruppe, vil være delt op i to kategorier: før og 

efter lanceringen af webshoppen. Dette er for at præcisere, hvorvidt BR Legetøjs fokusering på 

dette område har ændret sig indenfor de seneste par år, og om målgruppen og segmenterne er de 

samme. 

Hvis man ser på den demografiske segmentering før lanceringen, så bærer den præg 

af, at selvom det er børnene som er målgruppen, så fokuserer BR Legetøj mest på børn fra de store 

byer og især fra Nordsjælland.82 Hvis man i stedet segmenterer ud fra Minerva-modellen83, så 

kunne BR Legetøj fokusere på både det grønne og det rosa segment, da disse lægger stor vægt på 

familie. Det kan dog diskuteres, om det ikke overvejende er det blå segment, som BR Legetøj 

forsøger at ramme ved at prioritere denne geografiske placering af butikkerne, da dette segment må 

formodes at bruge flest penge på legetøj. Dette er et segment, som nok er karakteriseret ved at være 

karrieremennesker og individorienteret, men denne gruppe får naturligvis også børn på et tidspunkt. 

Det kunne dermed være et yderst profitabelt segment at fokusere på, selvom det sandsynligvis også 

ville blive en kamp at sikre disse kunder, da det er et segment, som ofte køber dyrere kvalitetsvarer. 

Dette segment ville sandsynligvis oftere vælge det mere ekslusive Hamleys end BR Legetøj, hvis 

fordel modsat Hamleys er, at man har stort set landsdækkende butikker, et fornuftigt prisleje, dansk 

web-shop og medlemsklub. Dermed er man ikke i lige så høj grad afhængig af segmentering i 

Minerva-forstand, da man appellerer til et bredt segment. Dette skyldes også at målgruppen for BR 

Legetøjs markedsføring, dvs. børnene, endnu ikke kan segmenteres, selvom de ofte er en aktiv 

deltager i familiens købsbeslutninger, så er det stadig forældrene, der står for det endelige køb. 

Ifølge Minerva placeres børnene derfor overvejende i det grå segment som netop tilhører unge, der 

endnu ikke har fastlåst sig i en livsstil.84 Ifølge Birgitte Tufte, professor på Center for Marketing 

Communication på CBS: ”Familiens forbrugsværdier former barnet. Uanset om familien er helt 

traditionel eller en ny type, så skaber det barnets vaner. Det forbrugsmønster, barnet vokser op 

med, vil det overtage…”.85

                                                 
82 Se vedlagte cd-rom for butiksoversigt 

 Børnene er dermed nok BR Legetøjs målgruppe, men familien som 

83 Dahl 1997 
84 www.samfundsfag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=350 
85 http://www.information.dk/288815 
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helhed er segmentet, da forældrene står for købet og dermed har indflydelse på, hvad barnet skal 

have eller ønsker. Men mon ikke at disse forældre grundet den nuværende finanskrise, vil være 

tilfredse med at kunne spare lidt penge og handle i BR Legetøj, så længe de ikke føler, at de går på 

kompromis med kvaliteten? På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor 

svarfordelingen til spørgsmålet, hvad kunden ønsker sig af en medlemsklub, så udtrykker 

respondenterne, at 47,7% ønsker gratis medlemskab, 36,9% ønsker bonuscheck og 53,8% ønsker 

medlemsrabatter/-tilbud.86

Hvis man derimod ser på demografien og segmenterer BR-klubbens medlemmer 

(forældrene) ud fra Gallup-kompasset, så placeres de i segmentet: De moderne-

fællesskabsorienterede. Dette er et segment, som især består af aldersgruppen 20-49år, der enten har 

eller er i gang med at stifte familie. De bor hovedsaligt øst for Storebælt og en stor del i 

københavnsområdet. Flere i dette segment har eller er i gang med en længerevarende uddannelse og 

arbejder især indenfor uddannelsessektoren, forvaltning og sygehusvæsnet. Segmentet er derudover 

storforbruger af kulturelle tilbud, mens børnene også her vil være i centersegmentet.

 Det kunne dermed tyde på, at kunder generelt er interesseret i at kunne 

spare lidt penge der hvor det er muligt.  

87

Lanceringen af webshoppen har ændret BR Legetøj segmentering, selvom virksomheden måske 

ikke ændrer geografisk fokusområde, så har børn i hele Danmark nu mulighed for at blive medlem 

af BR-klubben og handle i butikken, uanset hvor de bor, selvom virksomheden i forhold til 

markedsføring udelukkende fokuserer på udvalgte områder på nær internet- og tv-reklamer. 

 

Alt i alt tyder det på, at BR Legetøj har et bredt segment kaldet ”Familien Danmark”, da kæden er 

så stor, at det ville være ufornuftigt at segmentere for smalt. Derudover kommer de næsten 

landsdækkende butikker og webshop samt postnummer-segmenteringen for at ramme områder med 

flest børnefamilier.88

Opsamling på anden del: Situationsbeskrivelse og markedsføringsstrategi 

  

BR Legetøj fremstår som værende en sikker markedsleder på spil- og legetøjsmarkedet i kraft af at 

have flest butikker på de mest attraktive placeringer i byerne og den største omsætning. Dette 

billede kan dog ændre sig over tid, hvis virksomheden ikke hele tiden er opmærksom på markedet, 

                                                 
86 Se bilag 2 for resultatgennemgang 
87 http://www2.tns-gallup.dk/media/144681/moderne_f%C3%A6llesskab.pdf 
88 http://www.emu.dk/erhverv/merkantil_caseeksamen/Top-Toy/salg_service/materiale_link/handlingsparametre.html 
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konkurrenterne og ikke mindst udviklingen mod større e-handel, som giver konkurrenceintensiteten 

en ekstra dimension.  

Fremtidsudsigterne ser dog umiddelbart positive ud for virksomheden, da denne 

tydeligvis på dette punkt er opmærksom på, at det kan være farligt at hvile på lauerbærerne, hvilket 

den i 2011 oprettede webshop er et godt eksempel på. For Danmarks største salgsvirksomhed på sit 

felt er det muligvis et sent tidspunkt at gå ind i online-markedet, men uagtet dette fortæller det, at 

man er villig til at prøve nye salgskanaler og –metoder. Dette bekræftes umiddelbart af, at BR 

Legetøj i forbindelse med lanceringen af webshoppen samtidig relancerede BR-klubben, som 

virksomheden hidtil ikke havde haft det store fokus på siden klubbens begyndelse i 1996, hvor 

medlemmerne fik basale fordele i form af bonusmærker, sparebog m.m. I forbindelse med 

relanceringen opdaterede BR Legetøj klubbens visuelle udtryk, samtidig med at medlemmerne nu 

også fik tilbud fra samarbejdspartnere. Alt i alt har relanceringen dermed ikke fornyet klubbens 

indhold betydeligt. 

 De tilbud, som typisk kommer fra BR-klubben, er sat sådan sammen, at der er chance 

for at ramme et så bredt segment som muligt, nemlig Familien Danmark. Den eneste umiddelbare 

fysiske segmentering sker i forbindelse med udsendelse af de højtids-/sæsonbestemte trykte 

reklamer, hvor der er tale om postnummer-segmentering. Denne segmenteringform kombineret med 

webshoppen betyder, at en bred gruppe af potentielle købere bliver eksponeret. Det kan dog 

diskuteres, om dette er nok for at kunne fastholde en fremtidig markedslederposition, eller om BR 

Legetøj med fordel kunne lave en undersøgelse af især medlemmerne, for at kunne segmentere 

disse efter præferencer og dermed tilbyde mere præciserede tilbud. Potentielt store kundegrupper 

som babyer og tweens er heller ikke målgrupper, når der kreeres medlemstilbud. Derimod er det 

meget generelle tilbud, som hovedsagligt fokusere på aldersgruppen 3-8 år. Dette kan dermed 

indikere, at BR Legetøj potentielt ville kunne generere flere kunder, men også at de eksisterende 

kunder ville komme oftere, hvis virksomhedens strategi også fokuserede på dem.  

 

 

 



 

 

3. Relationship marketing og BR Legetøj  

I denne del af specialet vil jeg se nærmere på den relationship marketing-teori, der er grundlaget for 

undersøgelsen af BR Legetøjs brug af relationship marketing og virksomhedens muligheder for at 

udnytte denne bedre. Teorien er valgt ud fra hvilke forhold, jeg finder mest relevante i forhold til 

den relationship marketing, som BR Legetøj anbefales at implementere i deres fremtidige 

marketingstrategi.  

Som nævnt i den teoretiske referenceramme, så vil det være den nordiske tilgang, som 

ligger til grund for specialet, da det er en tilgang, der fokuserer på de seks fokusområder/markeder, 

som har betydning for organisationens evne til at føre relationship marketing, skabe profit og 

samtidig omkostningsminimere. Netop disse fokusområder gør, at det er en relevant tilgang at 

benytte i forhold til BR Legetøj. Dette skyldes, at virksomheden for nuværende har så mange 

butikker i Danmark, så det ifølge HR-chefen for Top-Toy ikke rigtig vil være muligt at åbne nye 

BR-butikker, måske rykke til større butikker, men altså ikke åbne helt nye.89

I det følgende begynder jeg med modellen AQURA, da det er en teori, som danner et 

overblik for virksomheden i forhold til økonomien ved bl.a. kundeanskaffelse kontra 

kundefastholdelse. I forlængelse af AQURA-modellen har jeg valgt også at trække perspektiv til 

teorien om Loyalitetsstigen og modellen CLV, da disse kan sige noget om, hvordan relationship 

marketing kan minimere kundeanskaffelsesomkostningerne ved at satse mere på eksisterende 

kunder. Samtidig giver CLV indblik i, hvorledes virksomheden kan minimere reklameomkostninger 

yderligere ved generelt at satse på de profitable kunder. Dernæst introducere jeg teorien om The 

relationship management chain, der både giver overblik over, hvorledes virksomheden agerer, men 

også over, hvordan den burde agere for at styre kundeforholdet på den mest optimale måde. Jeg har 

valgt at inddrage modellen, da både virksomhedsbeskrivelsen og konkurrentanalysen i det 

foregående viser, at virksomheden har nogle mangler, som kan forringe kundetilfredsheden/-

loyaliteten. Alt i alt er den valgt, fordi den danner overblik over hvilke tiltag, problemer og 

muligheder, BR Legetøj har for at opbygge en optimal relationship marketing/management. I selve 

analysen vil AQURA og The relationship management chain, dog være slået sammen, da det er to 

modeller som supplerer hinanden. 

 Derfor vil det være 

nødvendigt for virksomheden at fokusere mere på profitgenerering via forskellige tiltag. Teorien 

bag de i analysen anbefalede tiltag vil gennemgås i dette afsnit. 
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Denne teoretiske del af specialet afsluttes med modellen The six markets relationship 

marketing framework, der fungerer som en opsamlende teori og siger noget om, hvorledes 

virksomheden kan, men også vælger, at agere i forhold til de seks markeder, som omgiver BR 

Legetøj, og som dermed kan have stor indflydelse og påvirkning på virksomheden.  

 

Værdiskabelse for virksomheden – ACURA 
Modellen AQURA (Acquisition, Cross-sell, Up-sell, Retention og Advocacy) er en metode, 

virksomheder kan benytte for at forsøge at øge ”share of wallet” eller markedsandelen via 

relationship marketing. De fleste virksomheder vælger typisk at fokusere på udvalgte dele af 

modellen, der ud over at sætte fokus på acquisition og retention, også ser nærmere på 

profitmulighederne ved cross-selling (her køber kunden også andre produkter) og up-selling (her 

køber kunden flere af samme vare).90

 

 

Customer acquisition 

Uanset om virksomheder benytter relationship marketing eller ej, så er det essentielt, at der er 

forståelse for mængden af ressourcer, som den pågældende virksomhed benytter på at anskaffe 

kunder. For BR Legetøj, der som vist benytter en vis form for relationship marketing, er det derfor 

nødvendigt at have forståelse for den økonomiske forskel mellem at anskaffe nye kunder og 

fastholde eksisterende kunder. Dette gøres bedst ved at BR Legetøj danner et overblik over, hvor 

mange ressourcer der bruges på at anskaffe kunder gennem eksisterende kanaler, og hvordan disse 

omkostninger varierer på tværs af de forskellige segmenter og mikrosegmenter og fra kanal til 

kanal. Dette overblik kan gøre det nemmere og billigere at anskaffe kunder, da der på baggrund af 

undersøgelserne og overvejelser kan skabes en mere præciseret markedsføring samt mulighed for at 

prioritere de mest profitable kanaler. Således kan kundeanskaffelsesprocessen forbedres: 

- Anskaffe kunderne billigere (fx ved en mere målrettet markedsføring) 

- Anskaffe flere kunder til samme eller lavere pris (fx ved benytte billigere former for 

markedsføring, evt. sociale medier og events, som kan skabe WOM) 

- Anskaffe mere attraktive kunder 

- Benytte nye kanaler til at anskaffe kunder (alternativ markedsføring, såsom events og ved 

hjælp af loyale (advokat) kunder) 
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Customer retention 

”Writers and researchers have suggested that it costs around five times more to win a new 

customer than it costs to keep an existing one.”91 Når det kommer til customer retention 

(kundefastholdelse), så beskriver teorien, hvorledes en lille stigning i customer retention fx på 5 pct. 

point, kan ændre profitten fra fx 35 % til 95 %92

1: Måling af customer retention 

. Dette fortæller en hel del om, hvor værdifuld en 

eksisterende kunde kan være for virksomheden, givet at kunden handler regelmæssigt hos den 

pågældende virksomhed. Men hvordan kan customer retention så forbedres? Det er egentlig ret 

simpelt. Hvis vi tager udgangspunkt i BR Legetøj, så selvom de gør ekstra for kundefastholdelse i 

form af en kundeklub, så er der stadig punkter, som skal klarlægges for at kunne forbedre 

virksomhedens customer retention: 

2: Årsagsklarlægning af kundeflugt samt eventuelle problemer med den tilbudte 

service 

3: Korrigerende handling for at forbedre kundefastholdelsen 

 

Det er essentielt at virksomheden forstår økonomien ved acquisition og retention på segmentniveau 

for at kunne vurdere kundens livstisværdi (Customer Lifetime Value – CLV93

 

). Jeg vil dog ikke 

komme nærmere ind på CLV, da dette ligger uden for dette speciales rammer. 

Loyalitetsstigen 
I andel del beskrev jeg, hvordan BR Legetøj og flere konkurrenter benytter medlemsklubber i et 

forsøg på at fastholde kunderne og for at øge deres loyalitet. Kundeloyalitet er essensen af 

relationship marketing, hvilket giver god mening, da det ifølge Paretos lov er de sidste 20 % af 

kundebasen, der er de mest profitable, da de genererer 80 % af det totale salg.94
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 For en virksomhed 

som BR Legetøj er det dermed profitabelt at fokusere på at skabe et langvarigt forhold til disse 20 

% af kunderne.  

92 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, s. 55 

93  CE er kundernes egenkapital af selve kundebasen (summen af de individuelle 
livstids værdier), CM er den gennemsnitlige nettobidrags margin, i tiden/perioden t, (efter at marketingomkostninger er 
taget i betragtning), δ discount raten, er virksomhedens kapitalomkostninger, i er kunde indekset, t er tid/periode, T 
antallet af perioder, hvor CE estimeres. Kumar, V.; Foundations & Trends in Marketing; 2007, Vol. 2 Issue 1, p15-37, 
23p, s. 3. Se vedlagte cd-rom for en billedoversigt af udregningen. 
94 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, s. 40-41 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebth%7C%7Cjdb%7E%7Ebthjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Foundations%20%26%20Trends%20in%20Marketing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');�


 

 

 For at vurdere om de enkelte kunder er værd at satse på, kan virksomheden benytte sig 

af Loyalitetsstigen95

Prospect: Potentiel kunde, der overvejer at købe. Kan øge virksomhedens omsætning her og 

nu, men giver ingen garanti for gensalg. 

, som her bruges i forlængelse af punktet Advocacy i AQURA-modellen. 

Denne stige beskriver udviklingen af relationerne mellem virksomhed og kunde, men kan også give 

en indikator af kundens loyalitetsniveau overfor virksomheden:  

Customer: Kunden foretager sit første køb hos virksomheden. Det giver dog stadig ingen 

garanti for gensalg, men kunden er nu præsenteret for virksomhedens produkter. 

Client: Kunden køber igen hos samme virksomhed, men har formentlig endnu ikke nogle 

præferencer eller holdninger til virksomheden. 

Supporter: Kunden prøver nye produkter fra samme virksomhed og støtter nu virksomheden, 

dog stadig på det mere passive plan. 

Advocate: Foretrækker at købe ind hos den pågældende virksomhed, og anbefaler den aktivt 

overfor andre. En kunde på advokatniveau er dermed en gratis kilde til markedsføring. Her 

tænkes især på Word of Mouth (WOM). 

 

Fra niveauet Client til Advocate kan det være givtigt for virksomheden at øge fokus på relationship 

marketing overfor kunden for at øge kundens loyalitet overfor virksomheden. Det er naturligvis 

ikke sikkert, at selv den bedste relationship marketing er nok til, at kunder bliver til egentlig fortaler 

for virksomheden, men det kan være med til at skabe en forbindelse mellem kunde og virksomhed 

til gensidig fordel. Det er dog stadig en stige, som hvis benyttet mere aktivt af BR Legetøj, vil 

kunne generere nogle fordele bl.a. i form af imageforbedring/-styrkelse, som virksomheden ikke 

selv ville kunne skabe via traditionel markedsføring.   

Relationship management chain - værdiskabelse for kunden 
Formålet med denne kæde96

Kæden består af fire stadier, som skal ses som tæt forbundne elementer i en dynamisk 

proces. Disse fire stadier er: 

 er at skabe og vedligeholde nøgleaktiviteter i virksomhedens 

relationship management for at sikre, at kundetilfredsheden er stabil eller stigende, bl.a. ved at se på 

BR Legetøjs tilgang til tiltrække, tilfredsstille og fastholde kunder. 

1. Define the value proposition  
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2. Segmentation targeting and positioning 

3. Operations and delivery process 

4. Measurement and feedback 

 

Stadierne indeholder elementer, som løbende skal revurderes i forhold til den af virksomheden 

benyttede relationship strategi. Dette skyldes, at både kundernes og markedets krav ændrer sig 

løbende: ”Creating value involves acknowledging the ongoing interactions over time between a 

company and its customers. Value is created over time and is subject to changes and external 

influences such as other stakeholders.”97

 

  

1. Define the value proposition  

Dette led består af tre overordnede kategorier: 

• Forståelse for kundernes værdikæde. Dette kan gøres ved løbende eller periodevis at 

indhente data fra kunder eller medlemmer om, hvilke behov de har for nuværende. Her 

tænkes på ønsker til sortimentet, tilbud på oplevelser, faciliteter i fx butikkerne osv. 

• Hvor og hvordan virksomheder forsøger at skabe kundeværdi. Her tænkes især på, 

hvorledes virksomheden forsøger at tiltrække (via opmærksomhed omkring brandet), 

tilfredsstille (via service og faciliteter) samt fastholde kunden (via attraktive kundefordele). 

• ”Konkurrence”-benchmarking. Der skal være en kontinuerlig sammenligning mellem 

virksomhedens egne metoder, strategier m.m. med især de farligste og mest succesfulde 

konkurrenters. 

Jeg vil dermed benytte denne kæde til at se på, hvad BR Legetøj gør for at forstå kundernes 

værdipræferencer/-kæde, hvordan virksomheden forsøger at tiltrække, tilfredsstille samt fastholde 

kunden. Men også hvordan virksomheden agerer i forhold til konkurrenterne. Overvåger BR 

Legetøj konkurrenternes mindste skridt? Udfylder virksomheden markedslederrollen til fulde, og 

sætter normen for, hvordan der skal ageres på dette marked? Eller har virksomheden en mere 

laissez-faire tilgang til konkurrenternes opførsel?  

 

2. Segmentation targeting and positioning 

Felt nummer to beskriver, hvordan virksomheden kan målrette sin segmentering og positionering 

ved at fokusere på følgende: 
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• Identificering af kundernes værdipræferencer. Dette kan undersøges ved hjælp af alt lige 

fra spørgeskema, personlige interview, fokusgruppeinterview samt indsamling af 

tilgængelige data fra etablerede virksomheder, som sælger samme eller lignende produkter.  

• Profitabilitets analyse af segmenter. Når kundernes præferencer er fastlagt, kan de 

matchende kunder placeres i segmenter ud fra informationer såsom livsstil, 

lønindkomstsniveau, køn, alder, holdninger m.m.. Derefter kan profitabiliteten bestemmes. 

• Fastsættelse af en ”værdipakke”. Her forsøger virksomheden at sammensætte en form for 

tilbud, som kan tilfredsstille de udvalgte segmenters værdipræferencer. Her kan fx både 

være tale om konkrete produkttilbud, mere serviceorienteret tilbud m.m.  

 

3. Operations and delivery process 

Baggrunden for værdikæden er, at forholdet mellem kunde og leverandør/distributør er baseret på 

en værdiudveksling imellem de to. Dette kommer især til udtryk i det tredje felt, hvor virksomheden 

skal fokusere på de processer, som angår drift/styring og levering af værdi til kunden. Dette 

overblik kan skabes ved at fokusere på: 

• Brugertilpasning til større mængder kunder 

• Partnerskab (værdiladet partnerskab) 

• Ændring/omformulering af eventuelle fysiske eller værdi processer 

 

Ved at gøre værditilbudet, så generel som muligt, kan virksomheden minimere omkostningerne 

samt ramme et så bredt segment som muligt. For at minimere eventuelle fysiske eller mentale 

forhindringer for at kunne levere den ønskede service, kan virksomheden fx løbende videreuddanne 

personalet, sikre ens butiksdesign, samme faciliteter m.m. Samtidig skal virksomheden forsøge at 

tilpasse den generelle kundeservice til kundegruppens minimumsbehov, men stadig sikre, at den 

tilrettelagte service tiltaler den samlede kundegruppe og ikke kun en lille udvalgt skare af kunder. 

