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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Kundklubben – relations- och lojalitetsskaparen? 
  
Fördjupning:  Marknadsföring 
 
Författare:  Stefan Back, Mikael Bolander 
 
Handledare:  Ingmar Tufvesson 
 
Problem:  Vi som kunder erbjuds att gå med i olika kundklubbar där vi 

lockas med olika ekonomiska förmåner och andra mer eller 
mindre värdeadderande erbjudanden. Enligt litteraturen strävar 
företagen alltmer efter att bygga en nära relation med kunden, 
eftersom det anses vara mer ekonomiskt fördelaktigt att bevara, 
underhålla och förbättra redan existerande kundrelationer än att 
söka efter nya. Kundklubben är tänkt att ge både företaget och 
kunden ett visst värde genom denna relation. En intressant 
diskussion är hur detta relationsbyggande, genom kundklubben 
går till. Ur ett kundperspektiv innebär det till stor del att de 
lämnar elektroniska spår varje gång ett köp registreras. Men visar 
kundkortet varför kunderna köper något? Hur upplever de det 
”värde” som företagen levererar? Vidare är det intressant att 
belysa företagens incitament att starta och driva ett 
lojalitetsprogram, med tillhörande kundklubb. Hur upplever de 
kundernas attityder samt vilken typ av relation har man med 
kunderna och leder denna till lojalitet?  

 
Syfte:  Studiens syfte är att undersöka kunders attityder till kundklubbar 

och dess effekter i den lojalitetsbaserade relationen med 
företaget. Uppsatsen innefattar även att, i enlighet med 
problemdiskussionen, undersöka ett antal utvalda företags syn på 
lojalitetsprogram och kundklubbar. 

 
Metod:  Studien innehåller en kvalitativ metod, där djupintervjuer har 

genomförts med 24 kundklubbsmedlemmar och två 
företagsrepresentanter. Dessa intervjuer har fångat attityder och 
beteenden och ligger till grund för vår bedömning av 
kundklubbars potential att skapa relationer och lojalitet. 

 
Slutsatser:  Vi har kommit fram till att kundklubbar har en påverkan på 

medlemmarnas köpbeteende eftersom de föredrar att besöka 
medlemsbutikerna. Dessutom har vi kommit fram till att 
relationsmarknadsföring och lojalitet är svårapplicerbara teorier i 
formatet kundklubb.  

 
Nyckelord:  Kundklubb, köpbeteende, lojalitetsprogram, 

relationsmarknadsföring 



                 

Abstract 
 
We as customers are often offered to join customer clubs with appealing economic 
benefits and other value-added offers. According to the literature the companies strives 
to build a close relationship with the customers, since it is seen as more economic to 
keep existing customers and improve the relationship with them. The customer club is 
supposed to bring a certain value to the companies and customers through this relation. 
The customers provide the companies with information whenever they buy, but does 
this information tell the companies anything about why they are buying? What do the 
customers think of the value that the companies bring them? Further on we compare 
this with the companies’ point of view and investigate their incentive for having a 
loyalty scheme and customer club. What do they think about the customers attitudes 
and what kind of relationship do they have with the customer’s, and does it lead to 
loyalty? 
 
To answer this we have carried out a qualitative method, interviewing 24 members of 
customer clubs and two corporate representatives.   
 
Our conclusions of the study are mainly that the customer clubs have an effect on the 
members buying behaviour, since they prefer to visit these companies. Moreover we 
have found that the theories about relationship marketing and loyalty are hard to apply 
within the customer club.  
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1 Inledning 
 
I detta avsnitt presenteras en bakgrundsbeskrivning, följt av den problemdiskussion 
som leder fram till uppsatsens problemformulering och syfte. Dessutom redovisas 
avgränsningar och uppsatsens vidare upplägg. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Begreppet relationsmarknadsföring (RM) är egentligen ingenting nytt, utan har 
diskuterats mycket och länge både inom forskningen och näringslivet. Trots det var det 
inte förrän under 1990-talet som begreppet spreds med en rasande fart, och 
förankringen har aldrig varit så stark som idag (Gummesson, 2002). Forskare som 
Blomqvist et al (1993) hävdar att de traditionella konkurrensmedlen minskar i betydelse 
på dagens marknader och att dess mest utbredda verktyg, reklamkampanjerna, förlorar 
sina positioner. 
 
”Kunden i fokus” är ett uttryck som är centralt i den moderna marknadsorienteringen 
och litteraturen. Men perspektivet har utvecklats till en djupare syn, vilket innebär att 
företagen inte bara fokuserar på kunderna i allmänhet utan på de lojala kunderna i 
synnerhet. Enligt Johnson & Gustafsson (2000) har många företag flyttat sitt fokus från 
kvalitet till satisfieringen av kunder. 
 
Även ”customer relationship management” (CRM), ”loyalty management” och 
”retention marketing” är begrepp som på ett eller annat sätt inkluderar kundlojalitet. 
Många utmålar dessutom kundlojaliteten som den enda, eller viktigaste, vägen till 
framgång för företaget (Söderlund, 2001). En del har talat om ett paradigmskifte inom 
marknadsföringen då transaktionsmarknadsföringen inte säger någonting om att de 
affärer man gjort med kunden ökar sannolikheten att göra affärer igen. Man kan besöka 
samma butik om och om igen och göra sina inköp utan att en relation uppstår. Strategin 
var tidigare att skaffa så många kunder som möjligt och att ta fler marknadsandelar än 
konkurrenterna. I motsats till ovanstående är det enligt Donaldson & O’Toole (2001) 
fördelaktigt för både kunder och företag att etablera och bibehålla en relation. Denna 
relation är, för företaget, värd att ingå om den kräver en hög grad av interaktion och 
informationsutbyte och om kundens kostnad för att bryta relationen är hög. 
 
Gummesson (2002) ger ett vidare uttryck för sin syn på relationer: 
 
”Relationer är en del av den mänskliga naturen. Om vi löser upp de sociala nätverken 
av relationer, löser vi också upp hela samhället…” 
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Här har också relationsmarknadsföringen sin utgångspunkt, nämligen att man skapar 
ömsesidiga relationer, nätverk och interaktioner med varandra. Långsiktigt samarbete, 
som båda parter tjänar på, är en hörnsten inom relationsmarknadsföringen enligt 
Gummesson (2002). 
 
Att intresset för relationer och lojalitet ökat finns det flera anledningar till. Ett fokus på 
befintliga kunder blir naturligt när flertalet produkter på marknaden blir allt mer lika, 
när det tydliggörs att resurser i allmänhet inte är obegränsade och när konkurrensen 
ökar. Vidare har antalet mediekanaler som kunderna kan nås genom breddats. 
Kunderna utsätts idag för fler meddelanden från flera olika håll än tidigare, vilket 
medför att företagens kostnader för marknadskommunikation har ökat markant för att 
överhuvudtaget bli sedd och hörd (Söderlund, 2001). Endast en liten del av företagens 
kundkrets står för huvuddelen av inköpen, vilket är välkänt för många företagare. 
Problemet har varit att de inte vetat vilka som är de mest lönsamma kunderna. De har 
helt enkelt inte vetat vilka som handlar, och därför inte heller hur ofta och för hur 
mycket, vilket lett till bristande kännedom om vilka som kommer sporadiskt och vilka 
som kommer dagligen. Eftersom de inte haft tillräcklig kännedom om sina kunder har 
många företag bearbetat för stora delar av, och i många fall fel delar av, marknaden för 
att nå sina kunder (Elinder, 1993). 
 