 

4. Measurement and feedback 

Det sidste led i kæden omhandler styring og måling af den eventuelle feedback fra kunder og 

ansatte. For at skabe overblik over denne feedback kan følgende tre punkter benyttes: 

• Overvågning af serviceprocesserne 

• Måling af kundetilfredshed 

• Måling af medarbejdertilfredshed 



 

 

 

Feedback og måling er noget alle virksomheder, der satser på en relationship marketing, bør afsætte 

ressourcer til. For nogle typer virksomheder kan det være en fordel at benytte egentlige systemer til 

indsamling og analyse af data, især hvis virksomheden har et højt fokusniveau på relationship 

marketing. Det kan eksempelvis være simpel overvågning af internettet, fx Trustpilot.dk, 

indsamling af data fra de ansatte i frontlinjen, fx butikker og kundeservice. Hvis virksomheden vil 

gå mere i dybden med feedback, kan det være nødvendigt at udsende egentlige spørgeskemaer til 

kunder eller at afholde interview gerne via analyseinstitutter. Disse typer undersøgelser er især 

anbefalet til virksomheder, som har et stort behov for at få detaljeret feedback fra kunderne, hvilket 

især er vigtigt, hvis virksomheden har et specialiseret produkt eller oplever decideret kundeflugt.  

 

De fire felter i værdikæden leder frem til en bedre forståelse af det indre og det ydere marked 

(internal and external markets), som jeg vil beskrive i følgende afsnit, ved hjælp af teorien omkring 

The six markets relationship. Denne model kan give overblik over, hvordan virksomheden styrer 

den pågældende relationship management, samt om der umiddelbart huller i kæden, som kan give 

mangler i den tilbudte service. 

 

The six markets relationship marketing framework 
For at kunne skabe mere profitable forhold er det nødvendigt, at virksomhedens topledelse sørger 

for at etablere og fastholde et godt forhold til de forskellige interessenter, men på en måde så den 

bliver en integreret del af organisationen. Det er dog typisk en ret stor udfordring for de fleste 

virksomheder, da størstedelen af disse forhold vurderes og plejes på dag-til-dag-basis og i 

forskellige dele af virksomheden. Det kan derfor være svært for virksomheden at integrere 

interessentforholdet i hele organisationen.  

Før en virksomhed kan begynde at investere mere i denne type relationer, kan det 

være en fordel at skabe en række rammebetingelser, der kan danne overblik over hvilken rolle en 

større mængde af interessenter kan have på virksomhedens værdi.98 The six markets relationship 

marketing framework er en model som ser kunder som major stakeholders. Af andre stakeholders 

kan nævnes: leverandører, finansielle samfund, ansatte, staten, fagforeninger, miljøgrupper, 

alliancepartnere osv.99
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domains: influence (inkl. aktionærer) markets, recruitment markets, internal markets og 

supplier/alliance markets. Disse markedsdele er uafhængige af hinanden og varierer i vigtighed. De 

fleste virksomheder fokuserer dog på tre grupper: kunder og ansatte (fra internal-markedet) og 

aktionærer (fra influence-markedet). Det er dog op til den individuelle virksomhed at vurdere, 

hvilke dele der er vigtigst at fokusere på. For alle virksomheder uanset branche vil det være 

essentielt at satse på at opbygge en stærk position i hvert af de seks markeder, men samtidig i 

prioritetsrækkefølge.100

 

 

Opsamling på relationship marketing-teorien 
I dette afsnit har jeg præsenteret det teoretiske grundlag for at identificere og analysere relationship 

marketing i en BR Legetøjkontekst, så det bliver klarlagt, hvorledes virksomheden benytter denne 

marketingform til at skabe værdi for både kunde og virksomhed. Et andet formål med at benytte de 

valgte teori er at skabe overblik over, hvilke tiltag BR Legetøj med fordel kan implementere i den 

nærmeste fremtid for at øge virksomhedens profit, få en højere ROMI (Return on marketing/media 

investment), en højere ROI (return on investment), mindske omkostningerne samt mulighed for at 

differentiere sig fra de største konkurrenter og på den måde holde forspringet.  

Analyse af BR Legetøjs muligheder for brug af relationship marketing 

På baggrund af det teoretiske fundament vil jeg i det følgende besvare problemstillingens andet 

underspørgsmål om, hvordan BR Legetøj i dag benytter relationship marketing, samt hvilke 

muligheder virksomheden har for at udnytte denne marketingform. Først analyserer jeg, hvordan 

BR Legetøj ved hjælp at relationship marketing skaber værdi for både virksomhed og kunde, 

efterfulgt af en analyse af, hvordan dette kan optimeres   

Sidst i kapitlet beskriver jeg, hvordan BR Legetøj fokuserer på de seks markeder på 

baggrund af ACURA og relationship marketing chain, efterfulgt af en række anbefalinger til, 

hvordan virksomhedens fokusgrad på de seks markeder kan bidrage til værdiskabelse for både 

kunde og virksomhed.  
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Skabelse af værdi for kunde og virksomhed  

I dette kapitel beskriver og analyserer jeg med udgangspunkt i teorierne AQURA og relationship 

management chain, hvordan BR Legetøj forsøger at skabe værdi for både virksomhed og kunde. De 

to modeller supplerer hinanden og skaber et godt forståelsesgrundlag, når det kommer til forståelse 

af virksomhedens indre og yde marked (internal & external markets), hvilket gennemgås i næste 

kapitel om The six markets model. Her skal det som nævnt handle om værdiskabelse, hvorfor jeg 

kommer ind på kundens værdikæde/værdipræferencer i form af begreberne tilfredsstille, tiltrække 

og loyalitet, segmentet ”Familien Danmark”, fysiske- og værdiprocesser samt måling og feedback. 

 

Forståelsen for kundens værdikæde/værdipræferencer 

Overordnet set har BR Legetøj i de senere år haft øget fokus på sin medlemsklub101

I øjeblikket arbejder BR Legetøj ikke systematisk med kundens værdikæde og 

værdipræferencer. Den eneste form for informationsindsamling sker i forbindelse med oprettelse af 

medlemskab, hvor det drejer sig om nogle enkelte basale spørgsmål.

, hvilket dermed 

kan indikere, at virksomheden har størst fokus på eksisterende kunder. Denne konklusion svækkes 

dog af, at der ikke er sket en kontinuerlig promovering af BR-klubben, hvilket tyder på, at fokus i 

højere grad er på nye kunder – selvom loyale kunder i det lange løb er billigere end nye. 

Virksomheden kan derfor med fordel øge fokus på eksisterende kunder. Første skridt vil her være at 

skabe forståelse for kundens eller for den sags skylds medlemmets værdikæde. Dermed tænkes især 

på at skabe et overblik over dennes ønsker og behov, så det dermed er nemmere for virksomheden 

at pinpointe tilbuddet til det enkelte medlem.  

102 Derudover indsamles der en 

smule information via butikkerne og koncernens kundeservice, som dernæst bliver 

videredistribueret til den rette modtager.103

 

 Disse lidt sporadiske undersøgelser giver virksomheden 

et meget basalt overblik over, hvad medlemmerne af BR-klubben ønsker, og derfor anbefales det, at 

virksomheden arbejder mere indgående og systematisk med dette.  

Skabelse af værdi for kunde og virksomhed 

BR Legetøj benytter forskellige variationer af kundeanskaffelseskanaler, men som tidligere nævnt 

er der hovedsaligt tale om de mere traditionelle kanaler og medier, såsom TV-annoncering, 

husstandsomdelte reklamer osv. for at vække interesse hos så mange potentielle og eksisterende 
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kunder som muligt. Ud over almindelige reklamer, events så som fastelavn, diverse tilbud til 

medlemmerne (her er både tale om tilbud på produkter, men også tilbud fra samarbejdspartnere), så 

tilbyder virksomheden også en bonusordning i form af sparemærker og -bog, konkurrencer, 

fødselsdagsgaver til medlemmerne. Det skal dog nævnes, at der i virksomhedens sortiment er flest 

produkter og tilbud til børn i alderen 3-9 år.104

Derudover så står de butiksansatte selv for oppyntning i de forskellige sæsoner, og har 

frie tøjler når det kommer til diverse daglige markedsførings-/events tiltag, som kan laves i 

butikken. I Østerbrobutikken har de praktiseret sæbeboblepustning på varme sommerdage, 

tegnekonkurrencer osv., hvor de i Strøgbutikken, har sat tidsrum af på bestemte dage, hvor børn kan 

komme ind og få demonstreret udvalgte typer legetøj, få en ”børnetatovering” osv. Dette har skabt 

øget trafik og omsætning i butikken, men også skabt nye medlemmer, især på de nævnte dage. 

Denne form for aktiviteter gør da også, at man som kunde, og nok især som forældre, orker at sætte 

lidt ekstra tid af, så guldklumpen kan få en ekstra oplevelse lige netop den dag. Men så igen, BR 

Legetøj satser jo også på princippet: glade børn = glade forældre. De benytter dermed også mere 

utraditionelle metoder for at få kunder i butikken. Af andre utraditionelle marketingkanaler, som 

BR Legetøj benytter, kan nævnes WOM-marketing via BR-klubbens medlemmer, hvilket kan være 

en givtig form for markedsføring, hvis der tilføres den rette mængde ressourcer i form af kapital og 

indsats. Dette virker dog ikke til at være tilfældet for BR Legetøj, da al henvendelse til 

medlemmerne sker ved hjælp af elektroniske nyhedsbreve, der ikke umiddelbart lægger op til, at 

personen spreder budskabet om de i brevet nævnte tilbud. Dette kunne ellers være en god metode til 

at skabe WOM overfor potentielle kunder.  

  

På trods af at BR Legetøj benytter forskelligartede medier, så skal det dog fremhæves, 

at der ikke systematisk og professionelt benyttes sociale medier til markedsføring, hvilket er 

bemærkelsesværdigt for en virksomhed, som ønsker at fremstå som værende moderne og 

trendfølgende. Virksomheden har eksempelvis kun en intern side på Facebook, som er forbeholdt 

ledere og ansatte, hvor disse kan udveksle ideer og forslag til diverse tiltag105

                                                 
104 Se bilag 13 

. Det er derfor min 

vurdering, at virksomheden med fordel kan oprette en egentlig virksomhedsside, hvor brugerne 

nemt kan kommunikere med virksomheden og andre brugere. Der er få omkostninger ved en sådan 

side, da omkostningerne udelukkende er i form af tid og løn til de involverede medarbejdere. 

Facebook er ikke mindst en god og effektiv markedsførings- og brandingplatform, hvor 

virksomheden virkelig kan udnytte WOM i arbejdet med at få skabt trafik til både webshop og 

105 Se bilag 7 



 

 

butik. Foruden fokus på de sociale medier kan virksomheden benytte QR-markedsføring til at skabe 

yderligere WOM. 

 

Tilfredsstillelse af kundens ønsker, behov og forventninger 

BR Legetøj gør bla. følgende tiltag for at tilfredsstille kunderne: 

• 90 dages landsdækkende byttegaranti. Varer købt i webshoppen kan desuden returneres i 

butikkerne. Dette er en fordel og en god løsning for kunderne, da virksomheden har mange 

butikker fordelt i hele Danmark. 

• Udvalgte butiksvarer kan afprøves inden køb. BR Legetøj bestræber sig derudover på at 

udstille og demonstrerer stadig flere typer legetøj, så kunderne kan se, hvordan de fungerer.  

• Mulighed for yderligere besparelser. Her tænkes på virksomhedens brug af company 

cross-sell og up-sell. Der er ikke nødvendigvis tale om varer, der genererer en stor 

bruttoavance, men det kan være en god metode til at sikre, at kunden køber lidt mere. Her 

tænkes på mængdemæssigt, men også impuls- og supplementskøb. Nedenstående er et 

overblik over nogle af de tilbud, som BR Legetøj fører indenfor de to kategorier. 

Cross-selling: batterier til legetøj, tuscher og papir, børne-iPad og spil m.m. 

Up-selling: Pixi-bøger, hvor man kan spare 5 kr. ved køb af tre bøger, men også 

vandbombedyr (2 stk. spar 9,90 kr.), superligakort (10 stk. spar 69,50kr.) m.m106

 

. I 

forbindelse med de nævnte up-selling-produkter er der både tale om faste tilbud og her 

og nu-tilbud.  

BR Legetøj forsøger derudover at lave en form for ”brugertilpasning” af BR-klubben til en større 

mængder kunder, da virksomheden ved denne metode kan ramme et bredere segment og dermed 

minimere omkostningerne. Det ”værditilbud”, som tilbydes via BR-klubben er stykket sådan 

sammen, at det på et eller andet tidspunkt nok skal tiltale det enkelte medlem. Dette er ligegyldigt 

om det er forældrene, der skal fristes eller et lidt større barn, som selv administrerer alt omkring 

hvad han/hun får ud af klubben.  

Derudover benytter virksomheden mere ”værdiladede” partnerskaber. Her er der tale 

om Tivoli, Legoland, Eksperimentariet og Planetariet, som i perioder giver tilbud fx i form af 

reduceret entrépris for medlemmer.107

                                                 
106 Se bilag 14 
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Som det ses, så arbejder virksomheden allerede en del med at tilfredsstille sine 

kunder. Alligevel er der dog plads til forbedringer. Det kunne være i form af tilfredsstillelse af mere 

basale behov, som kunden kunne have, såsom fx servicefaciliteter, parkering (barnevogn, cykel, 

bil), kundetoiletter i alle butikker osv. Det kunne derudover være en god service for kunden, hvis 

alle butikker i større grad havde samme sortiment, så denne ikke går forgæves efter en vare, som 

muligvis føres, men bare ikke i den besøgte butik. 

 

Fastholdelse 

Fastholdelse af kunder kan gribes an på flere forskellige måder, hvor nogle er mere effektive end 

andre. Der kan eksempelvis være tale om specialtilbud til de kunder, som enten lige har handlet 

eller til de faste, 

loyale kunder. BR 

Legetøj søger som 

nævnt at øge 

interessen for 

virksomheden og 

skabe 

kundefastholdelse ved 

hjælp af den gratis 

kundeklub, der skal gøre 

det mere attraktivt for 

kunderne at komme 

igen. Dette leder til 

nedenstående figur108, som 

viser BR Legetøjs placering i forhold til at satse på de kunder, der kommer igen kontra at satse på 

customer-kunder109

                                                 
108 Christopher; Payne; Ballantyne 2002, s. 41 

. Som det er nu, så har virksomheden en så stor mængde medlemmer og dermed 

kunder, at der skal benyttes færre ressourcer til kundeanskaffelse. Virksomheden befinder sig dog 

stadig i den lave ende af denne skala og kan derfor med fordel øge indsatsen overfor medlemmerne 

for at gøre dem mere loyale overfor BR Legetøj.  

109 Se bilag 13 for loyalitetstrappefigur for BR Legetøj 



 

 

Hvordan kan BR Legetøj fokusere på kundefastholdelse? Ifølge mit interview med en 

butiksbestyrer,110 så efterspørger kunderne gratis medlemsklubber, som kan give dem rabat ved 

køb, specielle tilbud, bonusordninger og lign., hvilket er i overensstemmelse med i resultaterne i 

spørgeskemaundersøgelsen. Her viser undersøgelsen, at respondenterne ønsker gratis 

medlemsklubber (47,7 %), medlemsrabat/-tilbud (53,8 %) samt bonusordninger og lign. (36,9 

%).111 Disse tal kan sættes op imod resultaterne fra de respondenter, som allerede handler i BR 

Legetøj, og hvilke ønsker, de har til en medlemsklub. Her er følgende fordeling blandt alle 

respondenter, der handler i BR Legetøj: ønsker gratis medlemsklubber (54,8 %), ønsker 

medlemsrabat/-tilbud (67,7 %) og ønsker bonusordninger og lign. (45,2 %).112

Så hvad er de eksisterende BR-klubmedlemmer utilfredse med? 35,5 % af de 

respondenter, som er medlem af BR-klubben, er utilfredse med selve systemet, fordi man skal bruge 

kortet når man handler, og at man skal gemme sparemærkerne for at kunne indløse det optjente. 

30,8 % er dog alt i alt tilfredse med selve klubben.

 Resultater indikerer 

dermed, at kunderne foretrækker virksomheder, som tilbyder gratis medlemskab, bonusordning og 

medlemsrabatter/-tilbud, hvilket alle er services, BR Legetøj tilbyder.  

113 Det tyder dermed på, at selvom BR Legetøj 

både inden og under lanceringen af webshoppen øgede fokus på medlemsklubben, så har dette ikke 

været helt nok, selvom man tilbyder en række forskellige fordele. Ifølge den gennemførte 

undersøgelse, så mener 6,2 % af de adspurgte medlemmer, at virksomheden ikke gør nok for loyale 

kunder, ligesom der bl.a. er utilfredshed med fødselsdagsgaverne. Stamkunder, der ikke er 

medlemmer, er derudover utilfredse med, at der ikke gøres ekstra for dem.114 Dette stemmer til dels 

overens med en udtalelse fra en medarbejder i BR Legetøj: ”Altså, dem der vil have ekstra fordele 

kan jo melde sig ind i klubben. Det er jo gratis. Men ellers, hvis det er rigtig gode kunder, så kan 

det da godt ske, at de får lidt rabat”.115

I forhold til dette mener 10,8 % af medlemmerne, at BR Legetøj gør nok for loyale kunder på 

baggrund af de fordele, som klubben tilbyder.

 Dette er formenligt ikke den gænge politik i virksomheden, 

da BR-klubben jo netop tilbyder gratis medlemskab. Godt nok, så får kunden ikke en her og nu 

økonomisk rabat, men kan så spare lidt op i sparebogen.  

116

                                                 
110 Bilag 5 

 Men hvis de fleste af de adspurgte egentlig er 

tilfredse med klubben, hvorfor kan det så tyde på, at profitten er mindsket, at børnene i 

111 Se bilag 2 
112 Ibid 
113 Ibid 
114 Se bilag 2 
115 Se bilag 7 
116 Se bilag 2 



 

 

tweensalderen forlader virksomheden, og at det har været nødvendigt for virksomheden at ændre på 

personalesammensætningengrundet finanskrisen?117

 Alt i alt så kunne det tyde på, at selvom BR Legetøj har oplevet en betydelig 

medlemsfremgang, åbnet nye butikker og egentlig klarer sig meget godt, så må der mangle noget i 

forholdet mellem BR Legetøj og medlemmerne, siden de ikke køber oftere. Ifølge undersøgelsen er 

der her tale om ca. 20% som handler i virksomheden 1 gang i kvartalet, samt ca. 20% som handler  i 

virksomheden hvert halve år.

 Det kunne hænge sammen med det, som de 

omtalte utilfredse medlemmer nævner af problemer, fx sparebogen, mærkerne og gaverne. Her kan 

det diskuteres, hvorvidt BR-sparebogen har udtjent sin levetid, da det formenligt kun er en 

begrænset aldersgruppe af børn, som finder sparebogen sjov og spændende. For at medlemsklubben 

kan udnytte sit potentiale, kunne det måske overvejes, om virksomheden skal ændre taktik og i 

stedet udbetale årlige bonuschecks, eller at medlemskortet fungerede som et hævekort, samt at der 

tilbydes en modificeret form for bonusordning til børn i tweensalderen.  

118 Dette kunne som nævnt forbedres ved at udvide virksomhedens 

markedsføringstiltag ved hjælp af sociale medier, hvor der kunne afholde konkurrencer, 

specialtilbud til både nye og eksisterende kunder samt online auktioner på eksempelvis produkter, 

der kun er i sortimentet i en begrænset periode. Disse tiltag kan sandsynligvis opmuntre og 

engagere kunderne til at prioritere BR Legetøj som værende den virksomhed, hvor de foretrækker at 

lægge deres penge. Jeg vil derfor anbefale virksomheden at gennemføre en såkaldt gap-analyse119

 

 af 

tilfredshedsniveauet hos både customer-kunder og især af medlemmerne for at afdække, om 

virksomhed og kunder har samme opfattelse af den service, virksomheden yder. Der kan her være 

tale om alt lige fra returnering, modtagelse, assistance, købsoplevelsen mv. 

BR Legetøj og kundeloyalitet 

For nuværende virker det ikke til, at BR Legetøj satser målrettet på at skabe meget loyale kunder, 

som kan få advokatstatus120. Medlemmerne i BR-klubben vil jeg dog vurdere til at ligge på trinet 

mellem supporter og advokat.121

                                                 
117Se bilag 5 

 På dette stadie er der tale om loyale kunder, som hovedsaligt 

fortrækker BR Legetøj frem for andre, men kunderne er stadig ikke så loyale, at de ligefrem 

anbefaler virksomheden til andre. Dette forhold kunne med fordel udbygges, bl.a. ved at sikre at 

kundens ønsker blev opfyldt. Helst før de selv giver udtryk for det. Endvidere kan virksomheden 

118 Se bilag 2 
119 Parasuraman; Zelthaml & Berry 1985 
120 Se bilag 13 for loyalitetstrappefigur for BR Legetøj 
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benytte specielle events og markedsføringstiltag, såsom køb en gave til en ven og forær dem 

samtidig et gratis medlemskab. Det kunne være en måde at sprede budskabet om BR-klubben 

yderligere uden at forøge marketingbudgettet ved at få kunderne til at promovere virksomheden. 

Det er dog vigtigt, at det ikke ligefrem er kampagner, som enten binder den uvidende ven til et 

medlemskab med en form for betalingskrav eller bindingsperioder. Det skulle nærmere være som 

den metode flere postordrefirmaer benytter, hvor kunden kan vælge imellem et lille udvalg af gaver, 

hvis denne erhverver en ny kunde til virksomheden. 

 

Vurdering af segmentet Familien Danmark 

BR Legetøj opererer med en bred målgruppe især efter oprettelse af webshoppen, hvor alle med 

adgang til internettet er blevet til potentielle kunder. Der foregår dog stadig en begrænset geografisk 

segmentering i forbindelse med de trykte reklamer, der kun distribueres til husstande i byer, som 

befinder sig indenfor en given afstand af virksomhedens butikker. Denne form for segmentering 

resulterer i, at virksomheden ikke umiddelbart vurderer, hvor profitabel en given kundegruppe er. 

Det kan på sin vis være fint nok, da selv customer-kunder (jf. loyalitetsstigen i teoriafsnittet) kan 

være med til at mindske virksomhedens anskaffelsesomkostninger, fx ved at der købes større 

mængder hjem af en given vare.  