Ytterligare en anledning till de senaste årens fokus på befintliga kunder är att 
utvecklingen inom informationsteknologiområdet förenklat företagens hantering av 
kunder på ett helt annat sätt än tidigare. Nu finns det möjlighet att hålla reda på och i 
förlängningen belöna kunder (Söderlund, 2001). 
 
Denna teknikutveckling har bidragit till att nya metoder som direktmarknadsföring och 
databasmarknadsföring har tillfört nya drag i marknadsföringen (Blomqvist et al, 1993). 
Genom dessa är det teoretiskt möjligt för företagen att skräddarsy sina kundinriktade 
kampanjer, vilka syftar till att skapa närhet till kunderna genom att erbjuda 
kundanpassade produkter och tjänster eller att lyssna till marknaden och utvinna 
värdefull information (Butscher, 2000). 
 
Enligt Blomqvist et al (1993) är kundklubben ett sätt att forma och utveckla 
relationerna med de kunder som företaget anser viktiga och därmed värda att investera 
i. Genom att lagra de köp kunderna gör med kundkorten kan de införskaffa en mängd 
värdefull information om konsumenternas köpvanor. Kundklubben är i första hand till 
för befintliga kunder och i andra hand fungerar den för att locka nya. Syftet med 
kundklubben är normalt att öka kundlojaliteten vilket ofta involverar skapandet av 
någon form av medlemsmentalitet hos kunderna.  
 
Den moderna formen av kundklubbar uppstod i Tyskland och har sedan 1980-talet gått 
starkt framåt. De har sin grund i att det enligt tysk lag är förbjudet att sälja en produkt 
med olika pris till olika kunder, beroende på om de till exempel är medlemmar av en 
kundklubb eller inte. Marknadsförarna var därför tvungna att utveckla en 
lojalitetsskapande metod utan ekonomiska incitament. De flesta metoder som syftar till 
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ökad köptrohet består dock i första hand av rena ekonomiska förmåner till kunden 
(Butscher, 2000). 
 
Det som beskrivits ovan är en introduktion till en stor expansion och trend, inte bara i 
övriga Europa, utan även i Sverige. Företagen har insett värdet och de fördelar som 
relationsorienterade marknadsstrategier innebär och dessa uttrycks ofta i skapandet av 
olika former av lojalitetsprogram och kundklubbar. Trenden stöds av den tekniska 
utvecklingen och både selekteringen och segmenteringen av kunderna har blivit allt 
viktigare i strävan efter att kunna individualisera och därmed effektivisera sin 
marknadskommunikation. Genom en effektiv användning av informationen om 
kundernas köpmönster kan denna individualisering bli verklighet. Enligt forskningen 
finns det stora fördelar för företagen att ägna sig åt den här typen av aktiviteter eftersom 
de knyter kunderna till sig och därigenom kan uppnå både långsiktig lönsamhet och 
lojalitet. Men trots alla artiklar och rapporter som skapats diskuteras sällan dessa 
kundkort, kundklubbar och lojalitetsprogram ur ett kundperspektiv. Man kan bara anta 
att det tas för givet att de fördelar som dessa för med sig till företagen överförs till 
kunderna och att den ömsesidiga relation som påstås skapas har en lika stor förankring 
och intressenivå hos båda parter.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vi som kunder erbjuds att gå med i olika kundklubbar där vi lockas med olika 
ekonomiska förmåner och andra mer eller mindre värdeadderande erbjudanden. Det är 
svårt att undgå att inte påverkas av företagens försök att knyta oss till sig. Även om 
man inte får en förfrågan att ingå i denna kundklubb direkt av företaget är det svårt att 
missa företagens butiksskyltar som exempelvis visar vilken skillnad i pris det är på 
produkterna beroende på om man är medlem i klubben eller inte. Kundklubben har till 
syfte att leverera någon form av mervärde till medlemmen som en icke-medlem inte 
kan få. Företagen hoppas att just du är en lönsam kund som kommer att vara lojal mot 
företaget under en längre tid och hoppas självklart att dessa lojalitetsprogram gör att du 
kommer tillbaka och köper mer och fler produkter ur deras sortiment. Företagen 
förväntar sig nöjda kunder som genom ökad interaktion, kontinuerligt bistår med 
ytterligare information. 
 
Enligt litteraturen strävar alltså företagen alltmer efter att bygga en nära relation med 
kunden, eftersom det anses vara mer ekonomiskt fördelaktigt att bevara, underhålla och 
förbättra redan existerande kundrelationer än att söka efter nya. Kundklubben är tänkt 
att ge både företaget och kunden ett visst värde genom denna relation. Men för många 
av kunderna dröjer det inte länge innan plånboken är fylld med olika kundkort av alla 
dess former. I och med denna kraftiga expansion kan lätt förvirring uppkomma. Hur 
lojal är kunden egentligen?  
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Incitamenten till medlemskap i kundklubben drivs av att man ska få någon form av 
mervärde. Ofta handlar det om rabatterade varor, men det finns även ett flertal andra 
utformningar, exempelvis att man blir belönad utifrån ett poängsystem. Ofta får 
medlemmarna rabattkuponger och liknande hemskickat, erbjudanden att konsumera fler 
produkter som butiken lagerför. 
 
En intressant diskussion är också hur relationsbyggandet genom kundklubben går till. 
Ur ett kundperspektiv innebär detta till stor del att de lämnar elektroniska spår varje 
gång ett köp registreras. Dessa spår visar vad de köper, hur mycket och hur ofta. Ju mer 
kunderna köper desto mer premieras de. Informationen som lagras säger med andra ord 
om kundernas köpvanor, information som företaget kan använda sig av för olika 
planeringar. Men visar kundkortet varför kunderna köper något? Är det de ekonomiska 
fördelarna som driver dem eller är det något annat? Vad är kundernas attityd mot 
kundklubbar? (Varför) vill de ha kundkort? Hur upplever de det ”värde” som företagen 
levererar? Vilka förväntningar/förhoppningar har kunderna på det framtida utbyte som 
kundklubben sägs föra med sig? Hur ser kunderna på relationen? Bidrar medlemskap i 
en kundklubb till lojalitet? Får kunderna, i och med medlemskapet, göra några 
uppoffringar och kan dessa i så fall vara besvärande? 
 
Vidare är det intressant att utifrån ovanstående frågor belysa företagens incitament att 
starta och driva ett lojalitetsprogram, med tillhörande kundklubb. Hur upplever de 
kundernas attityder? Vilken typ av relation har man med kunderna och leder denna till 
lojalitet? Vad känner företagen att kunderna förväntar sig av dem? Hur arbetar man 
med den insamlade kundinformationen? 
 
Ovanstående resonemang har därför lett oss fram till att genomföra en studie, där vår 
problemformulering är: 
 
Hur ser kunderna på kundklubben och lojalitetsprogrammet som en värdeskapande 
funktion och överensstämmer deras syn på relation och lojalitet med företagets? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka kunders attityder till kundklubbar och dess effekter i den 
lojalitetsbaserade relationen med företaget. Uppsatsen innefattar även att, i enlighet 
med problemdiskussionen, undersöka ett antal utvalda företags syn på lojalitetsprogram 
och kundklubbar. 
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1.4 Perspektiv och avgränsning 
 
Uppsatsen syftar till att göra en undersökning ur ett företags- och kundperspektiv, men 
med tyngdpunkten på det sistnämnda. Valet motiveras av att det finns betydligt mer 
begränsad forskning som behandlar kundernas perspektiv. På grund av att uppsatsen 
syftar till att visa på generella attityder kommer ingen djupare analys av de utvalda 
företagens specifika lojalitetsprogram att göras. 
 