BR Legetøj bør undersøge, hvorvidt øget fokus på kundefastholdelse kan være 

potentielt attraktivt i og med at der er en øget sandsynlighed for at størstedelen af medlemskaberne 

er oprettet i butikker, som endvidere ligger i områder med høj gennemsnitlig indkomst og potentielt 

mange kunder. Det vil dog kræve en del ressourcer at gennemføre en sådan værdianalyse (CLV og 

service-gap-analyse) og kan ikke garanteres at være profitabelt, men ved det at de fleste medlemmer 

i forvejen takker ja til nyhedsbreve, så kunne virksomheden nemt benytte denne åbning til et par 

gange om året at sende nogle enkelte opfølgende spørgsmål til medlemmet, så personens profil 

bliver udbygget yderligere. Det behøver ikke at være personlige spørgsmål såsom indkomst og 

stillingsbetegnelse, men mere om hvilke typer tilbud personen ønsker at modtage. Det kan dermed 

give en indikation af kundens præferencer og dermed også noget om, hvor profitabel netop denne 

kunde kan blive. Her menes, at hvis det fx er en kunde, der er mest interesseret i tilbud fra 

samarbejdspartnerne, så lægger de formentlig ikke så mange penge hos BR Legetøj, i forhold til en 

kunde som ønsker tilbud på Lego, Barbie osv. Det vil dermed være muligt for virksomheden at 

udregne en såkaldt gennemsnitlig CLV for medlemmerne, så der er et konkret tal at agere ud fra. 



 

 

Ud over de mere elektroniske metoder, så er butikscheferne og de ansatte i BR Legetøj meget 

opmærksomme på især deres stamkunder, men også generelt hvad kunderne udtrykker, at de har af 

ønsker.122

 

 Så ved at være opmærksom på hvad kunderne giver udtryk for når de er i butikken, eller 

kommentere på eventuelle sociale medier, så får virksomheden en idé om, hvad de ønsker og 

forventer. 

Fysiske og værdiprocesser i BR Legetøj  

I BR Legetøj kan der være nødvendigt med løbende ændringer af både fysiske og mentale 

”forhindringer” for at kunne levere den ønskede service. Der foregår en løbende videreuddannelse 

af personalet samt re-design af alle butikker, så de fremstår ens og med nogenlunde ensartede 

faciliteter. Der er dog en ekstra udfordring, når butikkerne skal se bare nogenlunde ens ud, da 

butikkernes størrelse varierer en del. Så i nogle butikker vil det kun være muligt med en mindre 

istandsættelse, frem for en egentlig ændring af faciliteterne. Fx er butikkerne på Østerbro og på 

Købmagergade så små, at de aldrig ville kunne tilbyde de samme aktiviteter, som butikken på 

Strøget. Det ville kræve en flytning til helt nye og større lokaler. Hvilket også bekræftes af både 

HR-chefen for Top-Toy og butiksbestyreren for BR-butikken på Østerbrogade.123 Så i disse 

butikker må de forsøge at optimere den ønskede service så godt som muligt. Dette gør de bl.a. ved 

at lave tegnekonkurrencer, blæse sæbebobler og generelt er yderst kundeorienteret og 

servicemindet. Jeg vil dog stadig mene, at virksomheden kan tage yderligere tiltag for at mindske de 

eventuelle problemer, som især de fysiske processor kan medføre. Her tænkes fx på, at hvis en 

kunde efterspørger en bestemt vare, så kan butikken nemt undersøge via webshoppen hvilken butik 

der har den, kontakte butikken og få fragtet den til deres egen butik. Dette er umiddelbart ikke 

noget, som de ansatte skal, men det ville være at tilbyde en ekstra service, som kunne gøre, at 

butikken ikke virkede så hæmmet af de fysiske rammer.124

 

 

Måling og feedback af relationship marketing-tiltag samt den leverede kundeservice 

En virksomhed, der ønsker at arbejde målrettet med relationship marketing, bør måle og styre den 

feedback eller ”leverede service”, der er skabt via interaktionen mellem virksomheden, de ansatte 

og kunden. Ud fra både interviewene125

                                                 
122 Se bilag 5 og 6 
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butikken på Østerbrogade og en ansat i BR-butikken på Strøget, så er Top-Toy (dermed BR 

Legetøj) en meget familiær virksomhed, hvor de ansatte, ligegyldig stillingsbetegnelse, har det 

rigtig godt med hinanden og har et ret tæt netværk. Selvom hovedorganisationen måske ikke rigtig 

tager imod egentlige markedsføringsråd fra de ansatte, så er de meget interesseret i, hvordan de har 

det. Det virker også logisk da de ansatte er virksomhedens ansigt ud ad til. Det er de butiksansatte, 

der påvirker hvorvidt kunderne får en god eller en dårlig oplevelse af butikken. Det har ifølge de to 

interviewede ansatte også været medårsag til, at de er blevet i virksomheden og har gjort det til en 

karrierevej.  

Det virker dog generelt ikke som om, at BR Legetøj har egentlige systemer, eller 

metoder til at måle tilfredsheden blandt kunder og ansatte. Er det er via medarbejdersamtaler, 

spørgeskemaer, observationer af syge-/fraværsdage, en blanding af det hele, eller om der benyttes 

andre metoder? Uagtet hvad så er det i hvert tilfælde essentielt at BR Legetøj forsøger at holde de 

ansatte så tilfredse som overhovedet muligt, så de kan yde den bedste service. 

Som før nævnt angående kundernes værdipræferencer, så kunne virksomhederne på 

samme måde, opdatere kundernes præferencer, og spørge ind til deres tilfredshed. Det vil dog ikke 

kunne give et sikkert resultat, da de fleste mennesker måske vil pynte på deres besvarelser, med 

mindre de kan være anonyme.  

 

BR Legetøj er dermed en virksomhed, som gør en del forskelligt især for at tiltrække kunderne. Det 

er mere når det kommer til at tilfredsstille og fastholde kunderne, at det begynder at halte lidt. Det 

virker som om at BR Legetøj her kun har et overordnet fokus på, hvad medlemmer af BR-klubben 

egentlig ønsker.  

The six markets relationship marketing framework og BR Legetøj 

Hvis en virksomhed vil arbejde effektivt med relationship marketing, så er det vigtigt at 

virksomheden ikke udelukkende fokuserer på kunderelationen, men at hele virksomheden er gearet 

til at integrere alle eksterne og interne markeder i virksomhedens overordnede strategi. Det vil dog 

variere fra virksomhed til virksomhed, hvor stort fokus disse markeder skal have. Som beskrevet i 

foregående del, så kan modellen om The six markets relationship framework med fordel benyttes til 

at skabe de rigtige rammebetingelser i arbejdet med relationship marketing ved at skabe det 

nødvendige overblik over den rolle, interessenterne kan have på virksomhedens værdi.126
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følgende vil jeg derfor indkredse, hvordan BR Legetøj agerer indenfor hvert af de seks markeder 

efterfulgt af en analyse af, hvordan virksomheden med fordel kan integrere disse seks markeder 

mere i den nuværende strategi. 

 

1. Customer markets 

Dette marked er det centrale af de seks markeder og består af tre grupper: direct buyers (fx 

producenter/grossister), intermediaries (fx mellemhandlere/butikker) og final consumers (den 

endelige forbruger). Dette er den typiske rækkefølge for de fleste virksomheder/organisationer. 

Nogle brancher/industrier/organisationer kan dog have flere intermediaries i distributionskæden, 

som dermed giver kæden flere stadier. I dette marked vil BR Legetøj hovedsaligt befinde sig i 

leddet intermediaries/mellemhandler. Dette skyldes, at virksomheden selv kun producerer en lille 

del af deres sortiment, da størstedelen er videresalg. Dette gør, at BR Legetøj er nødsaget til at pleje 

forholdet til grossisten, samtidig med at de etablerede kundeforhold skal vedligeholdes for at 

minimere risikoen for, at grossisten begynder at handle direkte med slutbrugeren.  

BR Legetøj er ikke meget involveret i forholdet til de forskellige grossister, da det er 

koncernen Top-Toy, som står for opretholdelse og pleje af disse forhold. Der er dermed minimal 

interaktion mellem disse parter og det kun i forbindelse med bestilling/returnering og klage over 

varer. Til gengæld er det noget helt andet, når der er tale om oprettelse og pleje af kundeforholdet. 

Her er det kæden BR Legetøj, der har det fulde ansvar. Virksomheden forsøger at leve op til dette 

ansvar ved kontinuerligt at forbedre medlemsklubben, erhverve nye medlemmer og uddanne 

personalet så disse kan tilbyde kunderne den bedst mulige service, både i butikkerne og på 

hovedkontoret. Alligevel virker det som om at der stadig er et lidt større fokus på nye kunder kontra 

eksisterende kunder. Denne formodning bygger på baggrund af de tilbud og fordele, som 

medlemmerne får samt det fokus, den generelle markedsføring fra virksomheden peger på. Når 

virksomheden reklamerer i de forskellige medier, så er budskabet stort set altid produktet og det 

generelle tilbud, mens det fordelagtige ved at være medlem af klubben aldrig markedsføres. 

Virksomheden har derfor gode muligheder for at inddrage medlemsklubben i dens markedsføring 

ved at skabe opmærksomhed omkring klubben, da det i sidste enden kan mindske omkostningerne 

til kundeanskaffelse. Dermed øges chancen for, at kunderne fortsat vælger BR Legetøj, samtidig 

med at kunderne/medlemmerne forhåbentlig vil promovere virksomheden i deres netværk – 

forudsat at konkrete markedsføringstiltag facilitere dette.  

 



 

 

2. Internal markets 

Ifølge Christopher m.fl. (2002) fejlbedømmer mange virksomheder vigtigheden af den rolle, som 

marketing kan spille i forbindelse med samarbejde blandt organisationens forskellige led, som især 

driftsafdelingen (operations) og HR-ledere vil stå for at etablere. Dette samarbejde i organisationen 

er for at få den ”internal market exchance process” til at forløbe bedre.127

1. Contactors: Salgsassistenter/phonere/kundeservice og lign.  

 Dette kan gøres, ved at 

virksomheden segmenterer det indre marked efter hvilken type kundekontak, der er i de forskellige 

dele af virksomheden og tilrettelægge den interne marketing efter det. Disse forskellige grupper af 

ansatte med kundekontakt kan inddeles i følgende fire grupper:  

2. Modifiers: Receptionister/kreditafdelingen/omstillingen og lign.  

3. Influencers: Produktudviklere/markedsundersøgere o.lign.  

4. Isolateds: Indkøbsafdelingen/personelafdelingen/databehandling og lign.  

BR Legetøj har i de senere år arbejdet en del på at mønstre en ”internal market exchance process”, 

bl.a. ved at sikre et informationsflow mellem influencers (hovedkontoret) og gruppen af contactors 

(butikkerne). Der er dog stadig plads til forbedring for ifølge butiksbestyreren på Østerbro, så er 

hovedkontoret umiddelbart ikke villig til at tage imod forslag og ideer til markedsføringen.128

Hvis virksomheden skal skabe en effektiv internal market exchange process, så kræver 

det en del af den interne struktur for at skabe et funktionsdygtigt krydssamarbejde i betragtning af 

BR Legetøjs organisationsstruktur. Dette gælder ikke kun forholdet butik-hovedkontor, men også 

internt i hovedkontoret. Som nævnt styrer hovedkontoret (Top-Toy) den overordnede drift. BR 

Legetøj og Toys”R”Us har dog hver deres marketingafdeling, der ikke ved hvad den anden laver.

 Hun 

udtrykker dermed et ønske om en mere kommunikationsbaseret organisation, hvor der plads til 

videns- og erfaringsudveksling.  

129

Dette kan måske også være en af grundene til at de fra hovedkontorets side udliciterer 

noget af ansvaret angående den daglige drift og en del butiksaktiviteter ud til butikkerne for at sikre 

 

Dette er som sådan også fornuftigt, da uvidenheden og konkurrencen kan skærpe de ansattes 

opfindsomhed, når det kommer til markedsføringstiltag. Det tætte samarbejde i Top-Toys andre 

afdelinger kan dog vise sig som en forhindring i skabelsen af et indre marked, da det gør det svært 

for BR Legetøj at udvikle en unik identitet, der adskiller sig fra den næststørste konkurrent. Det er 

så at sige svært ”to live the brand”, når de ansatte i realiteten også er ansat i Toys”R”Us.  
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100% indlevelse i udlevering af kundeservice, men også for at sikre at butikkerne lever op til de 

lovede standarder, bl.a. i form af almindelig lagerstyring, oppyntning af butik osv. Dette er alt som 

noget, som kan planlægges og ordnes fra hovedkontoret, men det vil stadig være de enkelte 

butikker, som vil have det bedste overblik på disse områder.  

Trods kommunikationsbristerne på fx markedsføringsområdet, så virker det dog til, at 

det er en sund organisation, som generelt lytter til alle og arbejder på højtryk på at få en 

organisation med krydssamarbejde til at fungere. Dette er også nødvendigt, da BR Legetøj er 

afhængig af at frontlinemedarbejderen leverer en mere direkte værdi overfor den eksterne kunde, 

frem for den interne kunde. Alt i alt er det vigtigt at sikre, at der er et godt kommunikationsflow i 

organisationen. Den nuværende dialog mellem virksomhed og butik sikrer dermed, at butikkerne 

ikke har udsolgt, ikke følger trenden i forhold til sortimentet, og at der bliver fulgt op på de 

efterspørgsler, kunderne måtte have. Dette betyder, at chancen for utilfredse kunder reduceres. Ved 

at Top-Toy har opdelt det indre marked efter hvilken type kundekontakt-, der er i de forskellige dele 

af virksomheden, vil både Top-Toy og BR Legetøj bedre kunne tilrettelægge den interne marketing 

og skabe en form for kontakt og et ”to-vejs” flow i organisationskommunikationen. I forhold til 

dette markeds fire grupper af kundekontakt, så er det især contactors med direkte kundekontakt og 

markedsføringsafdelingens influencers, som BR Legetøj fokuserer på, da det er disse områder, som 

afspejler virksomhedens ansigt udadtil ved at henvende sig direkte til den potentielle kunde. Dette 

skyldes, at det er disse grupper, hvor koncernen Top-Toy har valgt lægge ansvaret ud til kæden 

selv.  

Det kan kun anbefales, at BR Legetøj fortsætter med den nuværende opdeling af det 

indre marked, hvor Top-Toy står for administrationen, da dette kan reducere de administrative 

omkostninger for BR Legetøj. Samtidig arbejder BR Legetøj og Top-Toy på løbende at forbedre det 

i forvejen eksisterende krydssamarbejde, for at kunne lette alle processer, reducere omkostninger, 

yde en bedre kundeservice, undgå manglende butiksvarer osv. Dette samarbejde skal helt klart 

forsætte og gerne udbygges yderligere, så de to virksomheder kan lave gensidig vidensdeling og 

dermed forbedre virksomhedens egen vidensbank, som i sidste ende danner et grundlag for BR 

Legetøjs tilrettelæggelse af procedurer, men også strategier.  

 

3. Referral markets 

Når det kommer til dette henvisende marked, så skal virksomhederne dele deres mulige henvisende 

kilder op i to hovedkategorier: kunder og ”ikke kunder” (henvisninger fra tredje part og ansatte). En 



 

 

virksomhed som BR Legetøj kan øge salg og profit markant ved at benytte principperne bag 

relationship marketing til at styrke forholdet til de henvisende kilder. Se bilag 15 for et overblik 

over, hvilke typer henvisninger, der typisk findes på dette marked.  

I det følgende beskrives to henvisningskategorier og hvilken betydning, disse har for BR Legetøj: 

1) Kundehenvisninger: Findes i form af såkaldte advokathenvisninger og virksomhedsigangsatte 

kundehenvisninger. 

a) Advokat 

For BR Legetøj vil det være en fordel, hvis kunderne er så tilfredse med virksomheden, 

at kunderne på eget initiativ promoverer virksomheden overfor omverden Virksomheden 

vil dog aldrig kunne nå hen til et punkt, hvor de helt kunne stoppe med at reklamere 

selv. Dette skyldes, at selvom de måske ville få flere og flere kunder fra 

”advokathenvisninger”, så er det stadig et marked med høj konkurrence, og kunderne 

skal derfor stadig mindes om virksomhedens eksistens, og hvad den kan tilbyde. For 

nuværende har BR Legetøj ikke mange kunder på advokatniveau, da de fleste må 

karakteriseres som værende på suporter-niveauet, da undersøgelsen har vist at ca. 20% 

køber ind 1 gang hvert kvartal og ca. 20% køber ind 1 gang hvert halve år.130

b) Kundebaseret: Virksomhedens konkrete forsøg på at få kunden til at stå for 

markedsføringen for at få nye kunder. Denne tilgang benytter BR Legetøj ikke i 

øjeblikket.  

 Det kunne 

dermed tyde på, at kunderne enten ikke køber ind i legetøjsbutikker så ofte, eller at de 

ikke er så loyale.  

2) Tredje part/ansatte-henvisninger: Her kan være tale om netværk, formidlere, agenturer m.m.  

Når det kommer til henvisningstyperne ”generelle”, ”gensidige” samt incitamentbaserede 

henvisninger, så gør BR Legetøj ikke noget aktivt for at udnytte disse. Det kan dog også 

diskuteres, hvor fordelagtigt det ville være for virksomheden at fokusere mere på disse tre typer. 

Dette skyldes, at der kan være fare for, at det bliver BR Legetøj, som fungerer som den 

henvisende part til andre virksomheder og ikke omvendt. Dette skyldes at de umiddelbare 

potentielle henvisende parter, enten er for specialiseret (Fona, butikker med samlerlegetøj osv.), 

eller for små indenfor legetøj (fx boghandlere, tøjbutikker osv.), at de sjældent vil være ude for 

at skulle henvise til virksomheden. Der kunne dog være muligheder i denne form for 
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henvisninger, hvis virksomheden kunne etablere en aftale med fx baby- og 

børneudstyrsforretninger, som har et større og sammenligneligt udvalg indenfor spil og legetøj.  

Når det kommer til den fjerde type af disse henvisninger, ”henvisninger fra ansatte”, 

så er det et område, som virksomheden allerede nu forsøger at udvikle ved at øge tilfredsheden 

hos de ansatte, bl.a. via videreuddannelse og gode arbejdsforhold osv. Fordelen ved at have 

tilfredse ansatte som promoverer virksomheden er, at de skaber positiv WOM-marketing, men 

hvor den ansatte promoverer virksomheden for det den er og ikke for et specifikt produkt eller 

tilbud.  

 

Overordnet set, så virker BR Legetøjs ansatte umiddelbart godt tilfredse med arbejdspladsen, og 

derfor anbefales det at bruge dette aktivt som led i en relationship marketing-strategi. Det vil 

dermed være yderst vigtigt, at BR Legetøj holder eller forbedrer det nuværende tilfredshedsniveau 

blandt de butiksansatte, som de interviewede giver udtryk for. Det anbefales dermed at 

virksomheden øger fokus på dette marked. Virksomheden kan med fordel hjælpe de ansatte med at 

skabe henvisninger, som en sekundær kilde til at advokere for medlemsklubben og dens fordele. 

Derudover anbefales det, at butikkerne gør kunderne opmærksomme på den, hver gang de handler, 

så der er større chance for at øge medlemstallet, i forhold til hvis kunden selv skal opdage og 

oprette et medlemskab. Den personlige kontakt er gratis promovering, og omkostningerne kan 

dermed holdes nogenlunde stabile i forhold til en større mediekampagne. Samtidig kan dette simple 

spørgsmål fra kasseekspedienten være med til at give kunden en god oplevelse af købet og servicen.  

Et godt køb og en god service vil i sig selv næppe skabe kundebaserede henvisninger i form af at 

kunden aktivt anbefaler virksomheden. Denne form for aktivitet kan BR Legetøj dog fremelske på 

en anden måde.  

Det kan gøres ved at tilbyde de medlemmer, som rekrutterer nye medlemmer en gave eller et 

gavekort. De kunne også med fordel iværksætte tiltag som at uddele gavekort ved køb, som skal 

benyttes indenfor en meget begrænset periode. Selvom disse forslag ville generere en øget 

omkostning i første omgang, så burde det kunne hentes ind via den øget indtjening, som disse nye 

medlemmer og mersalget fra tiltagene genererer. 

 

4. Influence markets 

Dette er et marked, som har en del forskelligartede grupper, som en virksomhed skal tage stilling til 

og når nødvendigt udforme en handlingsplan/-strategi, som tager højde for eventuelle udfordringer 



 

 

fra den pågældende gruppe. Overordnet set er det fire kategorier, som på et eller andet tidspunkt vil 

være af speciel interesse for de fleste virksomheder: 

1. Finansielle og investerende influerende markeder (banker, kreditforeninger m.fl.) 

2. Miljømæssige influerende markeder (virksomheder som har med kemikalier at gøre, men 

også generelle fremstillingsvirksomheder) 

3. Konkurrerende influerende markeder  

4. De politiske og lovgivningsmæssige influerende markeder  

 

Af de fire influence markeder, så er der især to, der har forholdsvis stor indflydelse på BR Legetøjs 

virksomhedsstrategi og dermed også betydning for, hvor mange ressourcer de har til kunne fokusere 

på relationship marketing. Disse er det konkurrerende, influerende marked samt det politiske og 

lovgivningsmæssige influerende marked:  

Konkurrerende influerende marked  

Dette marked har stor betydning og bør have fokus hos BR Legetøj. Dette skyldes, at 

virksomhedens nuværende rolle som markedsleder på et marked med forholdsvis høj 

konkurrenceintensitet er nødsaget til konstant at have et overblik over, hvilke konkurrenter 

der pt. er de stærkeste, men også hvem der er ved at udvikle sig. BR Legetøj skal dermed 

hele tiden have en plan for, hvordan man skal tackle nuværende og potentielle konkurrenter. 

For nuværende virker det til, at BR Legetøj benytter en mere observerende tilgang overfor 

konkurrenterne samt en mere positionsholdende markedsføringsstrategi, frem for en strategi, 

som kunne differentiere virksomheden mere i forhold til konkurrenterne. 

Det politisk og lovgivningsmæssigt influerende marked 

Dette marked har efterhånden fået ret stor betydning for BR Legetøj. Dette skyldes, at der er 

kommet større krav til arbejdsforhold, og hvad produkterne må indeholde af fx phthalater, 

men også hvor sikre produkterne er. Dette giver alle spillerne på markedet en ekstra 

udfordring, da selv ikke-producerende virksomheder kan blive ramt af at skulle tilbagekalde 

solgte produkter, som ikke alligevel lever op til minimumskravene. Sådanne sager kan 

dermed ramme virksomhedens omdømme og indtjening. Virksomheden er dermed nødsaget 

til konstant at følge udviklingen indenfor bl.a. produktsikkerhed og have en finansiel buffer, 

der kan dække eventuelle tab. Det er dog også noget, som virksomheden arbejder for at 



 

 

imødekomme og være på forkant med, især når det drejer sig om krav til produktsikkerhed, 

hvor virksomheden nogle gange får udført ekstra test på tvivlsomme produkter.131

 

 

Disse to markeder skal have BR Legetøjs fulde opmærksomhed størstedelen af tiden, mens 

markederne ”finansielle og investerende” samt ”miljømæssige influerende markeder” ikke 

nødvendigvis skal have samme form for opmærksomhed hos virksomhedens beslutningstagere. Det 

influerende marked har med undtagelse af det konkurrerende marked, kun indirekte effekt på BR 

Legetøjs relationship marketing. Dette skyldes, at der for de andre influerende dele mere er tale om 

periodevis stillingtagen frem for det konkurrerende influerende marked, som fungerer mere som en 

konstant trussel. Her er BR Legetøj nødt til hele tiden at være foran konkurrenterne, bl.a. ved at 

observere virksomhedernes ageren. Endvidere bør BR Legetøjs markedsposition give god mulighed 

for at koncentrere sig mere langsigtet om kundefastholdelse i forhold til konkurrenterne, der skal 

indhente markedsandele på den korte bane. BR Legetøj bør derfor alligevel overvåge 

konkurrenterne for at undgå ubehagelige overraskelser. Samtidig skal det høje 

opmærksomhedsniveau i forhold til de politiske og lovgivningsmæssige influerende markeder, 

fastholdes. Dette skyldes, at disse markeder har direkte effekt på BR Legetøjs omdømme og 

arbejdet med Customer relationship marketing (CRM), hvis der sker produktfejl, ændring i 

lovgivningen eller andre forhold, der kan påvirke virksomheden negativt. Det anbefales ikke, at BR 

Legetøj aktivt søger at påvirke dette marked for eksempelvis lempede lovkrav, men omvendt kan 

virksomheden aktivt allierer sig med miljøgrupper og diverse mærkningsordninger. På den måde 

viser virksomheden, at den tager CSR alvorligt og interesserer sig for relationen til kunden som 

andet end et salgsforhold.  

 

5. Recruitment markets 

De ansatte i BR Legetøj et af de vigtigste elementer i virksomheden, der har mange ansatte i 

frontlinjen. Det er derfor yderst vigtigt at virksomheden får fat i den helt rigtige type ansatte. Derfor 

bruger de også en del ressourcer på at screene efter potentielle nye medarbejdere, som passer til 

virksomhedens profil og strategi. Ved at man satser på de rette ansatte, mindsker man også 

omkostninger til personale, da der ikke vil være et behov for kontinuerlig rekruttering af nye 

ansatte. Samtidig har hovedkontoret valgt at udlicitere alt angående ansættelser og fyringer til 

butikkerne, da de skal få teamet til at fungere. Dette er et fornuftigt træk, da ansatte i butikkerne 
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ellers kunne risikere at skulle arbejde sammen personer, hvor kemien ikke matcher. Det ville kunne 

resultere i et dårligt arbejdsklima og i for store personalerotationer og dermed øgede omkostninger. 

Et dårligt arbejdsklima vil endvidere også kunne påvirke kundens oplevede service og kan i værste 

grad skade virksomheden. Det er dermed et marked, som både kan have en direkte, men også en 

indirekte effekt på BR Legetøjs evne og mulighed for god og effektiv relationship marketing. 

Derfor anbefales det, at virksomheden søger eksternt efter ansatte frem for blandt medarbejdernes 

venner. Det vil dog øge virksomhedens omkostninger at øge annonceplatformen, men det genererer 

også en større sandsynlighed for at finde de helt rigtige ansatte. Ansatte som matcher virksomheden, 

og som kan være til gavn for butikkens evne til relationship marketing i form af kundeservice. BR 

Legetøj skal derfor øge fokus på dette marked, da der vil være tale om en længerevarende 

investering og dermed også en omkostningsreducering.  

 

6. Supplier/alliance markets  

Markedet består af to dele: leverandører (supplier) og alliancepartnere. Leverandøren står for 

levering af alle de fysiske dele. Det kan være services, men er typisk råmaterialer, komponenter, 

produkter eller lign. Denne type samarbejde vil typisk betegnes som en vertikal integration. 

Alliancepartnere leverer typisk produkter i form af viden, kompetencer og kapaciteter. De kan dog 

også levere produkter og egentlige services (evt. transport/distribution, reparationer af maskiner 

osv.). BR Legetøj har en del forskellige leverandører, som enten har noget med den daglige drift 

eller virksomhedens sortiment at gøre. Her kan der være tale om alt fra ”levering” af elektricitet til 

fragt af produkter. Når det kommer til leverandører af basisydelser, så er der tale om: el, vand, 

telefon, internet, lokaler mm. og produktydelser: fragt af varer (enten med fragtmand eller med 

post), fremstilling/køb af produkter mm. Når det kommer til alliancer, så har BR Legetøj for 

nuværende en indkøbsalliance med Toys"R"Us. Den kan dog diskuteres om benyttelse af et fast 

reklamebureau mm. kan kategoriseres som en alliance eller en leverandøraftale.  

BR Legetøj har umiddelbart ingen alliancer som kan klassificeres som værende af 

vertikal integration, selvom indkøbsalliancen og det generelle samarbejde i Top-Toy har træk, der 

kan karakteriseres som sådan. Dette skyldes, at virksomhederne især igennem koncernkontoret 

kombinerer kapabiliteter og evner i et stærkt og tæt integreret netværk, som på et plan deler de 

samme målsætninger. For BR Legetøj ville denne form for integration også kun være attraktivt for 

virksomheden, hvis der er mulighed for at høste de fordele som normalt kun ville tilfalde de 

virksomheder som fokuserer på de pågældende kernekompetencer.  



 

 

 Når det kommer til alliancen med Toys”R”Us, så vil denne betegnes som værende 

både en vertikal men også en horisontal integration, kaldet: the extended enterprise. Her 

samarbejdes med hovedorganisationen eller en bestemt virksomhed for at kunne give kunden (i 

dette tilfælde BR Legetøj) et bedre tilbud.132

 

 Generelt har BR Legetøj opdelt deres aftaler på den 

måde, at de har nogle, der kun er leverandører og så samarbejder med andre. Overordnet set, så har 

dette marked ikke nogen direkte effekt på BR Legetøjs evne og muligheder for at føre relationship 

marketing. Det kan dog have en indirekte effekt, enten i form af økonomisk overskud eller ved 

kompetencestyrkelse evt. via alliancer. Dermed ville BR Legetøj kunne forblive 

konkurrencedygtige, mindske omkostningerne og dermed sikre bedre tilbud til deres medlemmer, 

og det kan derfor anbefales at virksomheden fastholder det nuværende fokusniveau på dette marked.   

Muligheder for de seks markeder 
Nedenstående er et såkaldt spidergram for BR Legetøj. Dette viser virksomhedens nuværende og 

anbefalede prioritering. Skalaen går fra 1 (centrum), som betyder intet fokus, til 10, som betyder 

maksimalt fokus. 

 
Grundet det mulige profitpotentiale i at fokusere mere på eksisterende kunder, anbefaler jeg, at 

fokusniveauet hæves til 9, samtidig foreslås en reducering i fokus på nye kunder til 8. Dette skyldes, 

at det vil kræve store ressourcer at have et højt fokus på begge kategorier, men da der samtidig er 
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tale om et marked, med en begrænset aldersfordeling blandt medlemmerne (børnene), så skal BR 

Legetøj også løbende have udvidet kundebasen. 

 Derudover anbefaler jeg, at BR Legetøj holder samme høje fokusniveau på 

markederne influence, internal, recruitment, samt supplier. Dette skyldes, at alle tre markeder har 

en indirekte effekt på, hvorvidt virksomheden formår at føre relationship marketing, og at for 

mange dårlige beslutninger eller pludselige ændringer i disse markeder kan dræne på 

virksomhedens kapitalreserver. 

 Sidst men ikke mindst anbefaler jeg, at BR Legetøj øger fokus på referral markedet, 

da dette kan udvikle sig til at være en ren guldgruppe af gratis WOM-marketing udført at kunder og 

ansatte. Det kan dermed lede til mere loyale kunder samt flere nye kunder uden at øge 

kundeanskaffelsesomkostningerne osv. Dette marked har dermed et stort potentiale for at øge 

profitten bl.a. ved en mindskning af omkostninger. 

Opsamling på tredje del: BR Legetøj og relationship marketing 

BR Legetøj benytter i dag en række tiltag af relationship marketing-karakter, der evner at skabe 

værdi for henholdsvis kunde og virksomhed, men på trods af dette er der værdiskabende potentiale i 

at integrere relationship marketing endnu mere i markedsføringsstrategien. Af nuværende tiltag kan 

blandt andet nævnes BR-medlemsklubben, indkøbsalliancen med Toys”R”Us, samling og dermed 

videndeling af de basale kontorfunktioner på hovedkontoret Top-Toy Derudover er der fokus på 

videreuddannelse af personale, opmuntring til markedsføringstiltag i butikkerne osv. Dermed ikke 

sagt at der ikke er plads til forbedringer, for selvom virksomheden på flere områder benytter 

relationship marketing, så er der endnu ikke gjort tiltag til at benytte sociale medier konsekvent og 

professionelt som platform for dialog med og markedsføring til alle BR Legetøjs kunder. Derudover 

kan samlingen af de basale kontorfunktioner i Top-Toy forårsage, at virksomhedens medarbejdere 

ikke føler samme tilknytning til BR Legetøj, som hvis funktionerne var opdelte. Dette forhold 

sætter dermed større krav til den interne markedsføring, for at the exchange process igennem 

leddene kan fungere optimalt. Dette gør det vanskeligere at arbejde med relationship marketing i 

hele organisationen og ikke bare i forhold til kunderne.  

Når det kommer til reliabilitet og validitet af denne analyse, så har jeg valgt ikke kun 

at lægge vægt på resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, da disse resultater bliver understøttet 

af de tre personlige interviews, egne observationer samt relevant teori og rapporter indsamlet via 



 

 

desk research. Denne tilgang, sammen med de forbehold jeg tog ved indsamling af data, betyder, at 

både analyse og anbefalinger er troværdige og valide. 

På basis af denne analyse og disse anbefalinger vil jeg i den efterfølgende del af 

specialet udforme to mulige strategier, som BR Legetøj med fordel kan implementere. Dernæst vil 

jeg udvælge den strategi, som jeg vurderer som den mest optimale strategi at benytte samt komme 

med forslag til implementeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Anbefalinger til BR Legetøjs fremtidige strategi 
For BR Legetøj handler den fremadrettede strategi om at differentiere sig fra konkurrenterne, da 

virksomheden ikke fører heterogene produkter, og da en af de større konkurrenter benytter flere af 

de samme relationship marketingmetoder, fx medlemsklub. Derudover vil den fremadrettede 

strategi bære præg af at være omkostningsminimerende, bl.a. ved at øge kundetilfredshed og -

loyalitet. Jeg vil derfor i dette afsnit opstille to forskellige strategier, der efter min vurdering 

indeholder de anbefalinger, der vil kunne understøtte en differentierende strategi. Grunden til at jeg 

vælger at præsentere to strategier, skyldes at især strategi 2 kræver noget mere i form af ressourcer 

(kapital, medarbejdere, markedsføring, tid osv.). 

Formålet med disse strategier er dermed overordnet set at styrke BR Legetøjs fokus på 

relationship marketing. Derudover skal strategierne sikre virksomhedens position som markedsleder 

inden for omsætning, gøre den til markedsleder på profit samt øge kundeloyaliteten og styrke 

virksomhedens brug af relationship marketing. De to strategier vil indeholde anbefalinger, som 

enten direkte eller indirekte kan skabe en stigning i ROI og ROMI og dermed også i virksomhedens 

samlede indtjening.  

I de to strategier vil flere af de samme anbefalinger gå igen, fordi disse anbefalinger er essentielle at 

implementere. Derudover har de fælles tiltag på et indirekte plan en positiv effekt på bl.a. 

kundeloyaliteten, da der kan være tale om tiltag, som gør det mere attraktivt for en potentiel kunde 

at benytte BR Legetøj frem for andre. Det skal dog præciseres, at der i de to strategier ikke 

udelukkende fokuseres på tilfredshed og loyalitet hos BR-klubmedlemmer, men også hos de faste 

kunder.  

De to strategier bliver først præsenteret i en kort oversigt, hvorefter jeg uddyber den 

strategi, jeg vurderer som værende mest hensigtsmæssig i forhold til at skabe værdi for 

virksomheden. 

 

Strategi 1: Fortsæt som nu - fokusér både på nye og eksisterende kunder samt fasthold 

nuværende niveau af relationship marketing 

Undersøgelsen af virksomheden i anden del viser, at det i øjeblikket fungerer fint for BR Legetøj at 

fokusere ligeligt på nye og eksisterende kunder, selvom den lidt øgede fokus på kundeklubben skal 

holdes i de næste år frem, da det er en god måde at sikre nye kunder, men også at flere af dem 



 

 

kommer igen. Virksomheden kan dog med fordel udvide nogle af sine tiltag, såsom forbedring af 

medlemsfordele, QR-koder og sponsoraftaler.  

Her følger en oversigt over tiltag, som BR Legetøj kan implementere til deres 

nuværende strategi for at fastholde deres markedslederposition, skabe kundeflow samt øge 

kundeloyaliteten:   

• Bedre fordele for medlemmer af BR’s klub, fx ved at ændre udvalget af fødselsdagsgaver. 

• Brug af sociale medier, fx oprettelse af virksomhedsside på Facebook. 

• Øget integrering af QR-koder i markedsføringen. 

• Udvid nuværende sponserede produkter eller opret en ny med andre produkter. 

• Udvid produktporteføljen. 

• Fortsæt med at udbygge/renovere eksisterende butikker, eller anskaf nye større butikker. 

• Fortsæt med at videreuddanne personalet, og søg kritisk efter de rigtige ansatte. 

• Butikkernes mulighed for at agere selvstændigt, fx ved at arrangere egne events og 

sæsondekorationer m.m. skal fastholdes. 

• Udnyt synergien, og få krydssamarbejdet til at fungere optimalt igennem hele 

organisationen. 

 

Strategi 2: Større fokus på eksisterende kunder frem for nye kunder, samt øg det nuværende 

niveau af relationship marketing 

BR Legetøj kan sandsynligvis fortsætte som hidtil og stadig være i en stærk markedsposition flere 

år frem. Selvtilfredshed og manglende evne til at følge med tiden samt nuværende og fremtidige 

konkurrenter er dog farer, som virksomheden må tage hånd om, hvis man vil sikre sin 

markedslederposition i fremtiden. En større fokus på eksisterende kunder og relationship marketing 

er her en oplagt måde at differentiere og brande sig over for denne gruppe, samtidig med at den 

økonomiske gevinst er attraktiv i forhold til at satse på traditionel marketing. Virksomheden skal 

derfor øge fokus på de eksisterende kunder og forbedre medlemmernes fordele for dermed at 

fastholde kunderelationen oftere og i længere tid.  

Her følger en oversigt over tiltag, som BR Legetøj kan implementere i den nuværende 

strategi, men hvor fokus i højere grad er lagt på relationship marketing og tiltag for større 

kundeloyalitet:   

• Større fokus på klubmedlemmerne, fx i form af flere og bedre medlemsfordele, fx ved at 

ændre udvalget af fødselsdagsgaver og en ny bonusordning som supplement til sparebogen. 



 

 

• Afhold events for medlemmer af forskellige størrelse (fx skattejagt og spilledag). 

• Brug af sociale medier, fx virksomhedsside på Facebook. 

• Bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder, fx større integrering af QR-koder i 

markedsføringen. 

• Udvid nuværende sponserede produkter, eller opret en ny med andre produkter. 

• Udvid produktporteføljen (bøger til tweens, basistøj osv.).  

• Fortsæt med at udbygge/renovere eksisterende butikker, eller anskaf nye, større butikker. 

• Fortsæt med at videreuddanne personalet og søg kritisk efter de rigtige ansatte. 

• Butikkernes mulighed for at agere selvstændigt, fx ved at arrangere egne events og 

sæsondekorationer m.m. skal fastholdes. 

• Udnyt synergien og fortsæt med at få krydssamarbejdet til at fungere optimalt igennem hele 

organisationen. 

Valg af strategi 

Overordnet set er strategi 1 sandsynligvis den, som er nemmest og billigst at gå til. Jeg vil dog 

alligevel anbefale BR Legetøj at vælge strategi 2, fordi fokus på de eksisterende kunder øges, 

hvilket der som tidligere nævnt er betydelig værdi i. Denne strategi skal ses som en investering, da 

den er mere omkostningsfuld at implementere, men i sidste ende kan den generere en højere ROI og 

ROMI. Et helt centralt element i strategi 2 er en yderligere styrkelse af BR Legetøjs medlemsklub, 

og selvom virksomheden i de senere år har øget fokus på denne, så kan klubben stadig forbedres 

ved at give endnu bedre fordele. Først og fremmest skal kunden føle, at der er noget ved at være 

medlem hos netop BR Legetøj, så han/hun dermed får lyst til at handle endnu mere i kæden samt 

anbefale den til andre.  

I det følgende vil jeg gennemgå de tiltag, som relaterer sig til relationship marketing, 

for at besvare problemstillingens sidste spørgsmål, mens der sidst i afsnittet er en kort gennemgang 

af de mere generelle tiltag. Anbefalingerne er nummereret efter prioritetsrækkefølge. 

 

1. Forbedring af fordele for medlemmer 

1.1 Fødselsdagsgaver 

BR Legetøj tilbyder i øjeblikket et ret begrænset udvalg af legetøj, som barnet kan vælge i 

fødselsdagsgave. Dette er et fast udvalg, som sjældent ændres. Ud fra min 

spørgeskemaundersøgelse er netop utilfredshed med gaverne noget, som medlemmerne nævner som 



 

 

noget negativt133. Det ville derfor klart være en fordel for BR Legetøj, hvis man løbende redigerede 

i dette udvalg og også sørgede for nogle mere interessante gaver til børnene over 9 år, da disse i 

øjeblikket hovedsaligt består af skriveredskaber og en frisbee.134

 

 En måde at forøge 

attraktionsværdien kunne være noget så simpelt som et gavekort på et beskedent beløb. Dermed kan 

det lidt større barn evt. kombinere gaven med sparemærker, så barnet får det, han/hun helst ville 

have. Det kunne dermed sikre, at selv de større børn fortsat ville have lyst til at gå i BR Legetøj, 

forudsat at virksomhedens sortiment afspejler børnenes ønsker.  

1.2 Events 

I forvejen har BR Legetøj løbende produkt- og oplevelsestilbud til medlemmer. Dette kan de med 

fordel udvide til events kun for medlemmer, eksempelvis skattejagt i forskellige byer, hvor der fx 

kan være en gevinst til de tre første. Medlemmerne skal betale et beskedent deltagergebyr, men alle 

deltagere vil modtage en lille sponsorgave fra fx Lego. Dette ville dog være en af de mere 

ressourcekrævende events. Af mindre og billigere muligheder kunne være spilledage i de største af 

butikkerne, hvor børnene ville have mulighed for at lege med udvalgte bræt- og/eller computerspil.  

 

1.3 Sparebogen 

BR-klubbens sparebog er forbeholdt medlemmer og kan benyttes til at klistre de 

sparemærkeklistremærker ind i, som medlemmet modtager hver gang denne køber for 10 kr. 

Sparebogen er et tiltag, som sandsynligvis appellerer til en begrænset aldersgruppe, formentligt de 

3-7-årige. De vil sikkert syntes, at det er sjovt at både at klistre dem ind i bogen, men også at følge 

med i, hvor mange mærker de har, og hvor mange penge det svarer til. Når barnet er omkring de 7-8 

år, kan BR Legetøj derfor med fordel lade det være en mulighed for barnet at overgå til en mere 

traditionel bonusordning, hvor medlemmet én gang om året modtager en bonuscheck, der kan 

omsættes til varer. Det skulle dog stadig være efter de samme regler, som for sparebogen, dvs. man 

får 1 kr. på sin konto, hver gang man har købt for 25 kr.  Men i stedet for at udsende en check én 

gang om året, så skulle dette foregå som et hævekort, hvor pointene kan bruges efter behov. Og ved 

det at barnet ved oprettelse af medlemskabet i forvejen får et medlemskort, så skal de i reglen bare 

ændre funktionen af disse kort. Det burde dermed ikke være så stor en udgift at implementere. Til 

gengæld er der dog chance for, at de større børn vil føle, at de får lidt ekstra ud af medlemskabet.  
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Bonuscheck-princippet er noget, som ca. 45 %135

I forbindelse med forbedring af fordele for medlemmer kan det anbefales, at BR 

Legetøj implementerer nedenstående punkter. Både for at øge fokus på virksomheden, sikre at 

medlemmerne bliver hørt, påvirke medlemmerne til at udvise advokat-lignende adfærd og til at 

sikre en stabil kunde- og medlemstilgang.  

 af de respondenter, der handler i BR 

Legetøj ønsker som en medlemsfordel, og derfor er det værd at benytte dette system. Og selvom BR 

Legetøj ikke umiddelbart vil kvitte eller ændre sparebogen, så kan det kun anbefales, at de 

undersøger bonuscheck-princippet nærmere, da manglende medlemsfordele af denne karakter 

kunne være en grund til, at medlemmer bliver inaktive.  