Kundklubbar är inget fenomen som bara existerar i Sverige, men vi har valt att endast 
undersöka den marknaden. Resultaten kommer inte att analyseras utifrån ett köns- eller 
åldersperspektiv, eftersom den kvalitativa studien som gjorts inte är tillräckligt 
omfattande för att kunna dra valida slutsatser av det slaget. Därför kommer inte heller 
några förslag till förbättringar och vidareutveckling av lojalitetsprogram ges. 
 
 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Kapitel 2 – Metod 
 
 
I detta kapitel beskrivs det teoretiska tillvägagångssätt och hur det övergripande arbetet 
med uppsatsen genomförts. Även val av litteratur, undersökningsmetod samt förfarande 
vid datainsamlingen motiveras. 
 
Kapitel 3 – Litteraturgenomgång 
 
 
I detta kapitel presenteras den litteratur som ligger till grund för analysen. Kapitlet 
behandlar kundvärde, relationsmarknadsföring och lojalitet samt sambandet mellan 
dessa. Därefter följer en genomgång om innebörden av lojalitetsprogram och 
kundklubbar. Ovanstående genomgång leder fram till en teoretisk referensram. 
 
Kapitel 4 – Empiri och analys 
 
 
I detta kapitel behandlas resultaten av undersökningen. Dessa kopplas till den teoretiska 
referensramen, vilket leder fram till en teoretisk analys av empirin. 
 
Kapitel 5 – Avslutande diskussioner 
 
 
I detta kapitel redovisas slutsatserna av de empiriska undersökningarna och en 
diskussion om dess betydelse. Vidare presenteras studiens kunskapsbidrag och våra 
förslag till vidare forskning inom området. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vilka metoder vi valt att använda för att genomföra vår 
uppsats. Vi försöker skapa en helhetsbild för läsaren genom att diskutera de metoder 
som finns, och därefter redovisa våra val.  
 
 

2.1 Tillvägagångssätt i forskningsprocessen 
 
Med metod avses hur man tänker behandla uppsatsen och Ejvegård (1996) beskriver att 
denna sedan präglar uppsatsen från början till slut. Valet av metod är, enligt Patel & 
Davidson (1994), viktigt för att uppnå vetenskaplighet och för att ha möjlighet att 
komma fram till någon slutsats.  
 
Det allra första steget i en undersökning är, enligt Patel & Davidson (1994), att fundera 
över vilket problem man vill lösa eller belysa genom sin undersökning. Enligt Wallén 
(1996) styr det sedan val av teoriansats, metoder och material. Backman (1998) 
framhåller problemformuleringssteget som ett av de mest avgörande i forsknings-
arbetet.  
 
Vidare beskriver Patel & Davidson (1994) övriga steg i forskningsprocessen som 
litteraturgenomgång, ytterligare precisering av problemet, val av hur man ska lägga upp 
undersökningen, val av teknik för informationsinsamling, genomförande, bearbetning 
och analys samt rapportering. 
 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Man brukar skilja på två förklaringsmodeller, induktion och deduktion. I den induktiva 
ansatsen bildar en mängd enskilda fall ett generellt samband (Alvesson & Sköldberg 
1994). Den bygger på empiri och brukar förklaras med att man arbetar efter 
”upptäckandets väg” och undersöker verkligheten, utan att ha förankrat studien i 
tidigare teorier, för att utifrån det dra slutsatser och formulera en teori (Patel & 
Davidson, 1994). Forskaren hoppas med andra ord hitta en teori som kan förklara den 
insamlade informationen (Merriam, 1994). 
 
I den deduktiva ansatsen drar man istället slutsatser om enskilda företeelser utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier (Patel & Davidson, 1994). Wallén (1996) 
diskuterar vidare att teorin har en viktig roll vid deduktion. Man utgår från befintliga 
teorier och prövar detta empiriskt. Eftersom teorier är förenklingar av verkligheten bör 
man tydligt visa teoriernas relation till observerbara företeelser.  
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Ansatsen i undersökningen kan betecknas som deduktiv. Anledningen till valet av 
denna ansats är att vi ville ha en god teoretisk förståelse innan det empiriska arbetet 
påbörjades. Detta för att, utifrån litteraturen, kunna göra en analys av kundernas och 
företagens uppfattningar om de olika områdena.  
 
 

2.3 Undersökningens karaktär 
 
Enligt Patel & Davidson (1994) är det avgörande för om man väljer en kvantitativ eller 
kvalitativ metod hur man har formulerat sitt undersökningsproblem. Har man för avsikt 
att mäta något och är ute efter information som kan behandlas matematiskt och/eller 
statistiskt bör man använda en kvantitativ metod. Är man däremot mer intresserad av 
att tolka och förstå människans situation använder man den kvalitativa metoden. Den 
kvantitativa och den kvalitativa forskningen ställs ofta emot varandra, men kan mycket 
väl komplettera varandra. Enligt Andersson (1994) beror skillnaden mellan kvantitativa 
och kvalitativa analyser snarare på hur den insamlade informationen utnyttjas. 
Möjligheten att kombinera dessa metoder har lett till att huvuddelen av den forskning 
som bedrivs idag inom samhällsvetenskapen befinner sig någonstans mellan dessa 
ändpunkter. 
 
Enligt Andersen (1994) är utgångspunkten för den kvalitativa metoden att varje 
fenomen har en unik kombination av kvaliteter och egenskaper och att det därför inte 
kan mätas. För att förstå dessa måste man tolka fenomenet. Man fokuserar på 
människors livsvärld, för att se hur de uppfattar sig själva och sin situation. Det här sker 
genom tolkning av deras beteende och Hartman (1998) menar att man genom denna 
tolkning kan närma sig deras subjektiva sätt att se på omvärlden. Denna form av 
mjukdata omfattar egenskaper som kan beskrivas men som bara ofullständigt kan 
graderas eller mätas. Wallén (1996) nämner frågor om upplevelser, känslor, 
föreställningar och symboler som exempel. 
 
Exempel på undersökningar av kvalitativ karaktär är fallstudier, fokusgrupper, 
djupintervjuer och survey-undersökningar med små urval (Lekvall & Wahlbin, 1993). 
 
Undersökningen är av en kvalitativ karaktär eftersom syftet med studien är att 
undersöka kundernas och företagens attityder gentemot lojalitetsprogram och dess 
innehåll. Avsikten är inte att, i någon större utsträckning, kvantifiera svaren, utan 
snarare att peka på subjektiva fenomen.  
 
 

2.4 Val av ämne 
 
I tidigare forskning inom detta område saknas det empiriska studier som påvisar 
kundernas generella uppfattning om lojalitetsprogram och kundklubbar som funktion. 
Snarare har de behandlat specifika företags sätt att bygga upp lojalitetsprogram och 
påvisat hur dessa påverkat medlemmarna. Detta visar möjligtvis inte en helhetsbild, 
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eftersom kunder kan ha en viss attityd till en specifik kundklubb men sammantaget ha 
en annan attityd till kundklubbar som funktion inom andra företag. Med det menas att 
respondenterna i de undersökningarna har intervjuats mitt i sitt pågående återköps-
beteende, vilket gör att man förmodligen missat de kunder som är medlemmar i 
kundklubben men inte besöker butiken. Man kan då anta att man får ett mer positivt 
utfall än om andra delar av kundstocken varit representerade. De studierna har även 
påvisat att kundklubben påverkar kundernas attityder i positiv riktning samt ger en 
relativt god grund för relationsskapande. 
 