 

2. Brug af sociale medier, fx Facebook 

Dette ville være første prioritet for BR Legetøj at fokusere på, når det kommer til de sociale 

netværk. Det er et medie, hvor man som virksomhed kan nå ud til mange mennesker (og deres 

venner), og hvor der potentiale for dialog mellem kunde og virksomhed, hvis man som virksomhed 

bruger mediet rigtigt. I forbindelse med negative sager vedrørende virksomheden – berettigede eller 

ej – kan det er svært, ja næsten umuligt at kontrollere, hvad brugerne af Facebook siger om 

virksomheden, hvilket naturligvis er vilkårene for en åben dialog. Det er en god platform, som ikke 

kræver gebyr for oprettelse og brug, samtidig med at det er en god måde at skabe WOM i form af 

”likes” og indholdsdeling. Det er derudover en platform, hvor virksomheden med fordel kan 

afholde konkurrencer og eventuelt opslå helt specielle kupontilbud, som kun kan indløses i 

butikkerne. Facebook kan kort sagt promovere medlemsklubben i højere grad og opslå de nyeste 

medlemstilbud og fordele som incitament til at få folk til at benytte klubben mere aktivt. 

 

3. Bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder, fx større integrering af QR-koder i 

markedsføringen 

Ny teknologi kan få kunden i dialog med virksomheden på nye og anderledes måder, præcis når det 

passer kunden. Dette kan fx gøres ved hjælp af QR-koder i markedsføringen, da disse vil gøre det 

nemmere for BR Legetøj at tiltrække en bredere aldersgruppe af børn. Overordnet set vil brugen af 

QR-koder dog kræve, at kunden har en smartphone for at kunne få vist det ønskede, men ved nogle 

events eller tiltag, fx konkurrencer, kan disse suppleres med sms-koder så alle har mulighed for at 

deltage. Eksempler på QR-markedsføring, som de med fordel kam implementere/integrere kan være 
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en tidsbegrænset periode, hvor børn ved hjælp af deres smartphones (også gerne sms) kan indsamle 

mønter enten via reklamer i tv, blade eller plakater. Ligesom McDonnalds gjorde i en periode, hvor 

man kunne indsamle coins og spare op til en coinoffer-burger. Samme idé kan overføres og 

integreres og vil gøre det til en sjov, men også en konkurrencepræget oplevelse at se, hvem der først 

vil have nok mønter, som kan indløses til et produkt fra BR Legetøj. Det vil dog være 

ressourcekrævende at gennemføre dette, selvom det kunne generere en del WOM, flow i butikkerne 

og dermed en øgning af salget. 

 

4. Yderligere promotion tiltag (fx crazy days, gratis gavekort osv.) 

For at skabe større flow i butikkerne, skabe WOM og eventuelt øge medlemstilgangen yderligere, 

så vil jeg anbefale, at BR Legetøj forsøger sig med ”vildere” og anderledes promotionstiltag, end 

virksomheden er vant til. Det er tiltag, som især tøjbutikker benytter, men de ses ikke så tit indenfor 

spil- og legetøjsbranchen. Virksomheden kan fx udvælge en periode på nogle få dage, hvor der vil 

være besparelser på et stort udvalg af varer i butikken. Dette kræver dog ofte tilladelse fra 

grossisten/producenten, da det kan være konkurrenceforvridende, men bestemt værd at undersøge. 

Endvidere kan de gøre, som andre virksomheder har haft succes med, nemlig at uddele gratis 

gavekort i en kort periode på et beskedent beløb til alle kunder, som køber for over et bestemt 

beløb. Tidsperioden kan eksempelvis være to uger, hvor gavekortene uddeles, mens de kan indløses 

i den efterfølgende uge.  

 

5. Udvid nuværende sponserede produkter eller opret nye aftaler om andre produkter 

Som det er nu, så tiltaler de såkaldte ”sponsor-produkter” en ret begrænset aldersgruppe. Der er 

ikke så mange af de større børn, som ville vælge dette produkt, selvom de dermed støtter SOS-

Børnebyerne. Jeg vil derfor anbefale, at man udvider denne sponsoraftale med nogle ekstra 

produkter, som appellerer til de lidt ældre børn. Det kan fx være specieldesignet tøj, som på en 

”cool” måde viser, hvor det er købt og hvilken sag, der støttes. På denne måde har BR Legetøj en 

chance for at sælge anderledes produkter, differentiere sig yderlige fra konkurrenterne, skabe WOM 

(dog i et mere begrænset omfang, med mindre promotion på dette felt øges), samt tiltrække tweens-

gruppen.  

 

 

 



 

 

6. Udvid produktporteføljen 

For at forlænge den aldersperiode, hvor børnene aktivt vælger BR Legetøj, så er det nødvendigt at 

udvide det nuværende sortiment eller sørge for, at alle butikker har det samme udvalg til de ældre 

børn. Det kan være bøger, computer-/brætspil, men også alderssvarende legetøj og gadgets til 

aldersgruppen 11-15 år. Det er dog en satsning, så en grundig markeds- og segmentanalyse bør 

gennemføres først. 

 

7. De mere generelle tiltag 

Her er der tale om de sidste fire strategiske tiltag fra strategi 2. Det er mere generelle tiltag, som 

udført rigtigt kan være med til at bidrage til BR Legetøjs evne og mulighed for at benytte 

relationship marketing på en profitabel måde. De fire pågældende punkter er som følger: 

1. Fortsæt med at udbygge/renovere eksisterende butikker, eller anskaf nye, større butikker. 

Ved kontinuerligt at udbygge/renovere de eksisterende butikker, så vil det være muligt for 

BR Legetøj at gøre det mere attraktivt for kunderne at benytte og besøge butikkerne, især 

hvis disse butiksforbedringer inkluderer legehjørne til børnene, kundetoilet, ammehjørne, 

prøverum m.m. I de største butikker kunne der ligeledes indrettes et såkaldt medlems-

/VIPhjørne, som er forbeholdt medlemmerne. Dette hjørne kunne fx tilbyde drikkevarer, 

snacks og evt. læsestof, som især ville være tiltænkt forældrene, så de kunne sidde og slappe 

lidt af, mens børnene hygger sig i butikken.    

2. Fortsæt med at videreuddanne personalet, og søg kritisk efter de rigtige ansatte. 

Ved at fastholde videreuddannelse af personalet og screene efter de korrekte ansatte øger 

BR Legetøj muligheden for at både butiks- og webshopkunder får den bedste service. Det 

vil dermed være en investering i at sikre glade og tilfredse kunder. 

3. Butikkernes mulighed for at agere selvstændigt, fx ved at arrangere egne events og 

sæsondekorationer m.m. skal fastholdes. 

Selvom det giver en skævvridning mellem populariteten af de enkelte butikker, så mener 

jeg, at det er fordelagtigt, at de enkelte butikker selv styrer og udtænker events. Især som det 

foregår nu, hvor der er god kontakt blandt butikslederne, så de dermed deler forslag og 

erfaringer.136
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 Dette skyldes, at butiksaktiviteterne kan fremme kundestrømmen til 

butikkerne og dermed skabe mere omtale og loyale kunder, da det bliver mere attraktivt og 

spændende at benytte netop den lokale butik. 



 

 

4. Udnyt synergien og fortsæt med at få krydssamarbejdet til at fungere optimalt igennem hele 

organisationen. 

Ved at videreudbygge det eksisterende samarbejde, så det blandt andet sikres, at der vil være 

et godt informationsflow ikke kun i selve organisationen, men at alle ansatte som har en 

form for direkte kundekontakt, kan give den helt rigtige vejledning og hjælp.  Samtidig 

mindsker det også chancerne for, at butikkerne ikke mangler produkter, at sortimentet i 

butikkerne følger trenden samt at beskeder om tilbagekaldelse af produkter sker 

øjeblikkeligt. Det kan endvidere være med til at sikre at de ansatte ”lives the brand”, fx her 

tænkes især på de sammensatte afdelinger i koncernkontoret, hvor de dagligt bliver 

præsenteret to både BR Legetøj, men også Toys”R”Us. Bare disse basale ting er noget, som 

virkelig kan påvirke en virksomheds omdømme, og dermed kundeloyalitet, samt hvor 

effektiv virksomhedens relationship marketing vil være. 

Selvom de fire ovenstående punkter har en mere generel karakter, så mener jeg, at de sammen med 

relationship marketing-tiltag vil være med til at BR Legetøj kunne øge chancen for at skabe mere 

loyale kunder. 

 

Strategiens mål 

Målet med den anbefalede strategi er dermed først og fremmest at øge tilfredsheden hos 

medlemmer og faste kunder samt at sikre, at begge grupper kommer igen og på sigt bliver fortalere 

for virksomheden (advokat-kunder). Tiltagene skal dog også gøre det mere attraktivt at være 

medlem af BR-klubben frem for bare at være stamkunde. 

Strategiens mål er at give en ROMI på mellem 5-7 % og en stigning i ROI på op til 

1,5 % samt sikre at stort forspring i forhold til konkurrenterne. Disse tal siger samtidig noget om 

virksomhedens evne til at føre profitabel markedsføring samt skabe mere generel profit. BR Legetøj 

vil dermed i højere grad gå over til en differentierende/konkurrerende strategi frem for en ren 

konkurrerende strategi. ROMI og ROI er dog baseret på en gisning, som er vurderet på baggrund af 

den nuværende konkurrencesituation, udviklingen i markedet, koncern- og konkurrentregnskaber, 

samt tendensen i målgruppen og den generelle udvikling i former for markedsføring. 



 

 

Konklusion  

I dette kapitel sammenfatter jeg delkonklusionerne fra de foregående kapitler for dermed at besvare 

problemformuleringens spørgsmål om, hvorvidt BR Legetøj fokuserer på relationship marketing, og 

hvordan virksomheden kan skabe større økonomisk værdi ved at fokusere på denne marketingform.  

 

Problemstilling bliver besvaret med følgende tre underspørgsmål: 

 

1. Hvordan ser BR Legetøjs nuværende situation og 

markedsføringsstrategi ud? 

2. Hvordan benytter BR Legetøj relationship marketing, og hvilke 

muligheder har virksomheden for at udnytte relationship marketing?  

3. Hvilke tiltag indenfor relationship marketing anbefales det BR Legetøj 

at implementere i fremtiden?  

 

1. Hvordan ser BR Legetøjs nuværende situation og markedsføringsstrategi ud? 

BR Legetøj er en ældre familieejet virksomhed, som i mange år har været markedsleder på 

markedet for spil og legetøj og sandsynligvis vil være det i mange år frem. Denne vurdering er bl.a. 

baseret på virksomhedens omsætning, profit og antallet af butikker. Markedet som BR Legetøj 

agerer på, er karakteriseret af en høj konkurrenceintensitet med mange forskellige primære og 

sekundære konkurrenter. På dette marked er det hovedsaligt konkurrentens størrelse, fokusområde 

og beliggenhed, der er afgørende for, hvor stor en trussel denne er for BR Legetøj. Trods denne 

intensive konkurrencesituation, så vælger virksomheden at satse på segmentet Familien Danmark 

ved udelukkende at markedsføre virksomheden som værende for børn. Dette er ifølge min 

vurdering en satsning, da det i sidste ende oftest er forældrene, som tager den endelige 

købsbeslutning. Dermed kan virksomheden miste et potentielt salg ved kun at fokusere på at vække 

interesse hos barnet og ikke også hos beslutningstageren. 

BR Legetøj benytter primært en traditionel form for markedsføring, selvom 

markedsføringsmetoder med relationship marketing-karakter også bliver benyttet, fx BR-

medlemsklubben. På trods af at denne blev lanceret i 1996, så har klubben ikke det store fokus i 

virksomhedens markedsføringsstrategi, da der hovedsagligt bliver gjort opmærksom på den i 

butikkerne og på hjemmesiden. Denne prioritering i form af markedsføringsmetoder/-strategi giver 



 

 

en stærk indikation af, at virksomhedens markedsføring hovedsagligt er koncentreret om at skaffe 

nye kunder og holde konkurrenterne stangen. 

 

2. Hvordan benytter BR Legetøj relationship marketing, og hvilke muligheder har 

virksomheden for at udnytte relationship marketing?  

Min undersøgelse viser at virksomheden benytter forskellige former for relationship marketing. Dog 

omhandler relationship marketing ikke kun forholdet mellem kunde og virksomhed, men også 

virksomhedens ageren inde for de seks markeder, hvor kundemarkedet kun er det ene. Det forhold 

eller den strategi, som BR Legetøj fører overfor de andre markeder har dog kun en indirekte 

betydning for virksomhedens evne til at opbygge et mere givtigt forhold til netop kunden.  

 

• Kundefastholdelse og kundeanskaffelse via relationship marketing 

BR Legetøj gør en del for at tiltrække, tilfredsstille og fastholde kunderne, hovedsageligt i form 

af BR-klubben og dennes tilbud. Overordnet set kunne man dermed foranlediges til at tro, at BR 

Legetøj fører en aktiv relationship marketing-strategi, men dette er imidlertid ikke tilfældet. 

Dette skyldes, at bl.a. medlemstilbuddene ikke er specificeret til det enkelte medlems ønske, 

men i stedet er generelt tilbud, der typisk dækker over aldersgruppen 3-8 år. Dette kan dermed 

indikere, at BR Legetøj potentielt ville kunne generere flere kunder, men også at de eksisterende 

kunder ville komme oftere, hvis virksomhedens strategi også fokuserede på dem. 

 En stor del af de tilbud, som virksomheden fremskaffer fra samarbejdspartnere, er 

begrænset til Sjælland og især hovedstadsområdet. Der er dermed grobund for utilfredse 

medlemmer rundt om i landet, hvorfor det ville være fordelagtigt, hvis virksomheden skaffer 

nye samarbejdspartnere, så disse tilbud kan fremstå som mere landsdækkende. BR Legetøj gør 

dermed ikke noget for at forstå og planlægge efter medlemmernes værdikæde og -præferencer, 

hvilket er essentielt ved satsning på relationship marketing. 

 BR Legetøj vælger derudover ikke at benytte de sociale medier som Facebook til at 

skabe en direkte kontakt til potentielle og eksisterende kunder. Netop de sociale medier skaber 

store muligheder både for nemt, hurtigt og billigt at skabe interesse blandt nye kunder, men kan 

også skabe incitament hos de eksisterende kunder til at forblive loyale og måske endda øge 

loyalitetsgraden ved at skabe direkte kontakt mellem kunde og virksomhed. En moderne og 

professionel virksomhed, der oven i købet bl.a. henvender sig til yngre målgrupper, må derfor 

forventes at bruge de sociale medier aktivt.   



 

 

 

• Skifte fra funktionelbaseret marketing til krydsfunktionelbaseret marketing  

For nuværende praktiserer BR Legetøj en del krydsfunktionelbaseret marketing, da alle 

virksomhedens basale administrative funktioner er slået sammen med søstervirksomheden 

Toys”R”Us, som så administreres af koncernkontoret Top-Toy. Dette gør, at virksomheden har 

en form for usynlig alliance med Top-Toy i form af vidensdeling på tværs af organisationen 

samt omkostningsminimering. Men denne samling af funktioner på et sted og fra flere 

forskellige virksomheder, kan gøre det svært for de ansatte at ”live the brand” og dermed have 

svært ved at identificere sig med virksomheden. For at undgå dette vil det være nødvendigt for 

koncernkontoret at holde skarpe retningslinjer for, hvem der gør hvad, og det skaber dermed en 

ekstra udfordring i krydssamarbejdet. Samtidig kan brandværdien dale i troværdighed overfor 

kunden, pga. det tætte samarbejde med Toys”R”Us, da kunden kan have svært ved at skelne den 

ene fra den anden. Risikoen for dette kan igen mindskes ved at integrere de sociale medier. 

Videndeling fra butik til den separate marketingafdeling kan ligeledes være et problem, og 

derfor er det umiddelbart ikke noget, der praktiseres.  

 

Alt i alt indeholder de gennemgåede punkter positive og negative elementer i form af, hvordan 

butikken agerer indenfor dette felt af markedsføring. Det er min vurdering, at tiltagene kan være 

med til at rykke virksomhedens grænser for, hvad denne formår ved at skabe mulighed for en mere 

effektiv relationship marketing.  

 

3. Hvilke tiltag indenfor relationship marketing anbefales det BR Legetøj at implementere i 

fremtiden?  

På baggrund af specialets analysedele samt valgte strategi kan det konkluderes, at selvom BR 

Legetøj er markedsleder indenfor spil og legetøj og generelt benytter relationship marketing, så er 

der stadig en del tiltag, som kan forbedre virksomheden profit samt kundefastholdelsesraten. Dette 

bekræftes af både analysen samt resultaterne fra både spørgeskema og fokusgruppe, som angiver at 

selvom virksomheden har relanceret BR-klubben med bedre fordele, så er det stadig ikke nok til at 

gøre medlemmerne mere loyale, bl.a. fordi tiltagene ikke har været attraktive nok. Jeg anbefaler 

derfor BR Legetøj at vælge strategi 2, der både består af generelle tiltag samt anbefalinger af 

relationship marketing-karakter. Disse er: 

 



 

 

• Større fokus på klubmedlemmerne, fx i form af flere og bedre medlemsfordele, fx ved at 

ændre udvalget af fødselsdagsgaver og en ny bonusordning som supplement til sparebogen. 

• Afhold events for medlemmer af forskellige størrelse (fx skattejagt og spilledag). 

• Brug af sociale medier, fx virksomhedsside på Facebook. 

• Fortsæt med at videreuddanne personalet og søg kritisk efter de rigtige ansatte. 

• Butikkernes mulighed for at agere selvstændigt, fx ved at arrangere egne events og 

sæsondekorationer m.m. skal fastholdes. 

• Udnyt synergien og fortsæt med at få krydssamarbejdet til at fungere optimalt igennem hele 

organisationen. 

 

Ved at integrere disse relationship marketing-prægede markedsføringsmetoder og strategitiltag, 

mener jeg, at virksomheden vil skabe et godt og solidt grundlag for at kunne øge kundeloyaliteten, 

tilfredsheden hos både kunde og ansat samt muligheden for at differentiere virksomheden fra 

konkurrenterne og på denne måde både øge markedsandelen. 

Perspektivering 

Selve specialet er bygget op om det faktum, at BR Legetøj for nuværende fører en form for 

relationship marketing. Alligevel har især den gennemførte spørgeskemaundersøgelse rejst 

spørgsmålet om, hvor loyale og tilfredse disse medlemmer og faste kunder er. Det kan derfor 

diskuteres hvorvidt det kunne være en fordel for BR Legetøj at gennemføre en egentlig 

medlemsundersøgelse for at få fastlagt, om der er og hvis der er mangler i servicen, hvilke service 

quality gaps137

 Det kan dog diskuteres, hvorvidt BR Legetøj i det hele taget ville være interesseret i at 

gennemføre de foreslåede strategitiltag. Virksomheden kunne vurdere at det ville kræve for mange 

ressourcer i form af kapital, medarbejdere, tid osv., at gennemføre bare dele af det. Det kunne dog 

også være at virksomheden er så stor og fastgroet på markedslederpositionen, at gode råd og 

 der er tale om. Her er der tale om en model, som ved hjælp af fem stadier, 

fastlægger hvorvidt at virksomheden og kunden har den samme opfattelse af den service som gives. 

Dermed også hvorvidt, at medlemmet føler, at denne får det ønskede ud af medlemskabet. Denne 

type undersøgelse kan dermed være en fordel at gennemføre for at få klarlagt, i hvor stor en grad at 

de anbefalede strategiimplementeringer fra del 5 i specialet, skal integreres/udføres, samt i hvilken 

rækkefølge de skal gennemføres. 

                                                 
137 Parasuraman; Zelthaml & Berry 1985 



 

 

vejledning ikke er så velkommen. Det kunne man tro, når nu det er en virksomhed som umiddelbart 

ikke tager imod markedsføringsforslag fra egne butiksledere. Det kunne tegne lidt et billede af Vi 

ved bedst, hvilket kan være farligt for en virksomhed, da det giver indtryk af, at de går med 

skyklapper på. En ting er dog sikkert, det vil blive rigtig spændende at se, hvordan BR Legetøj 

agerer i de næste i år. 
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Bilag 2 
 
Spørgsmålsnr. Opsummering af respondentfordeling 

Nr. 1 + 2 Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det at ud af de 65 respondenter, 

så er 28 af dem mænd og 37 er kvinder. 64,6% af respondenterne 

ligger i aldersgruppen 26-35år, det svarer til 42 personer.  

Nr. 6, 7, 8 + 9 Samtidig ligger de fleste respondenter i indkomstgrupperne 100.000-

199.000kr(24,6%, 16 pers.) og 200.000-299.000kr(18,5%, 12 pers.). 

Størstedelen af respondenterne har en lang videregående 

uddannelse(46,2%, 30 pers.), bor i en storby(61,5%, 40 pers.) og er 

studerende(58,5%, 38 personer). Der er dog ikke nødvendigvis 

sammenhæng imellem disse resultater. Dette er udelukkende 

frekvensresultater. 

Nr. 3 Af de 65 respondenter bor 46,2%, svarende til 30 personer i 

husstande med 2 beboere.  

        

Nr. 4 + 5 Ud af de 65 respondenter så har 66,2%, svarende til 43 personer 0 

børn og 16,9%, svarende til 11 af respondenterne har 1 barn. Af 

dem der har børn ligger størstedelen af børnene, 25,8% svarende til 8 

børn i aldersgruppen 0-11 måneder. Men det er dog ret jævnt fordelt 

over alderskategorierne.   

        

Nr. 10, 11 + 13 41 af de 65 respondenter (63,1%) er medlem af en, eller flere 

fordelsklubber, for at se en oversigt og hvilke klubber, se vedlagte cd-

rom (under den samlede resultatoversigt). Ca. 25 personer (38,5%) 

svarer at de er medlem for at opnå rabatter, få special tilbud/spare 

penge. Generelt pga. de fordele som den pågældende klub tilbyder. Af 

dem der svarede nej, udtrykker de fleste at det enten ikke har 

interesse, de handler sjældent, eller henviser til at konen/kæresten 

er medlem. 



 

 

        

Nr. 15 Af de 65 respondenter er der 20%, 13 personer, som IKKE køber 

spil og legetøj. Ellers er der ligelig fordeling mellem de to største 

grupper, som er 1 gang i kvartalet og 1 gang hvert halve år. Begge 

grupper har 13 respondeter, svarende til 20% pr. gruppe. Den 

tredje største er gruppen 1 gang om året med 13,8%, svarende til 9 

personer. 