De flesta uppsatsförfattare talar även om att det i litteraturen saknas ett kundperspektiv, 
vilket vi håller med om. Företagen har därför till stor del att förlita sig på det som 
framkommer i litteraturen om hur en kundklubb ska byggas upp, men risken är att de då 
missar vad kunderna vill ha. Därför vill vi skapa en vidare förståelse för deras behov 
och uppfattningar. 
 
Inför arbetet med denna uppsats hittades endast ett tidigare arbete som behandlar 
kundernas generella attityder mot kundklubbar och medlemskap i dessa. Det som 
saknades i den undersökningen är kopplingen till företagens syn, varför vi ansåg det 
intressant att inkludera det i vår studie, då man på ett tydligare sätt kan åskådliggöra 
orsakerna till att kundklubben och dess funktioner uppfattas som de gör. 
 
Ovanstående har medfört att vi intervjuat ett antal respondenter som är medlemmar i 
olika kundklubbar. Vilka kundklubbar de är medlemmar i har varit irrelevant för 
undersökningen. För att få företagens perspektiv valdes två representanter, Stadium och 
Åhléns, som båda verkar inom detaljhandeln. Med utgångspunkt från problem-
diskussionen undersöks deras uppfattningar om lojalitetsprogram och tillhörande kund-
klubbar. 
 
 

2.5 Litteraturval 
 
Litteraturvalet har sin utgångspunkt i problemdiskussionen och problemformuleringen. 
För att kunna analysera kundens och företagens syn på hur kundklubbarna skapar en 
eventuell relation och lojalitet valdes att först använda litteratur och annat publicerat 
material från några av de mest framstående forskarna inom respektive område, då de 
ses som förgrundsfigurer samt att andra forskare ofta refererar till dem. Samtidigt ville 
vi skapa en nyansering, där hänsyn tas till andra författares perspektiv och synsätt. De 
två litteraturområdena kompletteras med teorier om kundvärde och lojalitetsprogram. 
Vissa element av teorierna redovisas också för att främst skapa en förståelse för läsarna, 
vilket medför att analytiska återkopplingar inte görs. Nedanstående precisering ligger 
också till grund för litteraturgenomgångens disposition.  
 
Vid belysningen av kundvärdet används en av de mest gångbara teorierna, 
”disconfirmation paradigm”, då den beskriver kundens förväntningar innan köp och hur 
denne blivit tillfredsställd efter köpet. Vi ville alltså ta reda på hur kunden uppfattar 
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kundklubbens värde och hur stort värdet är. Vidare kan det upplevda värdet och 
tillfredsställelsen av kunden ses som en grundläggande faktor för att skapa en relation 
och lojalitet. 
 
I relationsmarknadsföringens mer specifika utformning uppfattar vi Gummessons 
(1998, 2002) och Grönroos (2000) teorier som passande, då de karaktäriserar 
relationens beståndsdelar och egenskaper. Vi valde att inrikta oss på den del som 
behandlar ömsesidighet, samarbete och kommunikation för att se lojalitetsprogrammets 
roll och bidrag till detta. 
 
Lojalitet och återköp är några av de främsta huvudpunkterna i relationsmarknads-
föringen. Därför kan det vara passande att använda kundlojalitetslitteratur för att få svar 
på om kunderna anser att kundklubbarna och lojalitetsprogrammen leder till lojalitet. 
Här har Söderlunds (1997, 2000, 2001) teorier och förklaringar varit applicerbara. Även 
Dick & Basus (1994) modell om olika sorters lojalitet ger en god sammanfattning av 
olika sorters lojalitet. 
 
Litteraturen om kundklubbar och lojalitetsprogram fungerar dels som en introduktion 
till området och dels finns det en del handgripliga punkter som kommer att användas i 
vår analys. Här har vi erfarit att det finns relativt begränsad forskning men Butschers 
(2000) och Elinders (1993) teorier har varit av stor betydelse. 
 
Utifrån den redovisade litteraturen används sedan Ravald & Grönroos (1996) modell 
om sambandet mellan värde, relation och lojalitet som en sammanfattning och teoretisk 
referensram, då den ger en tydligare bild av hur de ovan nämnda områden relaterar till 
varandra. Denna modell används även som utgångspunkt för analysen av empirin. 
 
 

2.6 Intervjuer 
 
Eftersom vi är intresserade av de attityder, uppfattningar och tolkningar som ligger till 
grund för kundernas och företagens syn på lojalitetsprogram anser vi att personliga 
intervjuer är den metod som kan ge mest kunskap. Syftet med en personlig intervju är 
att få en insikt i den intervjuades kunskaper och erfarenheter angående det berörda 
ämnet. Intervjuerna ger även en möjlighet att tolka respondentens sätt att svara, med 
hjälp av tonfall, mimik och gester och på så sätt få ett utförligare svar än vid till 
exempel en enkätundersökning. Dessutom ger det möjlighet att ställa följdfrågor och 
omformulera och förklara frågorna vid eventuella otydligheter (Wallén, 1996).  
 
I och med att informationen kommer från en enskild person är den, enligt Seymour 
(1992), unik och därför har intervjutekniken inte till uppgift att generalisera 
informationen till att gälla en större population. 
 
En viktig del av intervjuprocessen är probning. Den innebär att man försöker tränga 
djupare in i ett område och få en mer djupgående kunskap om varför någon har en viss 
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attityd eller beter sig på ett visst sätt. Det är helt och hållet upp till intervjuaren hur 
probningen ska gå till och om respondenten i tillräcklig utsträckning lämnat de svar 
som behövs för att man ska uppnå syftet med undersökningen. De vanligaste 
anledningarna till probning är att få ett förtydligande eller att man vill att respondenten 
ska ha en fortsatt dialog kring ämnet (Seymour, 1992). Enligt Andersson (1994) är det 
viktigt att inse att syftet med probning inte är att lura eller manipulera respondenten att 
säga något denne inte önskar, utan att helt enkelt hjälpa respondenten att lämna ett så 
fullständigt svar som möjligt. 
 
Seymour (1992) talar även om att man genom att informera om förutsättningarna för 
intervjun ger respondenten en uppfattning om intervjuns längd, vad som krävs av denne 
och om faktisk information eller egna attityder och känslor ska rapporteras. Denna 
information är väsentlig eftersom den klarlägger förväntningarna och när respondentens 
roll förklarats minskar förhoppningsvis dennes eventuella osäkerhet. 
 
Vidare diskuterar Wallén (1996) att bearbetningen av materialet, utskrifter och 
kategorisering av innehåll, måste nära följa talets nyanser. Dessutom får man bara 
riktiga svar om det är ett äkta samtal med givande och tagande. Egna känslor och 
upplevelser påverkar både frågor och tolkning av svar och måste därför medvetande-
göras och bearbetas. Det kan finnas saker som bara uppfattas om man känner till 
sammanhanget och ofta finns ett behov att tillfoga kommentarer om situationen. Därför 
bör den som genomfört intervjun vara den som skriver ut materialet. 
 
En viktig fråga som vi var tvungna att ta ställning till inför intervjuerna var hur vi 
skulle registrera det som sägs. Att göra ordagranna anteckningar är tidsödande och kan 
också verka störande för respondenten, som märker att allt som sägs skrivs ned. Det 
kan också vara svårt att hålla en ledig samtalston och få intervjun att flyta om man 
samtidigt ska göra noggranna anteckningar. Man bör därför, enligt Ejvegård (1996), 
sträva efter att göra anteckningarna så kortfattade som möjligt och komplettera dem 
efter intervjun. I de fall en exakt formulering i ett svar är viktigt bör det dock skrivas 
ned omedelbart. Ett annat alternativ är att spela in på band, men den metoden är väldigt 
tidsödande, då det innebär ett stort merarbete att i efterhand skriva ut hela intervjun. 
Dessutom kan många intervjupersoner uppleva ett obehag över att få sina ord inspelade 
(Andersson, 1994).  
 
Valet föll på att föra anteckningar under intervjuerna, då vi ansåg det vara det mest 
passande sättet. Eftersom båda författarna närvarade under intervjuerna hade vi 
möjlighet att föra ett avslappnat samtal samtidigt som stödord skrevs ned. Direkt efter 
diskuterades intervjuerna och anteckningarna kompletterades med fylligare informa-
tion, när den ännu var färsk. I de fall respondenten sa något som skulle citeras skrevs 
detta ned, ordagrant, under intervjuns gång. 
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2.6.1 Intervjuguiden 
 
Frågorna i intervjuguiden är baserade på ovan nämnda litteraturområden. Guiden är 
kategoriserad i rubriker (se Bilaga 1 och 2) för att tydliggöra kopplingen till litteraturen. 
Dock innefattar några av frågorna flera olika teoriområden, vilket medför vissa 
svårigheter att redovisa exakt vilken specifik del av litteraturen frågorna behandlar och 
hur den exakta kopplingen ser ut. Men eftersom det är en intervjuguide ser vi inte det 
som ett problem, då svaren på en specifik fråga även kan leda till svar på frågor inom 
andra områden.  
 
Vi har valt att i möjligaste mån arbeta utefter öppna frågor, vilket innebär att 
respondenterna får möjlighet att tolka frågeställningen fritt och har frihet att svara med 
egna ord och diskutera synpunkter, åsikter, motiv, attityder och känslor (Seymour, 
1992: Christensen, 2001). I de fall vi ansett att ingen vidare diskussion kring svaret 
krävts har slutna frågor använts.  
 
Mer specifikt är intervjuguiderna uppdelade i frågor till medlemmar och företag.  
 
 
2.6.1.1 Intervjuguide, medlemmar 
 
I intervjuguiden för medlemmarna ställs ett antal inledande bakgrundsfrågor. De 
används för att skapa en överblick av respondenterna, vad gäller antal kundklubbs-
medlemskap, inom vilken tidsaspekt medlemskapet existerat, det aktiva användandet av 
kundkorten samt anledningar till varför de blev medlemmar. Svaren på dessa frågor har 
sedan använts för att undersöka tendenser och skillnader mellan respondenternas 
attityder till, och beteenden vid, medlemskap.  
 
Då kunderna förmodas bli medlemmar i kundklubbar för att få ett utökat värde ville vi 
undersöka hur de uppfattar det. Detta innebär dels det ekonomiska, dels det icke-
ekonomiska perspektivet, där mer mjuka värden spelar in. Vidare ville vi få svar på hur 
benägna de är att samla värdet och hur de vill att det ska vara utformat.  
 
För att besvara hur kunderna upplever kundklubben som relationsskapare undersöktes 
deras syn på ömsesidighet, delaktighet och personligt band. Dessutom ville vi få svar på 
om kundernas förväntningar förändrats i och med medlemskapet, hur de vill att 
relationen ska vara utformad samt hur de upplever kommunikationen med företagen. 
 
Vidare ville vi skapa en bild av kundernas attityder och beteende för att kunna göra en 
bedömning av lojaliteten och dessutom undersöka hur värdefulla de känner sig för 
företagen och vilken påverkan relationens styrka har på köpbeteendet, för att påvisa 
kundklubbens roll som bytesbarriär. 
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2.6.1.2 Intervjuguide, företag 
 
Intervjuguiden för företagen är utformad för att besvara motsvarande frågor som ställts 
till medlemmarna, för att kunna göra en jämförelse. Dessutom lades frågor till som 
endast är applicerbara i ett företagsperspektiv. Dessa innefattar bland annat vilka 
bakomliggande faktorer som bidrog till att de implementerade kundklubben, vilken roll 
de anser att denna spelar samt hur de arbetar med den insamlade kundinformationen. 
 
Vidare undersöktes vilket värde företagen anser att kundklubben ger dem samt vilket 
värde de levererar, ekonomiskt/icke-ekonomiskt. Dessutom undersöks hur utform-
ningen av erbjudanden ser ut, vilka faktorer de baseras på samt vad företagen ser som 
lönsamt i värdeskapandet. 
 
Angående relationen eftersträvas svar på hur företagen ser på kundklubben som 
relationsskapare och hur arbetet med relationerna till medlemmarna ser ut. Dessutom 
undersöks företagens syn på deras ansvar gentemot medlemmarna samt de krav de 
ställer på dem. Vidare behandlas hur företagens kommunikation till medlemmarna 
yttrar sig samt skillnaden i denna jämfört med icke-medlemmar.  
 
Vidare ville vi få svar på hur de definierar och mäter tillfredsställelsen och lojalitet 
samt kundklubbens roll och påverkan på kundernas återköpsbenägenhet. 
 
 
2.6.2 Urval 
 
Hartman (1998) menar att det är viktigt för undersökningen att man tänker igenom sitt 
urval, så att det leder till sådan kunskap att frågan blir besvarad. Tillgången av tid och 
forskningsfrågans formulering avgör hur stor en undersökning behöver vara (Backman, 
1998; Wibeck, 2000). Patton (1990) diskuterar vidare att kvalitativa studier inte ställer 
några krav på urvalets storlek, utan att det är djupet i den erhållna informationen som är 
av intresse.  
 
För att uppfylla syftet med studien var vi hänvisade till att välja kunder som innehar 
kundkort och företag som arbetar med lojalitetsprogram. Företagen valdes ut och kravet 
var att de aktivt har arbetet med lojalitetsprogram i minst 5 år, då de, på grund av sin 
erfarenhet, förmodas ha en god uppfattning om lojalitetsprogrammens innebörd och de 
för- och nackdelar som det för med sig för företaget och kunderna. Företagsperspektivet 
representeras av två företag (Se bilaga 4), som båda är aktiva inom detaljhandeln. Valet 
av företag kom sig dels av ovanstående kriterier samt att vi fick access hos dessa. Att 
det blev två företag beror på att vi inte ville förlita oss på ett enskilt företags syn på 
arbetet med lojalitetsprogram, utan få en lite vidare bild. Efter att ha kontaktat företagen 
skickade vi, på deras begäran, vår intervjuguide, då de ville veta vilken typ av frågor 
som skulle besvaras och för att de skulle få chansen att förbereda sig. 



                  
 Stefan Back 
 Mikael Bolander       Kundklubben – relations- och lojalitetsskaparen?
  
 
 

 
 
   

13 

Urvalskravet för kunderna var, som tidigare nämnts, att de är kundkortsinnehavare. 
Andra kriterier var att vi ville ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och att de 
åldersmässigt skulle vara mellan 20 och 65 år. Dessutom skulle de skilja sig åt gällande 
antal kundkort. Denna studie behandlar inte de utvalda företagens specifika kunder utan 
syftar till att få en allmän bild av kundens uppfattning. Därför behövde de inte heller ha 
kundkort hos de utvalda företagen. Även om vi inte gör några djupare analyser utifrån 
dessa kriterier anser vi att det är berikande att få svar från personer som skiljer sig åt i 
de olika aspekterna. Urvalets omfattning hamnade på 24 kundintervjuer med en jämn 
åldersfördelning (se Bilaga 3) eftersom vi upplevde att informationsmättnad uppstod 
och att intervjuer med ytterligare respondenter inte skulle tillföra ytterligare ny 
information. 
 