Nr. 16 + 17 Af dem som køber spil og legetøj handler 24 personer(36,9%) for 

under 100kr. om måneden og 13 personer for mellem 100-199kr. om 

måneden. Samtidig vælger størstedelen, 30 personer, 46,2%, at 

handle i butikkerne, hvorimod 15 personer, 23,1%, vælger at handle 

i både butik og på internettet. 

        

Nr. 18, 19, 20 + 

21 

Af de 52 respondenter som køber spil og legetøj, handler 32 

personer(61,5%) i BR-Legetøj. Ud af de 32, handler 

31personer(47,7%) i butikkerne. Ud af de 65 respondenter, kender 

26 respondenter(40%) til BR's fordelsklub og 13 af dem som kender 

klubben(20%), er medlem af klubben. Af de 32 respondenter som 

handler i BR handler 9 personer(13,8%) der 1 gang i kvartalet, 8 

personer(12,3%) 1 gang hvert halve år og 8 personer(12,3%) 1 gang 

om året.  

        

Nr. 22 5 af de 13 personer(35,5%) som er medlem af BR-klubben er ikke 

helt tilfredse med klubben, da de enten er utilfredse med selve systemet 

bag(det at de SKAL bruge kortet og at du SKAL gemme sparemærkerne 

for at kunne indløse det optjente. 4 af medlemmerne(30,8%) er dog ok 

tilfredse med selve klubben. De uddyber ikke nærmere.   

Nr. 23, 24 + 25 Når det kommer til om respondenterne føler at BR gør nok for loyale 

kunder, så mener 7 personer(10,8%) at de gør, 4 personer (6,2%) at 

de IKKE gør, men størstedelen af respondenterne 31 

personer(47,7%) svarer dog ved ikke. Nej sigerne er bl.a.utilfredse 

med fødselsdagsgaverne, som medlemmerne får og mener ikke at der 



 

 

bliver gjort noget for stamkunder, som ikke er medlemmer af BR-

klubben. Ja sigerne mener dog at ved at give fødselsdagsgaver, lave 

specielle klub-tilbud og de generelle klubfordele er tiltag, som kan 

være med til at holde på de loyale kunder.  

 
 
Bilag 3 

                                                 
138 http://www.br.dk/Om%20BR/Historien%20om%20BR.aspx 
139 Ibid 
140 http://www.krak.dk/s%C3%B8geord/leget%C3%B8jsforretninger:30533/p:4?search_word=br%20leget%C3%B8j 
141 Top-Toys sustainability rapport 2011/2012; s. 20 
142 Interview med Bruno…mangler  

Årstal Begivenhed 

1950 BR Legetøj åbner i Roskilde, som en 

papirforretning med bl.a. festartikler.138 

1963 Sønnerne ændrer familievirksomheden 

til en specialforretning for børn. 

Hermed blev BR Legetøj officielt 

etableret. Samtidig åbnes butik nr. 2 og 

en legetøjskæde så dermed sit lys. 

1964-

2013 

Antallet af butikker eksploderer udvides 

til udlandet. I 2012 er der dermed 246 

butikker i hele Nordeuropa139, 95140 af 

butikkerne ligger i Danmark og har i 

Danmark en arbejdsstyrke på 504 

ansatte141. Hver af disse butikker bliver 

ledet af enten en butikschef, eller en 

administrerende butikschef, som tager 

sig af den daglige drift. 

1990 Top-Toy etableres, med funktion af at 

være BR Legetøjs kooperative krop. 

Hovedkontoret for denne samlede 

administration ligger i Tune, Danmark. 

1996 BR-medlemsklubben ser dagens lys.142 
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Bilag 4     
     
     

  
Antal 
butikker Omsætning Markeds-

andel 
Butikkernes 
effektivitet 

BR Legetøj 90 699.000.000 49,26 7.766.667 
Toys "R"Us 15 479.000.000 33,76 31.933.333 
Legekæden 60 220.000.000 15,50 3.666.667 
Markedets 
omsætning   1.419.000.000     
Forklaring: Butikkernes effektivitet indikerer, hvor meget butikkerne 
sælger. Det siger dermed noget om, hvilken af de tre kæder som 
egentlig klarer sig bedst. 
Generelt: Alle tallene er fra 2011, da der endnu ikke er kommet mere 
specifikke nøgletal fra 2012 endnu. 
     
omsætningstallene er salg i alt, da de oplyste tal fra BR og 
Toys"R"Us også er salg i alt. Omsætning i alt er fra statistikbanken 
FIKS44 

 
Bilag 5 
Interview fætter BR 
 
Navn Inger Andersen 
Alder 29 
Stilling butiksbestyrer 
Antal ansættelsesår 8år 
 
Har du før dette job været ansat i BR i en anden stilling? 
 
Aspirant; 1.dame; salgsassistent; elev; juleassistance 
 
 
Var det en helt anden verden, når det kommer til at gøre noget ekstra for ”medlems-
kunderne”? Eller var alle kunder lige vigtige? 
 
Nu er det jo mange år siden, men nej, jeg har altid taget mit job seriøst. 
 
 
Hvad syntes du om at arb. I en virk. som BR? 
 

2011 Web-shoppen lanceres, samtidig med 

øget markedsføring på 

medlemsklubben. 



 

 

Øhm, BR eller TOP-TOY er en familiær virksomhed. Øhm og butikscheferne har et godt 
sammenhold. Øhm så vi har en masse relationer til hinanden. Øh jeg syntes det er en rigtig rigtig 
god virksomhed og være i. I hvert tilfælde for mig, fordi at jeg får en masse udfordringer. Øh og en 
masse personlig udvikling. 
 
 
Hvad syntes du om de markedsføringstiltag, som I i butikkerne skal står for at gennemføre? 
(Især her de senere par år er kommet) 
 
Der har altid været rigtig meget markedsføring i de her. Hvad skal man sige….i den her 
virksomhed. Det er jo en børnevirksomhed, altså vi henvender os til børn. Jeg syntes ikke at der er 
blevet mere i de sidste år, syntes du det? Jeg snakkede med Bruno Ja! Her i går, hvor vi snakkede 
om at der for 4 år siden og for 2 år siden blev ekstra fokus på bl.a. medlemmer Ja! Øh hvor de kom 
ekstra meget frem. Jamen det syntes jeg er fint med de udfordringer jeg har 12 andre butikker som 
jeg har det er at gøre de her ting. Ja jeg syntes ikke det er noget problem, øh, jeg syntes det er. Det 
ved jeg ikke, jeg ser ikke at det er noget problem. 
Hvad egentlig når det skifter lidt i sæsonerne og der skal pyntes op? Er det jer selv der står for det, 
eller kommer der en? Ja, vi står selv for det hele. Det vil sige at jeg har jo bare ansvaret for det, det 
er mit personale, som kommer til at pynte.  
 
 
Syntes du at der bliver fokuseret nok på medlemmerne? Eller kunne der godt blive gjort lidt 
ekstra? 
 
Øhm, altså man kan altid gøre noget ekstra. Øh for de loyale kunder. Øhm men jeg syntes faktisk at 
de har så mange gode tilbud både på varer i butikkerne, men også med vi har jo nogle gode 
samarbejdspartnere, TIVOLI og LEGOLAND, Planetariet, eksperitariet til, hvor medlemmerne. Og 
sådanne ting udenfor, syntes jeg også øhm mange af mine kunder der benytter sig af i hvert tilfælde. 
Øhm så jeg syntes at vi gør meget, men vi kan altid gøre mere selvfølgelig. 
 
 
Har du en fornemmelse af om finanskrisen har påvirket antallet af kunder, og om der er 
kommet flere nye medlemmer? Eller er det uændret? 
 
Altså der er kommet langt flere medlemmer. Øhm kunderne stiller større krav til os øh som 
ekspedienter øh men de stiller også større krav til rabatter og øh ordninger hvor de kan spare nogle 
penge øhm og der kan man godt mærke at der er flere der er villige til at være medlemmer af noget 
hvis de kan spare lidt. Så har været lidt fremgang? Absolut! Men det tror jeg også at du ville få af 
vide hvis det var sådan at du fik tallene på det. Der er over en million nu. 
 
Er kunderne blevet svære at tilfredsstille? (klogere kunder) 
 
Er det fordi de sætter sig mere ind i tingene når de kommer? Ja, absolut. Ikke mindst 
kvalitetsmæssigt, man kan jo se at LEGO har kronede dage under en finanskrise. Det er fordi at folk 
de køber det sikre valg. Øhm nu tabte jeg lige tråden….øh, men de er klart blevet mere prisbevidste 
også. Øhm altså de tjekker markedet ud øh det er ikke altid at vi har de samme priser som vores 
internetside fx øhm det er mine kunder ofte klar over, de har været inde og tjekke priserne først. 
Øhm men der kan vi ikke, vi kan jo desværre ikke tilbyde prisgaranti. Hvordan kan det være at der 



 

 

kan være forskel på det? På de to? Altså det er jo kun en ny internetbutik, den har jo kun været i 
gang i lige over et år. Altså de prøver stadig på at promote, ved at man kan spare nogle penge 
engang imellem, med noget gratis fragt, eller ligesom vi i butikken har minus 25% på alle varer, så 
har de….så de kører nogle kampanger. Så er det individuelt for butik. Kommer den til at fungere 
lidt ligesom HM og deres hjemmeside, hvor de jo ikke har helt de samme varer. Der kan være ting 
som ligesom stemmer overens, men det er ikke helt det samme sortiment? Ja. Sådan er det, men 
deres sortiment er langt større. De ligner mere Toys R’Us i sortiment. 
 
Mener du at tendensen bærer hen imod, at kunderne søger en oplevelse når de 
handler?(legehjørne, café, ammehjørne mm.) 
 
Altså vi vi øhm vi prøver i butikkerne på og skabe oplevelser øhm vi har lavet nogle tiltag der 
hedder Activity Update, som jeg bl.a. står for. Det handler om at butikkerne laver oplevelser til 
kunderne de skal være bedre til at tænke ud af boksen for at skabe stemning, skaffe kunder kan man 
sige. Øh min egen butik i sidste uge fx, havde vi en lille bitte ting, som at børnene skulle tegne en 
pop-prinsesse, så kom de ned og afleverede tegningen og så fik de en lille gave. Så har vi tit nogle 
ting, som vi har fået af LEGO fx til give-away. Så kom de simpelthen ned og så fik de en lille gave. 
Det skaber jo noget trafik kan man sige, som vi ellers ikke ville have haft. Så butikscheferne har 
fået frie tøjler til at skabe nogle aktiviteter og også ud af huset oplevelser. Tror du at butikkerne som 
den her som ligger her på Østerbro og den som ligger på Strøget har andre fordele end de andre 
butikker? Altså Østerbro er jo familiekvarteret i KBH og Strøget, ja der er jo altid bare trafik!? Ja! 
Det er jo en turistbutik inde på Strøget, ik. Øhm det er det til tider også her. Det er mere om 
sommeren fordi at der er jo bådene der kommer ind ved Langelinje. Jeg tror klart at jeg har fordele i 
at jeg har rigtig mange stamkunder. Men på den anden side har han jo store fordele i at kunne sælge 
impulsvarer. Til turister. Ja, du kunne jo nok godt tænke dig at butikken var lidt større!? Ja, absolut. 
Jeg kunne bestemt godt tænke mig at butikken var lidt større. Jeg har jo en ret stor omsætning pr 
kvm.  
 
Hvem ser du som de største konkurrenter for jeres butik? 
Der er ikke så mange store omkring, men mange små speciel butikker og andre så som 
børnetøjsbutikker og boghandlere som også sælger legetøj. 
 
Hvad med konkurrenter som egentlig agerer på et andet primært marked?(babyudstyr osv.) 
 
Har der været en mærkbar ændring i personalesammensætningen grundet krisen? Altså er 
der flere fuldtidsansatte som måtte fyres eller ændres til deltidsansatte? 
Ja, vi har måtte fyre nogle, så vi er ikke så mange tilbage. Men flere af de fyrede ville meget gerne 
blive på akut-/sæsonarbejdslisten. Så vi behøver ikke søge efter nogle, når der er behov for 
assistance. 
 
Føler du at personalet bliver hørt i hovedorganisationen? Altså hvis I fx havde 
markedsføringsforslag, -idéer og lign.? 
Det har jeg ikke tænkt over. Vi har frie tøjler til at lave diverse markedsføringtiltag, men tror heller 
ikke at hovedkontoret ville være interesseret i forslag fra butikkerne. Altså medmindre det var noget 
som flere butikker havde gennemført med succes. 
 
Bilag 6 

Interview med Bruno Boysen, HR-manager TOP-TOY d. 26/11-2012 



 

 

Foretaget over telefon 

 

Alder: 59år 

Ansættelse: 33år 

Stilling: HR-manager for TOP-TOY 

 

Casevirksomheder: emu.dk 

 

Hvem er den største konkurrent til BR? (toys r’us?)  

Selvom Toys R’US også hører under TOP-TOY, så er de en direkte konkurrent til BR. De to kæder 

har også adskilte marketingafdelinger, som ikke ved hvad den anden foretager sig. Men ellers er der 

især stormagasiner, store varehuskæder, Legekæden, Hemleys og lign. Og når fx Lego åbner en 

Legostore og der åbnes en Disneystore, så er de jo også konkurrenter. Generelt er alle der sælger 

spil, legetøj og lign. konkurrenter til BR. Også hvis de egentlig agerer i en anden branche? Ja, alle 

typer af forhandlere.  

 

Føler I at butikker som hovedsaligt agerer på en anden branche, men som også sælger spil og 

legetøj, er reelle konkurrenter? Alle er konkurrenter. 

 

Hvornår startede BRs medlemsklub? Den startede første gang i 1993. Det var en stor succes. 

Men en lidt sjov historie, for den blev oprettet, som en måde at tiltrække og holde på kunderne, da 

den første Toys R’US åbnede i Danmark. På det tidspunkt var den nemlig ikke en del af TOP-Toys. 

Men denne medlemsklub blev et tilbud til alle kunderne som handlede i fætter BR i Danmark og i 

Sverige. Efter lidt tid blev der skruet lidt ned for blusset indtil for 4 år siden, hvor den blev 

relanceret, bl.a. på hjemmesiden. Og igen blev den en succes. For 2 år siden blev den så koblet til 

webshoppen, så medlemmerne denne vej også kunne opspare point. Den blev så relanceret i stor 

stil, for tredje gang. 

 

Hvorfor begyndte I at fokusere mere på eksisterende kunder? Det skete især der for 4 år siden 

da vi begyndte at modernisere klubben. Der kom flere tilbud til medlemmerne og som en klargøring 

til onlinesalget blev butikkerne også opmuntret mere til at erhverve nye medlemmer. Så ved at gøre 

mere ude af klubben var det også en måde at få nye kunder og selvfølgelig fastholde dem. 



 

 

 

Hvor mange procent af den samlede markedsføring er fastlåst til eksisterende kunder? 

Ja, det er svært at sige. Det er en kombination af markedsføring overfor de eksisterende kunder og 

nye kunder. Generelt kan vi jo holde øje med fødselstallet, for at se hvor mange potentielle nye 

kunder der er. 

 

Har fokus på markedsføringsområdet ændret sig, fra før finanskrisen begyndte? 

Nej, det er mere eller mindre det samme….dog drejet. Markedsføringssteder/-platformene har jo 

ændret sig. Men ingen ændring pga. krise. 

• Er der fx færre ansatte? (fuldtid og deltid) umiddelbart nej, men er nok blevet tilpasset i 

butikkerne, en smule. Vi er lige nu i gang med at opbygge en ny organisation. Men 

umiddelbart ingen større ændring, i hvert tilfælde ikke her på hovedkontoret. 

• Har I måtte lukke butikker? Nej. Vi har Åbnet nogle nye og flyttet nogle butikker til 

bedre lokaler. Vi er dog fuldt ”udbygget” i DK, der er ikke plads til flere BR, som sådan, 

nogle Toys R’us, men ikke BR. Og dog, måske nogle få steder tilbage. Men norden er stadig 

en mulighed og især tyskland, hvor der stadig er plads til en del butikker.  

• Har I måtte udskyde åbninger af nye butikker? Kun pga. evt. problemer med lejemål 

eller lign., hvis der endelig har været noget. 

 

Hvad er planen for fremtiden når det kommer til kunderne? (vil fokus evt. flyttes, fra den ene 

til den anden kategori?) Det vil være et sammenspil af alle punkter. Eksisterende og nye kunder. 

Generelt har onlinesalg været stigende og fortsætter med at være. Så i forbindelse med dette vil 

vores markedsføring også blive tilpasset dette medie mere, så der vil blive fokus på begge typer 

kunder. 

 

Evt. udbygning af butikkerne? En mulighed…..café, ammehjørne, legehjørne 

Tendensen peger generelt i retning af oplevelsesorienteret detailhandel. Kunderne er kløgtigere. De 

har ofte sat sig ind i hvilket produkt de vil have og hvad det kan. Dette gør at de ansattes uddannelse 

skal ændres lidt for at kunne tilfredsstille kundernes behov. Så ja, det ville da bestemt være en 

mulighed at butikkerne ville blive udbygget evt. med et legehjørne hvor legetøjet kunne afprøves. 

Har I overvejet om selve sortimentet skal udbygges med en helt anden type produkter? Nej, 

det skal den ikke. Vi profilerer os på at sælge spil, legetøj og tilbehør til børn og sådan forbliver det. 



 

 

 

Generelle kommentarer fra B. Boysen:  

Sidder i detailhandelsudnævnet. 

Vi udnytter QR-koder mere. 

Må godt ringe tilbage, hvis behov.   

 
Bilag 7 
 
Interview men ansat i fætter BR 
 
Navn Anonym 
Alder 27 
Stilling Anonym 
Antal ansættelsesår 2 år 
 
Har du før dette job været ansat i BR i en anden stilling? Julehjælp, tilkalder, butiksansat 
 
Var det en helt anden verden, når det kommer til at gøre noget ekstra for ”medlems-
kunderne”? Eller var alle kunder lige vigtige? 
Næ, ikke det store 
Stamkunder 
 
Hvad syntes du om at arb. I en virk. som BR? 
Ja, bestemt familiær. 
Er bestemt tilfreds som det er lige nu. Arbejder på at komme højere op, så jeg forhåbentlig kan få 
min egen butik. Vil ikke forlange for meget i starten, men en stor er da drømmen. Men at starte i en 
mindre vil være helt fint, men ved heller ikke rigtig hvor mange store der er. Det virker ikke som 
om at der rigtig bliver åbnet flere nye. Er ikke så kræsen når det kommer til butikker… 
 
Hvad syntes du om de markedsføringstiltag, som I i butikkerne skal står for at gennemføre? 
 
 
Syntes du at der bliver fokuseret nok på medlemmerne? 
Har I nogle kunder som er stamkunder? ja, vi har nogle mødre som har nogle butikker her omkring, 
som jeg genkender. Som man snakker lidt anderledes med. Nu kender vi hinanden. Altså dem der 
vil have ekstra fordele kan jo melde sig ind i klubben. Det er jo gratis. Men ellers, hvis det er rigtig 
gode kunder, så kan det da godt ske, at de får lidt rabat. 
 
Har du en fornemmelse af om finanskrisen har påvirket antallet af kunder, og om der er 
kommet flere nye medlemmer? Eller er det uændret? 
Ja, men det er også noget vi fokuserer på, at vi skal tilbyde kunderne medlemskab når det er muligt, 
men også lidt svært når en stor del er turister. De Nordiske turister (nordmænd, svenskere og 
tyskere) prøver vi også, for der er jo BR butikker i deres lande. 
 
Er kunderne blevet svære at tilfredsstille? (klogere kunder) 



 

 

Det er måske gerne ”landsby kunder”. Dem har vi jo ikke så mange af. Vi oplever det ikke lige så 
meget. 
 
Mener du at tendensen bærer hen imod, at kunderne søger en oplevelse når de 
handler?(legehjørne, café, ammehjørne mm.) 
Oplevelserne bliver brugt rigtig, rigtig, rigtig meget her! Demonstrationsoplevelserne leder typisk 
op til køb af den pågældende vare. 
 
Hvem ser du som de største konkurrenter for jeres butik? 
Hamleys, disney store, games, lego og karusella. 
 
Hvad med konkurrenter som egentlig agerer på et andet primært marked?(babyudstyr osv.) 
Umiddelbart ikke. Vi fokusere mest på de nævnte, men Karusella er lidt den type butik. 
 
Har der været en mærkbar ændring i personalesammensætningen grundet krisen? Altså er 
der flere fuldtidsansatte som måtte fyres eller ændres til deltidsansatte? 
Der har været lidt, ja. Det ved jeg ikke. Ikke så meget. Der har selvfølgelig været lidt, hvor der 
skulle spares. De fritstillet fungerer som tilkaldekorps. Og så har vi nogen der kun har hver anden 
weekend, for alle sammen vil jo gerne være her. Vi har jo tilbudt dem den løsning for at alle kunne 
være her, og det har så været deres valg. Men andet har vi ikke rigtig kunne gøre.  
 
Føler du at personalet bliver hørt i hovedorganisationen? Altså hvis I fx havde 
markedsføringsforslag, -idéer og lign.? 
Det er noget som jeg syntes at vi har kørt fokus på, at så skal de opleve noget. Jeg ved ikke om det 
er fordi at så skal de opleve noget. Vi havde en periode, hvor vi hver dag i en time fra 15-16 sad og 
legede med børnene. Sad og gav dem nogle tatoveringer på, legede med al muligt. Det 
demonstrerede/udstillet solgte mere på de dage, så det var da noget der hjalp. Men det var ikke så 
meget derfor, det var mere for kundens skyld, at vi ville gøre det. Vi har en facebook side, hvor vi 
har samlet de fleste fastansatte i en lukket gruppe, hvor vi deler erfaringer og ideer. Ved ikke 
hvorfor der ikke er en officiel facebookside, men er heller ikke selv den helt store facebook eller 
medienørd selv… 
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143 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=853789&show=html 
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BR Legetøjs hjemmeside: http://www.br.dk/S%C3%B8geresultat/Tilbud.aspx 
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Bilag fra cd-rom 
 

Louise 

Hej Pernille. Som lovet lidt om Fætter BR's markedsføring. 

Fætter Br markedsfører sig via kataloger,det største er julekataloget som mange børn ser frem til. 