För att så snabbt som möjligt få fram dessa kunder hörde vi oss för i vår omgivning. 
Därigenom föreslogs personer som sedan kontaktades. Respondenterna är bosatta i 
Stockholmsområdet, varför genomförandet av empirin förlades dit. Det går därför inte 
att generalisera deras svar för hela konsumentmarknaden i Sverige. De utvalda 
företagen kan inte heller ses som generaliserbara för företag på samtliga marknader, 
eller ens inom hela sin bransch. Vidare kommer inte företagens specifika uppbyggnad 
av lojalitetsprogram att behandlas eller förslag till förbättringar ges, då det inte är av 
intresse för att uppfylla syftet med studien. 
 
 

2.7 Reliabilitet och validitet 
 
Ejvegård (1996) talar om att reliabiliteten anger tillförlitligheten hos, och 
användbarheten av, ett mätinstrument. Vidare diskuterar Wallén (1996) att olika 
mätningar av samma slag på samma objekt ska ge samma värden. När det gäller 
levande varelser kan en mätning inte alltid upprepas eftersom det kan ha skett en 
påverkan eller inlärning vid varje testtillfälle som förändrar utgångsläget för nästa test. 
Enligt Patel & Davidson (1994) och Seymour (1992) handlar instrumentets 
tillförlitlighet om hur väl det motstår slumpmässiga inslag. Vid intervjuer måste man 
tänka på att tillförlitligheten är beroende av den eventuella intervjueffekt som kan 
uppstå. Den är ett resultat av att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under intervjun 
att individerna förstår, medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av dem.  
 
Enligt Kjaer Jensen (1995) kan det även vara svårt att uppnå hög tillförlitlighet vid 
kvalitativa studier, då en undersökning som utförs vid två olika tillfällen av två olika 
forskare ofta leder till helt skilda resultat. Han diskuterar vidare att det går att uppnå en 
större giltighet vid kvalitativa studier då man till exempel vid intervjuer kan vrida och 
vända på frågorna så att man verkligen får de svar man behöver för sin undersökning. 
 
Med validitet avses, enligt Ejvegård (1996), att man verkligen mäter det man avser att 
mäta. Vidare diskuterar han att validitetsprövning är svårare än reliabilitetsprövning 
och strängt taget kan den endast ske om man har något annat mått på det man mäter att 
jämföra med. Att veta vad vi undersöker handlar, enligt Patel & Davidson (1994), om 
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överensstämmelsen mellan det vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt 
undersöker. 
 
Enligt Seymour (1992) är det största problemet med kvalitativa metoder att datan inte 
är representativ. I de flesta fall är urvalet i en kvalitativ studie litet och inte heller gjort 
med hjälp av statistisk slumpmässighet. Därför finns det ingen möjlighet att vara säker 
på att resultaten från urvalet motsvarar den totala populationen. 
 
Vi är medvetna om att valet av de aktuella företagen påverkar vår undersökning på det 
sättet att det inte går att bortse från att svaren möjligen blivit annorlunda om andra 
företag valts samt att deras svar präglas av egna erfarenheter om kundklubben och 
lojalitetsprogrammet trots att vi vill uppnå den generella bilden. Det är dock något som 
är svårt att undvika. Då de kvalitativa intervjuerna genomförts med ett mindre antal 
respondenter, som inte är statistiskt utvalda, kan det inte heller påstås att reliabiliteten 
är hög. Istället pekar de på olika fenomen som är allmängiltiga inom ramen för denna 
studie.  
  
För att få en så hög validitet som möjligt har vi valt ut litteratur som har en nära 
koppling till uppsatsens ämne och utifrån denna formulerat frågor till respondenterna. 
Vi har även försökt att planera och utföra vår empiri på ett sådant sätt att analysen och 
resultatet ska ge svar på problemformuleringen och syftet med uppsatsen. 
 
Primärdata anses ofta ha en högre trovärdighet hos läsaren, vilket medför höga krav på 
att man återger respondentens uppgifter så exakt som möjligt. Dock är vi medvetna om 
att den information som företagsrepresentanterna under intervjuerna lämnat ut om sitt 
arbete med lojalitetsprogram kan ha varit begränsad i viss utsträckning. Detta kan bero 
på att de inte vill riskera att viss information om den egna verksamheten kommer ut till 
konkurrenter eller allmänheten (Andersen, 1994). 
 
 

2.8 Källkritik 
 
Det är viktigt att man har ett kritiskt förhållningssätt när man utför ett vetenskapligt 
arbete, då det gäller att kunna sålla bort data som är otydlig eller mindre sanningsenlig. 
Data kan aldrig vara helt neutral, utan utredarnas tolkning av den insamlade datan sker 
utifrån en subjektiv grund. Redan vid valet av informationskällor, men även vid 
tolkning av empirin, präglas arbetet av författarnas värderingar och erfarenheter. Då det 
inte går att vara helt neutral är det viktigt att vara medveten om detta, för att åtminstone 
vara så objektiv som möjligt (Thurén, 1998). 
 
I undersökningar jämför man ständigt sina egna tankar om verkligheten med data om 
densamma och man ställer teoretiska begrepp mot sina empiriska resultat. Källkritikens 
syfte är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta, validitet, om den 
är väsentlig för frågeställningen, relevans, och om den är fri från systematiska 
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felvariationer, reliabel. Dessa tre förhållanden är viktiga att ha i åtanke vid val av 
litteratur (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
 
Bell (1995) talar om extern och intern kritik, där den externa kritiken avser att upptäcka 
om en källa är äkta, tillförlitlig, och om den ger en sann bild av det som den ska skildra. 
Den interna kritiken å sin sida är till för att hårdgranska källans innehåll. När man 
bedömer en källa är det viktigt att man baserar denna på om källan karakteriseras av 
fakta eller av åsikter och värderingar. En författare klargör sällan sina värderingar vilket 
kan göra det svårt att avgöra om materialet är objektivt eller ej. 
 
Ofta förändras informationen i en berättelse, då den har berättats i flera led. Därför bör 
en god källa, enligt Thurén (1992) vara oberoende av påverkan utifrån, vilket innebär 
att en person som upplevt en viss händelse inte bör ha diskuterat detta med någon 
annan. Det är även viktigt att veta vilken tendens, partisk riktning, källan har, för att 
veta om källan kan ha en stark påverkan av sina egna värderingar. 
 
De empiriska resultaten baseras på intervjuer med två företagsrepresentanter och 24 
kundklubbsmedlemmar. Urvalet kan tyckas litet för att ge tillräcklig information och 
valida resultat, men som tidigare nämnts är inte intentionen att komma fram till 
generella slutsatser om studieområdet, utan snarare att få en ökad förståelse för den 
studerade företeelsen. 
 
Trots att det finns relativt mycket källor inom det område vi behandlat har det ändå 
varit vissa svårigheter med att hitta litteratur med just den infallsvinkel som varit 
önskvärd. Majoriteten av litteraturen är skriven ur ett företagsperspektiv, vilket gör att 
kundperspektivet ibland hamnar i skymundan. En stor del av källorna utgörs av engelsk 
litteratur, vilket kan leda till att vissa ord förlorar sin rätta betydelse då de översätts till 
svenska, samtidigt som vi anser att den utländska litteraturen ger uppsatsen ett vidgat 
perspektiv. 
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3 Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenteras den litteratur som förklarar det problemområde vi ämnar 
undersöka. 
 