Udover det kører der også tv reklamer og mange fanger hurtigt både børn og voksne da der er 



 

 

kendnings melodien,.....ved du hvad det bedste er....bom bom legetøj fra BR.  

Et af de vigtigste elementer i BR's markedsføring er den velkendte maskot med plyshuen,han 

fremgår i alt materiale, kataloger og tv reklame,bæreposer ja han fremgår stort set i alt. Det er en 

folk hurtig genkender og mange kender vel nærmeste br før de kan sige mor og far   

Ved ikke om BR gør noget særligt for nye kunder som faste,det mener jeg ikke,da alle kunder er 

ligeværdige og skal have den samme service,ved man i br går op i at levere en god service. For at 

holde fast i kunderne har de br klubben som også er en del af deres markedsføring, hvor man kan 

spare mærker op og så kommer folk jo igen og udover det markedsfører de sig jo også via nettet 

hvor de har en hjemmeside og indenfor de seneste par år er kommer frem med en online shop - det 

er jo at lette det for kunderne som måske ikke har mulighed for atnå butikker i åbningstiden. Men 

den primære markedsføring er jo henvendt til børn,da det er disse der er den primære målgruppe og 

i at det er maskoten som man hurtigt genkender i en meget lille alder. Håber du kan bruge noget af 

det og har du spørgsmål om noget til br siger du il så kan jeg måske hælpe. har o været i firmaet. 

Mig Pernille Lindeschou Jensen 

tak for hjælpen søde. det er bestemt brugbart  

vil dog mene, at netop det med BR klubben og mærkerne er deres måde at gøre mere for 

eksisterende kunder fremfor nye  men ja, de kunne måske udvide deres markedsføring lidt mere 

ang. de eksisterende kunder. 

Louise 

Det var så lidt. De vil jo også tilbyde nye kunder medlemskab af klubben og ved at de har den klub 

og folk blir meldt ind gør det også at de får loyale kunder da de vil komme igen grundet de får de 

mærker. Men du siger bare til hvis du vil vide noget,så kan jeg måske hjælpe  

 

 
Kathrine 

Hej Pernille 

Jeg har næsten ingen erfaring med BabySam, jeg har været der to gange i forbindelse med at min 

ældste nevø blev født og det er 7 år siden. Så der er jeg bestemt ikke den rigtige at høre fra. 

 

Mit kendskab til BR er lidt bedre, men ikke prægende. Generelt kommer jeg ikke i BR butikkerne 

fordi jeg foretrækker deres superstores, Toys’R’Us, når jeg skal købe gaver til børn, da deres udvalg 

https://www.facebook.com/pernille.l.jensen.796�


 

 

er større. Så stort et sortiment kan jo ikke føres af de almindelige BR butikker og som regel når jeg 

har været i en BR for at købe et eller andet, så fører de det enten ikke i deres sortiment eller også er 

det udsolgt. Derudover synes jeg at de fleste butikker virker nusset og deres interiør kunne godt 

trænge til udskiftning, det virker slidt. Generelt er jeg ikke så meget til den næsten monopol 

lignende form BR har i Danmark. Dette synes jeg også kommer meget igennem i deres 

markedsføring, som på mange måder minder om mastodonten IKEA’s markedsføring. Og så synes 

jeg at deres fætter BR klub, hvis den stadig eksistere er rimelig latterlig, det må kunne gøres på en 

bedre måde. Personalet er ikke gode til at informere om den eller spørge om man er medlem. Jeg 

tror ikke umiddelbart de kan tiltrække nye kunder, da det er naturligt i takt med at folk får børn, at 

så kommer de også i BR eller også er de så anti BR at de aldrig bliver kunder hos dem. Endvidere 

tror jeg heller ikke de kan eliminere eksisterende, da de har så betragtelig en markedsandel i 

Danmark, med mindre de virkelig dummer sig. 

Nu skriver jeg selv om CSR/PSR i mit speciale og det synes jeg faktisk godt BR kunne være bedre 

til. Jeg er ikke i tvivl om at de praktiserer det på en eller anden måde, men det er i hvert fald ikke et 

budskab som når mig som kunde. De kunne evt. lancere en linje med bæredygtigt legetøj, som var 

fremstillet på en natur- og medarbejderskånsommåde, der beviseligt ikke var ”giftig” for børn at 

lege med. (Det er muligt de har det, men når jeg tænker CSR i forbindelse med BR forstiller jeg mig 

at de primært gør sig i donationer til diverse børneorganisationer, hvilket hvis man gør det op i 

kroner sikkert ikke udgør en særlig betydelig del af deres omsætning) 

Endvidere synes jeg at teorien omkring the exprience economy er spændende i forbindelse med BR. 

Dette kunne være en måde at videreudvikle deres brand og markedsføring. Især Build a Bear og 

Disney har haft stor succes med det, og man kan også finde disse elementer i den nye LEGO 

megastore på strøget. 

Håber du kan bruge tankerne til noget 

 

 

 
Hej 
 
Jeg er for nuværende i gang med at udarbejde en hovedopgave, hvor jeg vil undersøge hvorvidt henholdsvis 
BabySam og fætter BR gør noget for at fastholde deres loyale kunder. 
 
Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil tage dig tid til at besvare dette spørgeskema. Det tager ca. 10 
minutter at udfylde.  
 



 

 

Du deltager fuldstændigt anonymt i undersøgelsen. 
 
På forhånd tak 
 
 
 
1. Køn 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Mand 

 Kvinde 

 
2. Alder 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 18-25 år 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56-65 

 66+ 

 
3. Hvor mange personer består din husstand af? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 1 

 2 

 3 

 4  

 5 

 6+ 

 



 

 

4. Hvor mange børn er der i husstanden? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 0 - Gå til 6 

 1 

 2 

 3 

 4 + 

 
5. Hvad er børnenes alder? 
 
 
(Angiv gerne flere svar) 

 0-11 måneder 

 1 år 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6+ 

 
6. Hvad er husstandens samlede årlige bruttoindkomst (før skat og fradrag)? 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Under 100.000 kr. 

 100.000-199.000 kr. 

 200.000-299.000 kr. 

 300.000-399.000 kr. 

 400.000-499.000 kr. 



 

 

 500.000-599.000 kr. 

 Over 600.000 kr. 

 Ønsker ikke at oplyse 

 
7. Hvad er din højeste uddannelse? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Grundskole (til og med 10.klasse/real) 

 Studentereksamen (fx gymnasium, HF, HTX) 

 Erhvervsuddannelse (fx mesterlære, HG, EFG) 

 Kort videregående uddannelse (ca. 2 år efter gymnasium/ faglig uddannelse) 

 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år efter gymnasium/ faglig uddannelse) 

 Lang videregående uddannelse (fx universitet) 

 Anden uddannelse 

 Ønsker ikke at oplyse 

 
8. Hvad er din nuværende beskæftigelse? 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Pensionist 

 Studerende 

 Faglært arbejder 

 Ufaglært/ specialarbejder 

 Selvstændig 

 Hjemmegående 

 Dagpenge/kontanthjælp 

 Funktionær/tjenestemand 



 

 

 Efterløn 

 
       Andet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
9. Hvor bor du? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 I en storby (fx København, Århus, Odense) 

 I en større by (fx Roskilde, Køge) 

 I en mindre by 

 På landet 

 
       Andet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
10. Er du medlem af nogle fordelsklubber, fx MATAS-club, H&M-club? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja 

 Nej - Gå til 13 

 

11. Hvis ja, hvorfor er du medlem af fordelsklubber? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

 

12. Hvis ja, hvilke fordelsklubber er der så tale om? - Gå til 13 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

13. Hvis nej, hvorfor ikke? - Gå til 14 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
14. Hvilke fordele ønsker du at få fra den pågældende klub? 
 
 
 
(Angiv gerne flere svar) 

 Gratis medlemskab 

 Bonuschek (som fx H&M giver) 

 Medlemsrabatter/-tilbud 

 VIP-arrangementer, kun for medlemmer 

 Forlænget åbningstid i de pågældende butikker 

 Pre-sale kun for medlemmer 

 
       Andet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

 

 
 

 
15. Hvor ofte køber du spil/legetøj? (alle typer spil/legetøj) 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Køber ikke spil/legetøj - Gå til 33 

 1 gang om ugen 

 1 gang hver anden uge 

 1 gang om måneden 

 1 gang i kvartalet 

 1 gang hvert halve år 

 1 gang om året 

 
       Andet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
16. Hvor køber du spil/legetøj? (alle typer spil/legetøj) 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Butik 

 Onlineshops/hjemmesider 

 Begge steder 

 
       Uddyb evt. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 



 

 

 

 
17. Hvor mange penge bruger du på spil/legetøj måneden? (alle typer spil/legetøj) 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Under 100 kr. 

 100-199 kr. 

 200-299 kr. 

 300-399 kr. 

 400-499 kr. 

 500-599 kr. 

 Over 600 kr. 

 
18. Handler du i fætter BR? 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja, i butikkerne 

 Ja, i onlineshoppen/hjemmesiden 

 Ja, begge steder 

 Nej - Gå til 20 

 
19. Hvis ja, hvor ofte? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 1 gang om ugen 

 1 gang hver anden uge 

 1 gang om måneden 

 1 gang i kvartalet 

 1 gang hvert halve år 

 1 gang om året 



 

 

 
       Andet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
20. Kender du til fætter BRs fordelsklub? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja 

 Nej - Gå til 23 

 
21. Er du medlem af fætter BRs fordelsklub? 
 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja 

 Nej - Gå til 23 

 

22. Hvis ja, hvad syntes du om dens tilbud/ordning? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
23. Syntes du at fætter BR gør nok for loyale kunder? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja - Gå til 25 

 Nej 



 

 

 Ved ikke - Gå til 26 

 

24. Hvis nej, hvorfor ikke? - Gå til 25 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

25. Hvis ja, hvad gør de for at fastholde de loyale kunder? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
26. Handler du i BabySam? 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja, i butikkerne 

 Ja, i onlineshoppen/hjemmesiden 

 Ja, begge steder 

 Nej - Gå til 28 

 
27. Hvis ja, hvor ofte? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 1 gang om ugen 

 1 gang hver anden uge 

 1 gang om måneden 

 1 gang i kvartalet 



 

 

 1 gang hvert halve år 

 1 gang om året 

 
       Andet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
28. Syntes du at BabySam gør nok for loyale kunder? 
 
 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja - Gå til 30 

 Nej 

 Ved ikke - Gå til 31 

 

29. Hvis nej, hvorfor ikke? - Gå til 30 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

30. Hvis ja, hvad gør de for at fastholde de loyale kunder? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
31. Hvis BabySam oprettede en kundeklub, kunne du så være interesseret i at blive medlem? 
 
 



 

 

 
(Angiv kun ét svar) 

 Ja 

 Nej - Gå til 33 

 
32. Hvis ja, hvilke krav ville du så have til klubben? 
 
 
(Angiv gerne flere svar) 

 Gratis medlemskab 

 Bonuschek (som fx H&M giver) 

 Medlemsrabatter/-tilbud 

 VIP-arrangementer, kun for medlemmer 

 Forlænget åbningstid i de pågældende butikker 

 Pre-sale kun for medlemmer 

 
       Andet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

33. Har du kommentarer/gode råd/anbefalinger til spørgeskemaet eller selve undersøgelsen?  

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

 

 
Mange tak for hjælpen! Dit svar er vigtigt for undersøgelsen. 
 
 
 



 

 

Bilag  
 

 
 
 
 
Bilag 
 

 
 
 
 
De seks markeder Kort markedsbeskrivelse 

 
Customer Dette marked er det centrale af de seks markeder og består af tre grupper: 

direct buyers (fx producenter/grossister), intermediaries (fx 

mellemhandlere/butikker) og final consumers (den endelige forbuger). 

Dette er den typiske rækkefølge for de fleste 

virksomheder/organisationer. Nogle brancher/industrier/organisationer 

kan dog have flere intermediaries i distributionskæden, som dermed giver 

kæden flere stadier. Det er et marked, som giver en ekstra udfordring for 

virksomheder, som befinder sig i mellemhandlerleddet, da der er risiko 

for en overhaling fra leverandørens side. Dermed forstået at der skabes en 



 

 

direkte kontakt mellem grossist og slutbruger. Vil denne type 

virksomheder være nødsaget til at sikre et godt forhold til både grossist 

og slutbruger, for at minimere denne ”overspringsrisiko”. Det kan fx 

gøres ved at minimere evt. sagsbehandlingstid på returneret varer og 

generelt forebygge at kundeklager opstår. 

Internal Ifølge Christopher m.fl. (2002) fejlbedømmer mange virksomheder 

vigtigheden af den rolle som marketing kan spille i forbindelse med 

samarbejde blandt organisationens forskellige led, som især 

driftsafdelingen(operations) og HR ledere vil stå for at etablere. Dette 

samarbejde i organisationen er for at få den ”internal market exchance 

process” til at forløbe bedre.144

5. Contactors: Salgsassistenter/phonere/kundeservice og lign. Det 

er ansatte som jævnligt/ofte har kundekontakt og som typisk er 

meget involverede i den traditionelle markedsføringsaktivitet.  

 Dette kan gøres ved at virksomheden 

segmenterer det indre marked efter hvilken type kundekontakt der er i de 

forskellige dele af virksomheden og tilrettelægge den interne marketing 

efter det. Disse forskellige grupper af ansatte med kundekontakt kan 

inddeles i følgende fire grupper:  

6. Modifiers: Receptionister/kreditafdelingen/omstillingen og lign. 

Det er ansatte/afdelinger som ikke er direkte involveret i de 

traditionelle marketingaktiviteter, men som alligevel har en del 

kundekontakt.  

7. Influencers: Produktudviklere/markedsundersøgere o.lign. Det er 

ansatte/afdelinger, som har ingen eller meget lidt kundekontakt, 

men som til gengæld er involveret når det kommer til de 

traditionelle dele af marketing mixet. 

Isolateds: Indkøbsafdelingen/personelafdelingen/databehandling og lign. 

Det er forskellige støttefunktioner i virksomheden, men som stort set ikke 

har kundekontakt, og/eller ikke har så meget at gøre med den traditionelle 

marketingsaktivitet. Alligevel er det afdelinger/personer, som har stor 

betydning for virksomhedens ydeevne.  
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Refferal Når det kommer til dette, det henvisende(referral), marked så skal 

virksomhederne dele deres mulige henvisende kilder op i to 

hovedkategorier. Disse er: kunder og ”ikke kunder”(her kan være tale om 

henvisninger fra tredje part og ansatte). Virksomheder/organisationer kan 

øge deres salg og profit markant, ved at benytte principperne bag 

Relationship Marketing for at 

styrke forholdet til kunder og 

leverandører systematisk. Dette 

gælder for begge kategorier. 

Tabellen til højre giver et 

overordnet overblik over hvilke 

typer henvisninger, der typisk 

findes på dette marked. 

Influence Dette er et marked som har en del forskelligartede grupper, som en 

virksomhed skal tage stilling til og når nødvendigt, så udforme en 

handlingsplan/-strategi, som tager højde for eventuelle udfordringer fra 

den pågældende gruppe. Overordnet set er det fire kategorier, som på et 

eller andet tidspunkt vil være af speciel interesse for de fleste 

virksomheder: 

5. Finansielle og investerende influerende markeder: disse er især 

vigtige for virksomheder/organisationer, som fx enten er eller 

planlægger at blive et aktieselskab. 

6. Miljømæssige influerende markeder: disse er især vigtige 

brancher/industrier/virksomheder/organisationer, som enten 

benytter eller har med olie/kemikalier, minedrift, 

fremstillingsvirksomheder generelt osv. 

7. Konkurrerende influerende markeder: her er især tale om store 

virksomheder/organisationer, især markedsledere, som skal have 

en klar strategi overfor alle konkurrenter, da disse ellers pludselig 

kan blive en stærk og uforudset konkurrent. Det kan være en 

fordel for markedslederen, især hvis denne har en stærk profil, at 

indtage rollen som ”talspersonen” for branchen/industrien og på 



 

 

den måde styrke sin position overfor konkurrenterne. 

8. De politiske og lovgivningsmæssige influerende markeder: 

især vigtige for virksomheder, som sælger/handler med 

infrastruktur, telefonsystemer, forsvarsprodukter osv. Men dette 

marked er også blevet rigtig vigtig for mange andre brancher, bl.a. 

spil og legetøjsbranchen.  

Recruitment Rekrutteringsmarkedet kan nås via reklamering igennem bureauer, 

generel reklamering, ved at spørge eksisterende ansatte osv. For 

virksomheder hvor man er meget afhængige af de butiksansattes indsats, 

kan det være ekstremt vigtigt at få de rette ansatte, da de fungerer som en 

form for formidler mellem virksomhed og kunde. Men ud over at de rette 

ansatte kan generere øget salg, hvorfor er de så, så vigtige? Ifølge 

Christopher m.fl.(2002) så er personaleomsætningen i nogle brancher på 

helt op til 150%,145 dermed vil virksomheder også kunne reducere deres 

søge og ansættelsesomkostninger ved at sikre sig det rigtige personel fra 

start af. Et dårligt arbejdsklima vil endvidere også kunne påvirke kundens 

oplevede service og kunne i værste grad skade virksomheden. 

Supplier/ 
alliance 

Markedet består af to dele: leverandører (supplier) og 

alliancepartnere. Leverandøren står for levering af alle 

de fysiske dele. Det kan være services, men er typisk 

råmaterialer, komponenter, produkter eller lign. Denne 

type samarbejde vil typisk betegnes som en vertikal 

integration. Alliancepartnere leverer typisk produkter i form af viden, 

kompetencer og kapaciteter. De kan dog også levere produkter og 

egentlige services(evt. transport/distribution, reparationer af maskiner 

osv.). Alliancer kreeres oftest når en virksomhed har et behov for at 

outsource et, eller flere led i deres værdikæde. Dette vil typisk betegnes 

som horisontal integration. Der er dog opstået en ny form for integration, 

kaldet vertikal integration, hvor alliancepartnerne indgår et meget tæt 

samarbejde, hvor de kombinerer deres kapabiliteter og evner i et 

stærkt/tæt integreret netværk, som deler de samme målsætninger. 
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Bilag 
Pernille Lindeschou Jensen <p.lindeschou@gmail.com> 
 

10. jan. 
 
 
 

 til kundeservice 

 
 

Jeg er ved at skrive et speciale som omhandler relationship marketing i legetøjsbranchen og ville derfor høre om I har 
en form for loyalitetsprogram eller lign.!? 
 
Håber I kan hjælpe 
 
Med venlig hilsen  
 
Pernille Jensen, studerende på CBS 



 

 

 
TOYS"R"US Kundeservice DK <kundeservice@toysrus.dk> 
 

10. jan. 
 
 
 

 til mig 

 
 

Hej Pernille. 
 
Tak for din mail. 
Vi har ikke nogen kundeklub, hvis det er det, du tænker på.  
  
  
Såfremt du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os igen. 
 
Venlig hilsen 
 
Lene 
Kundeservice 
Toys R Us 

 
From: Pernille Lindeschou Jensen [p.lindeschou@gmail.com] 
Sent: 10 January 2013 11:50 
To: TOYS"R"US Kundeservice DK 
Subject: hej  
 
Pernille Lindeschou Jensen <p.lindeschou@gmail.com> 
 

10. jan. 
 
 
 

 til TOYSRUS 

 
 

Tænker ligeså meget om der bliver gjort noget i form af specialtilbud for at fastholde kunder.... 
 

Den 10. jan. 2013 12.05 skrev TOYS"R"US Kundeservice DK <kundeservice@toysrus.dk>: 
 

 
TOYS"R"US Kundeservice DK <kundeservice@toysrus.dk> 
 

10. jan. 
 
 
 

 til mig 

 
 

Hej Pernille 
 
Tak for din mail. 
Hvis du tænker på decideret fastholdelseaktiviteter, så har vi det ikke. Vi har løbende diverse tilbud, ligesom 
vi lige nu har lagersalg.  
De tilbud vi kører, er for alle kunder. 
  
  
Såfremt du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os igen. 
 
Venlig hilsen 
 
Lene 
Kundeservice 

mailto:p.lindeschou@gmail.com�
mailto:kundeservice@toysrus.dk�


 

 

Toys R Us 

 
From: Pernille Lindeschou Jensen [p.lindeschou@gmail.com] 
Sent: 10 January 2013 12:06 
 
To: TOYS"R"US Kundeservice DK 
Subject: Re: hej  
 
Pernille Lindeschou Jensen <p.lindeschou@gmail.com> 
 

10. jan. 
 
 
 

 til TOYSRUS 

 
 

ok. lige et sidste spm ;) Hvor lang er bytte/returretten for varer købt i butikken? 
 

Den 10. jan. 2013 12.54 skrev TOYS"R"US Kundeservice DK <kundeservice@toysrus.dk>: 
 

 
TOYS"R"US Kundeservice DK <kundeservice@toysrus.dk> 
 

10. jan. 
 
 
 

 til mig 

 
 

Hej Pernille. 
 
Kunderne har 90 dages returret.  
 
God fornøjelse med opgaven. 
 