 

3.1 Kundvärde 
 
En kunds uppfattning om vilket värde som är tillfredsställande är en högst subjektiv 
utvärdering som skiljer avsevärt mellan olika individer. Det som skapar värde för en 
person kan vara fullständigt ointressant för en annan (McIlroy & Barnett, 2000; 
Holbrook, 1999). Man värderar olika beroende på vad som anses vara personligt 
relevant (Hoyer & McInnis, 2000). Holbrook (1999) definierar värdet som en 
”interaktiv och jämförande upplevelse, styrd av preferenser” samtidigt som Zeithaml 
(1988, s. 7) definierar sin syn på kundvärdet på följande sätt: 
 
”Upplevt värde är kundens totala utvärderande av värdet av en produkt baserat på 
perceptioner av vad som är mottaget och vad som är gett.” 
 
Enligt Zeithaml (1988) är alltså värdet en funktion av vad en kund får, vilka behov 
erbjudandet löser och den uppoffring som kunden gör för att få denna lösning. 
Holbrook (1999) och Gummesson (2002) anser även att det krävs en interaktion mellan 
konsument och produkten/företaget för att konsumentvärde ska uppstå. Söderlund 
(2000) beskriver att det finns en mängd olika aktiviteter som företaget kan ägna sig åt 
för att skapa ett värde till kunden.  
 
Holbrook (1999) anser även att konsumentvärdet är situationsbetonat, vilket innebär att 
värdet kan variera beroende på under vilka omständigheter och i vilket sammanhang 
produkten utvärderas. Konsumentvärdet innefattar upplevelsen av hela konsumtions-
processen av en produkt, och därmed inte bara vid själva köpet. 
 
Vidare, måste företaget förstå när och hur detta värde ska levereras för att möta 
kundens förväntningar och behov. Det är lätt att se hur värdet av kärnprodukten blir 
något ifrågasatt om tilläggsservicen missas eller inte är god nog (Blomqvist et al, 1993). 
Det är så att ju mer man vet om sina produkter och sin service, och vad som skapar 
värde för kunden, desto lättare blir det att se och förstå kundernas nuvarande och 
framtida beteende eftersom man har stor chans att få en hög satisfiering (Johnson & 
Gustafsson, 2000). 
 
Enligt Hoyer & MacInnis (2000) är målet med värdeskapandet att tillhöra kundens 
consideration set, vilket innebär att man tillhör ett av de upp till åtta varumärken som 
kunden först tänker på när denne står inför ett köpbeslut. Chansen att kunden köper 
företagets produkter ökar på detta sätt. Parasuraman & Grewal (2000) talar här om att 
kundens förväntningar ska satisfieras och helst överträffas angående tillmötesgående, 
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problemlösande och service, vilket man inom forskningen kalla för disconfirmation 
paradigm. Den upplevda kvaliteten som kunden får genom köpprocessen styr om 
förväntningarna tillgodoses eller inte, vilket i sin tur påverkar kundens satisfiering 
(Kristensen et al, 1999; Hoyer & MacInnis, 2000). 
 
 

3.2 Relationsmarknadsföring 
 
Sedan relationsmarknadsföring (RM) blev ett begrepp och forskningen kring denna fått 
en allt starkare förankring har det publicerats en mängd olika definitioner. När man 
studerar dessa inser man att det inte finns någon enhetlig eller grundläggande version 
trots att dessa påminner starkt om varandra. I ett försök att överblicka RM återges här 
ett par definitioner från några av de mest kända forskarna: 
 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum.” (Gummesson, 2002, s. 16) 
 
”The process of creating, maintaining and enhancing strong valueladen relationships 
with customers and other stakeholders.” (Kotler et al, 1999, s. 483) 
 
”The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance, and 
when necessary terminate relationships with customers so that the objectives regarding 
economic and other variables of all parties are met. This is achieved through a mutual 
exchange and fulfilment of promises. (Grönroos, 2000, s. 243) 
 
Enligt Grönroos (1998) ska RM ses som en marknadsföringsstrategi där fokus skiftar 
från aktiviteter att attrahera nya kunder till aktiviteter för att behålla de nuvarande. 
Söderlund (2000) beskriver denna fokusering på befintliga kunder som en defensiv 
strategi. Grönroos (1998) beskriver även att kundorienteringen måste vara total, både 
internt i organisationen och externt mot kunden, för att RM ska bli framgångsrikt. Det 
innebär således att RM bidrar till att företaget kontinuerligt eftersträvar att hamna i 
situationer där en möjlighet till en givande relation kan skapas (Gummesson, 1998).  
 
Gummesson (1998) och Donaldson & O’Toole (2001) anser även att det grundläggande 
med RM är att skapa personliga och långsiktiga relationer till kunderna för att få bättre 
effekter på lönsamheten, istället för upprepande, enskilda transaktioner. Vidare 
diskuterar Ravald & Grönroos (1996) att det är svårt för företaget att standardisera de 
köpprocesser och interaktioner som uppstår, eftersom relationerna ofta ser olika ut, men 
möjligheten är stor att övervinna detta om företaget har en direktkontakt med sina 
kunder, som gör att informationsinsamlandet kan ske på en individuell nivå. 
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Enligt Blomqvist et al (1993) ger således RM företaget möjlighet att genom denna 
individualisering få information om den enskilde kundens behov och intressen, vilket är 
en stor fördel då kundernas behov och preferenser blir alltmer individuella. 
Gummesson (1998) anser även att det leder till ett mer effektivt sätt att styra sin 
organisation och marknadsföring, förutsatt att företaget kan ta tillvara på dessa 
möjligheter. Han beskriver att företaget kan fokusera på en målmarknad, med kända 
kunder, istället för en mer osäker där resurser går till spillo. 
 
Gummesson (1998) fortsätter och betonar att företaget måste inse vikten av att förstå 
kunden med dess olika behov och värderingar. Kunskapen om detta måste tas tillvara 
för att kunna utveckla erbjudanden som ger ett högt mervärde till kunden. Även Lynch 
(1995) anser att förståelsen för kunden är kritiskt och talar om vikten av att etablera 
relationer som påverkar kundernas beteende. 
 
 
3.2.1 Relationens egenskaper 
 
Gummesson (2002) ger relationen en mer djupgående beskrivning och har också 
utvecklat och definierat olika egenskaper av relationen i ett antal punkter. De viktigaste 
sammanfattas nedan: 
 

• Samarbete – RM:s viktigaste egenskap är samarbetet och finns överallt i 
affärslivet. Samarbete kan ske företag emellan, men även mellan kund och 
företag. Samarbetet kan vara kopplat till en enstaka affär eller ske kontinuerligt. 
I långsiktiga relationer måste man även anpassa sig och samarbeta med varandra 
för att relationen ska bli fruktsam. 

 
• Engagemang, beroende och vikt – aktörerna är beroende av varandra och de 

måste vara engagerade för att relationen ska fungera. Här redovisas också tre 
olika nivåer av beroenden och engagemang. Nivå 1 kan ses som att företaget 
lockar till sig kunder genom olika former av aktiviteter, exempelvis pris. Detta 
är dock lättimiterat av konkurrenterna och därför krävs en uppkomst av en 
djupare relation i Nivå 2, där kommunikation och/eller interaktion till kunden är 
viktig. På Nivå 3 sätts ömsesidighet och en nära relation i centrum.  