 
Venlig hilsen 
 
Lene 
Kundeservice 
Toys R Us 

 
From: Pernille Lindeschou Jensen [p.lindeschou@gmail.com] 
Sent: 10 January 2013 12:57 
 
 
Bilag 6 
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Bilag 
      

Køn 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Mand 28 43,1 43,1 43,1 
Kvinde 37 56,9 56,9 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Alder 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 18-25 år 15 23,1 23,1 23,1 
26-35 år 42 64,6 64,6 87,7 
36-45 år 5 7,7 7,7 95,4 
46-55 år 0 ,0 ,0 95,4 
56-65 år 2 3,1 3,1 98,5 
66+ 1 1,5 1,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Hvor mange  pe rs oner bes tå r d in  hus s tand a f?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 13 20,0 20,0 20,0 
2 30 46,2 46,2 66,2 
3 11 16,9 16,9 83,1 
4 8 12,3 12,3 95,4 
5 3 4,6 4,6 100,0 
6+ 0 ,0 ,0 100,0 



 

 

Total 65 100,0 100,0   
      

Hvor mange  børn  e r de r i hus s tanden?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 43 66,2 66,2 66,2 
1 11 16,9 16,9 83,1 
2 9 13,8 13,8 96,9 
3 1 1,5 1,5 98,5 
4+ 1 1,5 1,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Hvad e r hus s tandens  s amlede  å rlige  b ru tto indkoms t (før s ka t og fradrag)?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 1 1,5 1,5 1,5 
Under 100.000 kr. 4 6,2 6,2 7,7 

100.000-199.000 kr. 16 24,6 24,6 32,3 

200.000-299.000 kr. 12 18,5 18,5 50,8 

300.000-399.000 kr. 9 13,8 13,8 64,6 

400.000-499.000 kr. 6 9,2 9,2 73,8 

500.000-599.000 kr. 5 7,7 7,7 81,5 

Over 600.000 kr. 6 9,2 9,2 90,8 

Ønsker ikke at oplyse 6 9,2 9,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Hvad e r d in  hø jes te  uddanne ls e?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 1 1,5 1,5 1,5 
Studentereksamen (fx 
gymnasium, HF, HTX) 

5 7,7 7,7 9,2 



 

 

Erhvervsuddannelse (fx 
mesterlære, HG, EFG) 

8 12,3 12,3 21,5 

Kort videregående 
uddannelse (ca. 2 år efter 
gymnasium/ faglig 
uddannelse) 

3 4,6 4,6 26,2 

Mellemlang videregående 
uddannelse (3-4 år efter 
gymnasium/ faglig 
uddannelse) 

16 24,6 24,6 50,8 

Lang videregående 
uddannelse (fx 
universitet) 

30 46,2 46,2 96,9 

Anden uddannelse 2 3,1 3,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Hvad e r d in  nuvæ rende bes kæ ftige ls e?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 2 3,1 3,1 3,1 
Studerende 38 58,5 58,5 61,5 

Faglært arbejder 6 9,2 9,2 70,8 

Ufaglært/ specialarbejder 1 1,5 1,5 72,3 

Selvstændig 1 1,5 1,5 73,8 

Hjemmegående 1 1,5 1,5 75,4 



 

 

Dagpenge/kontanthjælp 6 9,2 9,2 84,6 

Funktionær/tjenestemand 6 9,2 9,2 93,8 

Efterløn 2 3,1 3,1 96,9 
Ledig 1 1,5 1,5 98,5 
Pensionist der hjælper 
min niece Pernille 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Hvor bor du?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid I en storby (fx 
København, Århus, 
Odense) 

40 61,5 64,5 64,5 

I en større by (fx 
Roskilde, Køge) 

10 15,4 16,1 80,6 

I en mindre by På landet 9 13,8 14,5 95,2 

Andet 3 4,6 4,8 100,0 
Total 62 95,4 100,0   

Missing System 3 4,6     
Total 65 100,0     
      

Er du  medlem a f nogle  fo rdels klubber, fx MATAS-c lub , H&M-club?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 2 3,1 3,1 3,1 
Ja 41 63,1 63,1 66,2 
Nej 22 33,8 33,8 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

            
Hvis  ja , hvorfor e r du  medlem a f fo rdels klubber?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 25 38,5 38,5 38,5 



 

 

Blev medlem engang de 
spurgte ved kassen - 
bruger den dog aldrig 

1 1,5 1,5 40,0 

bonus 1 1,5 1,5 41,5 
Det er gratis 1 1,5 1,5 43,1 

det giver særlige tilbud 1 1,5 1,5 44,6 

Er medlem af Matas og 
BR fordi vi ofte handler 
der, men registrere aldrig 
vores køb, da jeg aldrig 
har medlemskort med. 

1 1,5 1,5 46,2 

flere rabat & tilbud 1 1,5 1,5 47,7 

For at få fordele 2 3,1 3,1 50,8 

for at få rabatter 1 1,5 1,5 52,3 

For at få relevante tilbud 
og opnå rabat 

1 1,5 1,5 53,8 

For at optjene point til 
rabat på køb, ved 
companys er det også 
pga. før udsalg 

1 1,5 1,5 55,4 

For at spare penge 2 3,1 3,1 58,5 



 

 

for at spare penge, få 
gode tilbud 

1 1,5 1,5 60,0 

For at spare point og 
dermed opnå rabatter. 

1 1,5 1,5 61,5 

Fordi der nogle gange er 
nogle ekstra tilbud 

1 1,5 1,5 63,1 

fordi man for fordele 1 1,5 1,5 64,6 

Fordi man kan samle 
point sammen og få en 
ting når man har sparet 
nok op og nogle gange er 
der konkurrencer og 
andre relevante ting 

1 1,5 1,5 66,2 

Fætter BR 1 1,5 1,5 67,7 
Få div. fordele, rabatter, 
tilbud mv. 

1 1,5 1,5 69,2 

Gode fordele, mails, 
tilbud 

1 1,5 1,5 70,8 

Gratis pakker, points, 
rabatter,særtilbud 

1 1,5 1,5 72,3 

Grundet de fordele der er 
ved det. 

1 1,5 1,5 73,8 



 

 

Grundet point system, vil 
da gerne have rabat 

1 1,5 1,5 75,4 

Imerco + 1 1,5 1,5 76,9 
Informationer om events, 
gode tilbud og man 
optjener point 

1 1,5 1,5 78,5 

Interesse 1 1,5 1,5 80,0 
Jeg er medlem af BR-
klub, da vi har 11 
børnebørn, og man får 
rabatkupon v/køb. 

1 1,5 1,5 81,5 

Kan optjene point som 
jeg kan handle for, eller 
konkurrencer osv 

1 1,5 1,5 83,1 

l 1 1,5 1,5 84,6 
Man får rabatter 1 1,5 1,5 86,2 

Medlemstilbud 1 1,5 1,5 87,7 

Pga gode tilbud 1 1,5 1,5 89,2 

Primært for at indsamle 
bonuspoint 

1 1,5 1,5 90,8 

Rabat, VIP events 1 1,5 1,5 92,3 

Rabatter 1 1,5 1,5 93,8 
rabatter, nyheder 1 1,5 1,5 95,4 



 

 

Rabatter, tilbud, 
loyalitetsprogrammer 
m.m. 

1 1,5 1,5 96,9 

Som ordet siger giver det 
fordele. Goder i form af 
tilbud og besparelser 

1 1,5 1,5 98,5 

spare penge :-) 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
            

Hvis  ne j, hvorfor ikke?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 39 60,0 60,0 60,0 
! 1 1,5 1,5 61,5 
.. 1 1,5 1,5 63,1 
... 1 1,5 1,5 64,6 
Barnets mor er medlem af 
forskellige fordelsklubber 
for os. 

1 1,5 1,5 66,2 

Er bare ikke 1 1,5 1,5 67,7 

Er medlem 1 1,5 1,5 69,2 

Fordi jeg ikke handler i 
butikker med sådanne 
medlemskort. 

1 1,5 1,5 70,8 

gider ikke 1 1,5 1,5 72,3 
Handler der ikke ofte nok 1 1,5 1,5 73,8 



 

 

Har ikke haft nogen grund 
til at melde mig ind 

1 1,5 1,5 75,4 

Har sagt ja 1 1,5 1,5 76,9 

Ikke interessant 1 1,5 1,5 78,5 

Ingen årsag. 1 1,5 1,5 80,0 

Jeg er en mand 1 1,5 1,5 81,5 

Jeg shopper MEGET 
sjældent 

1 1,5 1,5 83,1 

Jeg shopper næsten 
aldrig 

1 1,5 1,5 84,6 

Jeg står ikke for det 
generelle indkøb i vores 
familie 

1 1,5 1,5 86,2 

Jeg var medlem.... 1 1,5 1,5 87,7 

Jeg vil gerne være 
uafhængig, således at jeg 
selv kan bestemme hvor 
jeg handler. 

1 1,5 1,5 89,2 

Kan ikke overskue det 1 1,5 1,5 90,8 



 

 

Kan ikke se noget formål 
med sådan et kort. Så 
ofte køber jeg ikke 
produkter sådanne 
steder. 

1 1,5 1,5 92,3 

Pas - kan man det? 1 1,5 1,5 93,8 

Rejser for meget 1 1,5 1,5 95,4 

Som pensionist er det 
næppe relevant 

1 1,5 1,5 96,9 

Svarede ja 1 1,5 1,5 98,5 

Ved ikke hvad fordelen er 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
            

Hvor ofte  køber du  s p il/lege tø j?  (a lle  typer s p il/lege tø j) 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 5 7,7 7,7 7,7 
Køber ikke spil/legetøj 13 20,0 20,0 27,7 

1 gang hver anden uge 4 6,2 6,2 33,8 

1 gang om måneden 7 10,8 10,8 44,6 

1 gang i kvartalet 13 20,0 20,0 64,6 

1 gang hvert halve år 13 20,0 20,0 84,6 

1 gang om året 9 13,8 13,8 98,5 



 

 

I forbindelse med 
fødselsdage og jul til 
mindre børn i familien 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Hvor køber du  s p il/lege tø j?  (a lle  typer s p il/lege tø j) 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 19 29,2 29,2 29,2 
Butik 30 46,2 46,2 75,4 
Onlineshops/hjemmesider 1 1,5 1,5 76,9 

Begge steder 15 23,1 23,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Hvor mange  penge  bruger du  på  s pil/lege tø j måneden?  (a lle  typer s p il/lege tø j) 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 19 29,2 29,2 29,2 
Under 100 kr. 24 36,9 36,9 66,2 

100-199 kr. 13 20,0 20,0 86,2 

200-299 kr. 3 4,6 4,6 90,8 

300-399 kr. 3 4,6 4,6 95,4 

400-499 kr. 2 3,1 3,1 98,5 

500-599 kr. 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
            

Handle r du  i fæ tte r BR?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 20 30,8 30,8 30,8 
Ja, i butikkerne 31 47,7 47,7 78,5 

Ja, begge steder 1 1,5 1,5 80,0 

Nej 13 20,0 20,0 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      



 

 

Hvis  ja , hvor o fte?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 34 52,3 52,3 52,3 
1 gang om ugen 1 1,5 1,5 53,8 
1 gang hver anden uge 1 1,5 1,5 55,4 

1 gang om måneden 4 6,2 6,2 61,5 

1 gang i kvartalet 9 13,8 13,8 75,4 

1 gang hvert halve år 8 12,3 12,3 87,7 

1 gang om året 8 12,3 12,3 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Kender du  til fæ tte r BRs  forde ls klub?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 23 35,4 35,4 35,4 
Ja 26 40,0 40,0 75,4 
Nej 16 24,6 24,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Er du  medlem a f fæ tte r BRs  forde ls klub?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 39 60,0 60,0 60,0 
Ja 13 20,0 20,0 80,0 
Nej 13 20,0 20,0 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

            
Hvis  ja , hvad  s yn tes  du  om dens  tilbud /ordning?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 52 80,0 80,0 80,0 
Bruger den ikke....er bare 
medlem 

1 1,5 1,5 81,5 

Den er o.k. 1 1,5 1,5 83,1 



 

 

Er medlem, men bruger 
ikke ordningen. Er kun 
medlem, fordi svigermor 
handler meget i BR. 
Glemmer at bruge 
kortet/ordningen, fordi 
man får klistermærker 
som skal sættes i et 
hæfte. Hvis ikke 
kortet/hæftet er med, kan 
man ikke få 
klistermærkerne. Synes 
ikke ordningen er god, 
der er alt for lidt frihed, 
f.eks. hvis man har glemt 
sit kort. Matas, f.eks. kan 
bruge ens tlf. nr. 

1 1,5 1,5 84,6 

Er meget godt 1 1,5 1,5 86,2 

fint 1 1,5 1,5 87,7 
Har ikke sat mig ind i det, 
da jeg sjældent hanlder 
hos BR 

1 1,5 1,5 89,2 

Ikke noget særligt 1 1,5 1,5 90,8 

Ikke særlig atteaktive 1 1,5 1,5 92,3 

ja 1 1,5 1,5 93,8 



 

 

Kæreste er medlem for 
vores barn. Man kan 
optjene point og rabat i 
en medlemsbog til barnet, 
men det er vist ikke så 
meget man sparer. En 
medlemsbog er sikkert 
sjovere for lidt ældre 
børn. 

1 1,5 1,5 95,4 

Okay 1 1,5 1,5 96,9 
Rigtig fint 1 1,5 1,5 98,5 
Ved det ikke - 
rabatkuponnerne bliver 
væk - så det er ikke 
optimalt. 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

S yntes  du  a t fæ tte r BR gør nok for lo ya le  kunder?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 23 35,4 35,4 35,4 
Ja 7 10,8 10,8 46,2 
Nej 4 6,2 6,2 52,3 
Ved ikke 31 47,7 47,7 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Hvis  ne j, hvorfor ikke?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 61 93,8 93,8 93,8 
.. 1 1,5 1,5 95,4 



 

 

Det er fint nok at man for 
klistermærke når man 
køber, men synes deres 
fødselsdags gaver til ens 
børn er for dårlige 

1 1,5 1,5 96,9 

For dårlige tilbud 1 1,5 1,5 98,5 

Min svigermor handler i 
BR flere gange om 
måneden og bruger 
mindst 1000 pr. mdr. på 
legetøj til vores søn. Hun 
får aldrig rabatter, tilbud 
eller andet, men handler 
udelukkende der, fordi 
det er tæt på hvor hun 
bor. Jeg vælger selv 
andre steder at handle 
legetøj, f.eks. nettet, fordi 
jeg ikke kan se nogen 
fordel i at handle i BR, 
der som regel er dyrere 
end nettet eller 
varehusene, f.eks. Føtex, 
Bilka m.fl. 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Hvis  ja , hvad  gør de  fo r a t fas tho lde  de  lo ya le  kunder?  



 

 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 57 87,7 87,7 87,7 
. 1 1,5 1,5 89,2 
Alt for lidt 1 1,5 1,5 90,8 
De har en medlemsklub, 
det gør at man får ekstra 
gode tilbud. 

1 1,5 1,5 92,3 

Fætter BR klub og 
fødselsdagsgaver. 

1 1,5 1,5 93,8 

God behandling når man 
kommer i butikken, - 
sikkert også for  / ikke 
medlemmer. 

1 1,5 1,5 95,4 

Gode tilbud!!!! 1 1,5 1,5 96,9 

Konkurrencer, rigtig gode 
tilbud kun for medlemmer 

1 1,5 1,5 98,5 

Medlemsbog med point-
mærker er umiddelbart 
det eneste jeg kender. 
Kunne godt sparer mere 
end et par kr. pr. mærke. 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Handle r du  i Bab ySam?  



 

 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 23 35,4 35,4 35,4 
Ja, i butikkerne 13 20,0 20,0 55,4 

Ja, begge steder 2 3,1 3,1 58,5 

Nej 27 41,5 41,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Hvis  ja , hvor o fte?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 50 76,9 76,9 76,9 
2 1 1,5 1,5 78,5 
3 2 3,1 3,1 81,5 
4 5 7,7 7,7 89,2 
5 2 3,1 3,1 92,3 
6 4 6,2 6,2 98,5 
Ikke rigtigt mere, efter at 
min datter blev 7 år. 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

S yntes  du  a t Bab ySam gør nok for lo ya le  kunder?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 23 35,4 35,4 35,4 
Ja 1 1,5 1,5 36,9 
Nej 3 4,6 4,6 41,5 
Ved ikke 38 58,5 58,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

            
Hvis  ne j, hvorfor ikke?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 62 95,4 95,4 95,4 
.. 1 1,5 1,5 96,9 
har ikke hørt om nogle 
klub eller fordels program 

1 1,5 1,5 98,5 



 

 

Ventetid. Man skal vente 
lang tid i kø for at spørge 
om noget . Man må ikke 
spørge en "løs" personal 
der står ved hylderne . De 
vil ikke svare på løs 
spørgsmål om: f.eks. 
Butikken har den slags 
vare eller hvor hen varen 
ligger. /  / Kunden bliver 
simpelthen træt af at 
spilde tid i BabySam 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
            

Hvis  ja , hvad  gør de  fo r a t fas tho lde  de  lo ya le  kunder?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 64 98,5 98,5 98,5 



 

 

Jeg fik stor rabat, da jeg 
skulle handle til min 6 
uger gamle datter. 
Handlede for over 
10.000,- og fik 15%, 20% 
og 25% på varerne, også 
varer som ikke var en del 
af kampagne. Fik også % 
af varer, som først vil 
være en del af en 
kampagne den 
kommende weekend. Jeg 
får også tilbud sendende 
pr. e-mail hvilket jeg ift. 
andre nyhedsbreve rent 
faktisk læser og bliver 
fristet af. Det er nok fordi, 
jeg i øjeblikket har brug 
for deres varer og tilbud, 
da jeg har et meget lille 
barn, som hele tiden har 
brug for nyt udstyr pga. 
alderen. 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
            

Hvis  Bab ySam opre ttede en  kundeklub , kunne  du  s å  væ re  in te res s e re t i a t b live  
medlem?  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 23 35,4 35,4 35,4 
Ja 10 15,4 15,4 50,8 
Nej 32 49,2 49,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Har du  kommenta re r/gode råd /anbefa linger til s pørges kemae t e lle r s e lve  

unders øge ls en?   

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 13 20,0 20,0 20,0 
. 2 3,1 3,1 23,1 
.. 1 1,5 1,5 24,6 



 

 

Den er lidt kort, 1 1,5 1,5 26,2 

Der mangler en masse 
svarmuligheder som 
f.eks. til spørgsmålet om 
man kender Fætter BR - 
der er stor forskel på at 
kende navnet og så på at 
kende butikken. Der er 
også nogle andre ting, så 
jeg tænker, at 
resultaterne ikke bliver 
helt retvisende, men det 
er måske også ligemeget. 
Held og lykke! 

1 1,5 1,5 27,7 

Der mangler en 
svarmulighed i en af dine 
spørgsmål. Det er i din 
prisskala. Det er ikke 
muligt at skrive 'ved ikke' 
eller 0 kr. Dette giver dine 
konklusioner bias! 

1 1,5 1,5 29,2 



 

 

Det var en mægtig 
forbedring i forhold til 
første udgave. 

1 1,5 1,5 30,8 

Din 0-100% liste rykker 
sig ik. 

1 1,5 1,5 32,3 

Fint 1 1,5 1,5 33,8 
Fordi vi er studerende, så 
får vi meget hjælp af 
forældre og 
svigerforældre. Børnenes 
tøj, legetøj og udstyr er 
derfor ofte gaver fra dem. 
De bruger langt flere 
penge end vi gør, men 
det er dog os som 
fortæller hvad skal købes. 
Synes ikke 
spørgeskemaet tager 
højde for dette. Mange 
børnefamilier får mange 
af de produkter som f.eks. 
BabySam sælger som 
gaver. I øjeblikket er jeg 
god kunde i BabySam, 
men det er udelukkende 
fordi jeg næsten lige har 
født. Synes ikke det 
fremgår af 
spørgeskemaet hvor god 
kunde jeg egentlig er, 
fordi jeg blev kun spurgt 
hvor mange penge jeg 
brugte i BR. 

1 1,5 1,5 35,4 

Go Jagt  ) 1 1,5 1,5 36,9 
Held og lykke 1 1,5 1,5 38,5 

Held og lykke med 
opgaven 

1 1,5 1,5 40,0 



 

 

Hhåber svarene kan 
bruges. 

1 1,5 1,5 41,5 

Hmm, Det er meget 
specifikt omkring ens 
viden for BR og 
BabySAM - du burde nok 
gå i butikkerne eller 
sende spørgeskemaet ud 
gennem deres 
kundeklientel og så gå 
mere i dybden hvordan 
de kan forbedre deres 
kundetilfredshed og 
loyalitet 

1 1,5 1,5 43,1 

Jeg ville nok have større 
interesse i dette hvis jeg 
havde børn. Så om nogle 
år vil jeg nok synes at 
Babysam og Fætter BR 
har større betydning og 
derfor også have 
interesse i 
medlemsfordele 

1 1,5 1,5 44,6 



 

 

Man kunne evt belyse, 
hvad grunden er, når der 
bliver svaret nej 

1 1,5 1,5 46,2 

Nej 14 21,5 21,5 67,7 
nej 14 21,5 21,5 89,2 
nej :) 1 1,5 1,5 90,8 
Nej. 1 1,5 1,5 92,3 
nej. 1 1,5 1,5 93,8 
nej. Måske hvad fætter 
BR og den anden gjorde 
for deres medlemmer af 
kundeklub for bedre at 
vurdere om de gør nok for 
kunderne, men det er 
måske ikke relevant hvis 
man ikke er medlem og 
kender så meget til 
kundeklubben.. 

1 1,5 1,5 95,4 

næ 1 1,5 1,5 96,9 



 

 

Spørgsmålet om hvor 
mange penge man bruger 
på legetøj om mdr. er rent 
respondent mæssigt et 
svært spørgsmål. Antag 
at man handler 2-3 gange 
om året, så skal man nu 
til at summere disse tre 
gange og dividere med 
12, for at få udgiften pr. 
måned.  Evt. noget du 
kan have i mente når du i 
afhandlingen skal 
evaluere på validiteten af 
skemaet :-) 

1 1,5 1,5 98,5 

Synes der er spurt om alt 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
 

Gra tis  medlems kab 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 24 36,9 36,9 36,9 
0 10 15,4 15,4 52,3 
1 31 47,7 47,7 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Bonus chek (s om fx H&M giver) 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 



 

 

Valid - 24 36,9 36,9 36,9 
0 17 26,2 26,2 63,1 
1 24 36,9 36,9 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
      

Medlems raba tte r/-tilbud 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 24 36,9 36,9 36,9 
0 6 9,2 9,2 46,2 
1 35 53,8 53,8 100,0 
Total 65 100,0 100,0 

  

      
VIP-arrangemente r, kun  for medlemmer 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 24 36,9 36,9 36,9 
0 26 40,0 40,0 76,9 
1 15 23,1 23,1 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Forlæ nge t åbn ings tid  i de  pågæ ldende  bu tikker 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 24 36,9 36,9 36,9 
0 37 56,9 56,9 93,8 
1 4 6,2 6,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      

Pre-s a le  kun  for medlemmer 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 24 36,9 36,9 36,9 
0 24 36,9 36,9 73,8 
1 17 26,2 26,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0   

      
Andet 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - 24 36,9 36,9 36,9 
0 41 63,1 63,1 100,0 
Total 65 100,0 100,0   
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