 
• Långsiktighet – en långvarig relation blir ofta effektivare för alla parter eftersom 

kunskapen och anpassningen om och till varandra ökar fortlöpande. 
Långsiktigheten är, som tidigare nämnts, central i RM. 

 
• Innehåll – innehållet i en relation gäller i första hand ekonomiskt utbyte, där ena 

parten levererar en vara eller tjänst och den andra parten betalar ett pris. 
Innehållet kan även utgöras av överföring av kunskap och information. 
Innehållet måste självklart också vara attraktivt för båda. 
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Enligt Kotler et al (1999) är målet att långsiktigt leverera ett högt upplevt värde till 
kunden. Inom RM eftersträvar man ”kundretention” och låg ”kunddefektion”, det vill 
säga att behålla sina kunder och att ha få avhoppare bland sina kunder. Det här innebär 
dock inte att man ska behålla relationer som fungerar dåligt. Ibland kanske man måste 
bryta eller rekonstruera en dålig relation, om den inte är lönsam för någon av parterna. 
Det gäller att skapa en balans så att båda parter känner tillfredsställelse. Enligt 
Gummesson (1998) berättar en nöjd kund för sina vänner och bekanta om sina 
upplevelser och attityder till företaget, något som ofta definieras som ”Word-of-mouth” 
och kan ses som en synergieffekt av en fungerande relation, som företaget bör försöka 
utnyttja på bästa sätt (Gremler & Brown, 1999).   
 
 
3.2.2 Relation och kommunikation 
 
Grönroos (1997) beskriver att marknadskommunikationen har en viktig roll i RM och 
att man försöker skapa en tvåvägskommunikation. Alla aktiviteter leder inte till en 
direkt tvåvägskommunikation men kommunikationen ska leda till en dialog och någon 
form av respons för att behålla och förstärka relationen. Duncan & Moriarty (1998) har 
en liknande syn och menar att kommunikationen präglas av delad förståelse och 
responsivitet. En central egenskap i tvåvägskommunikationen är feedback. Om denna 
saknas existerar ingen dialog. Även ett uteblivande av reaktion från motparten kan ses 
som feedback. Men ofta är det inte något som företaget koncentrerar sig på utan ser 
interaktionen och marknadsundersökningar som den främsta källan.  
 
Enligt Donaldson & O’Toole (2001) kan kommunikationen i företaget underlättas av 
olika teknologier, framförallt databaser. Att använda databaser för att bättre möta 
kunders, anställdas och andra parters behov är en stor utmaning. Teknologin är relativt 
enkel men utnyttjandet, för att få så stora fördelar som möjligt, är mer komplext. 
Databasen, som ett informationslagrings- och handlingsverktyg, finns idag i de flesta 
företags datasystem. Detta kan betecknas som CRM (Customer Relationship 
Management) och är den företagsövergripande tekniken bakom RM. CRM innefattar 
också möjligheter som databasmarknadsföring, vilket innebär att man kan skräddarsy 
olika erbjudanden utifrån den individuella informationen.  
 
Samtidigt beskriver Gummesson (2002) att en databas med information om kundernas 
personliga uppgifter kan ge upphov till en form av bindning, men inte någon nära 
personlig relation. Däremot kan den underlätta en positiv interaktion när mötet väl 
uppstår.  
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3.2.3 Kritik mot relationsmarknadsföring 
 
Kritiken mot RM och dess beståndsdelar har blivit ett diskussionsämne i och med dess 
framfart. Gruen (1997) behandlar en kritisk aspekt till forskningen och fokuseringen på 
relationsmarknadsföringen, som grundar sig på att vissa förespråkare för RM gärna vill 
se denna som ett paradigmskifte. Han anser att det bara är ett önsketänkande av vissa 
forskare som längtat efter ett nytt tankesätt och vägrar tro att dagens marknadsföring 
bygger på ideologier från 1950-talet. Han anser att vi ska se relationsmarknadsföringen 
för vad det verkligen är; ett upprepande och en förfining av ”marketing concept” 
(tillfredsställelsen av kundernas behov med hjälp av marknadsföringsmixens 4P 
(Blomqvist et al, 1993)). 
 
Gruen (1997) anser alltså att relationer inom marknadsföring inte är något nytt utan har 
alltid funnits och att det bara är att fokuseringen kring dessa har ökat. Han förespråkar 
en prioritering av andra, mer kritiska, aspekter av marknadsföringen då 
relationsmarknadsföringen inte har en funktionell roll. 
 
Feurst (1999) anser att kunden och företaget till en början kan ha olika avsikter med 
relationen. Företaget vill vanligtvis ha en emotionell och djup relation med kunden, 
medan många kunder kan tänka sig att stanna vid en funktionell och ytlig relation. En 
transaktion kan vara enkel och anonym, medan en relation kräver identifiering av 
kunden. Vidare beskriver Stenbacka (1998) att fokuseringen på direktkontakt som ett 
centralt kriterium för marknadsföringsrelationer förbigår en väsentlig 
grundförutsättning, nämligen konsumenternas intresse av en relation. En relation kan 
inte sägas existera enbart för att ett företag har direktkontakt, och kanske även en 
interaktion, med sina kunder. Smith & Higgins (2000) anser därför att man måste återgå 
till de värden som en relation innebär, det vill säga att den är på bådas villkor. 
 
Enligt Feurst (1999) måste företaget ha samtycke från kunden att vilja ha en relation 
med företaget. Företag ska försäkra kunden om att dennes vardag kan förenklas samt att 
behov och önskemål kan tillgodoses. En personlig relation kräver tid från både företag 
och kund. Tid är dock något som kunden inte alltid har. Därför förenklar företagen 
ibland relationen genom att göra den mer rutinartad med hjälp av exempelvis någon typ 
av kundklubb. 
 
 

3.3 Lojalitet  
 
För att kunna beskriva och ge en rättvisande definition om lojalitetens innebörd bör 
man först klargöra skillnaden mellan lojalitet och relation. Enligt Söderlund (2001) är 
dessa begrepp inte utbytbara mot varandra. Relation kan ses som ett mer övergripande 
begrepp än lojalitet. I relationen brukar man, som vi tidigare redovisat, betona 
ömsesidighet som en central faktor, det vill säga att båda parter i relationen har ett 
inflytande på varandra. Därmed skiljer sig begreppet relation från begreppet lojalitet, 
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eftersom lojalitet i allmänhet avser en aktörs förhållande till ett objekt och inte objektets 
förhållande till aktören. Med ovanstående som utgångspunkt följer ett par definitioner: 
 
”Customer loyalty is viewed as the tendency for a person to continue over time to 
exhibit similar behaviours in situations similar to those he has previously encountered, 
e.g. to continue to purchase the same brand and product in the same store each time he 
needs or wants an identical or similar item.” (Reynolds et al, 1974-75, s. 75) 
 
”Customer loyalty focuses on a customer’s repeat purchase behavior that is triggered 
by a marketer’s activities.” (Hennig-Thurau et al, 2002, s.231) 
 
Söderlund (2001) anser även att det finns olika syn, där lojalitet kan ses som ett mycket 
vidare begrepp än bara kundlojalitet. Det finns alltså andra aspekter än endast 
förhållandet mellan kunden och leverantören. Dock gör vi ingen skillnad mellan dessa i 
redovisningen av teoriavsnittet trots att vår beskrivning berör lojaliteten hos kunder. 
 
 
3.3.1 Lojalitetens egenskaper 
 
I den tidiga forskningen har lojalitetsdefinitionerna enbart behandlat kundens beteende, 
där man alltså baserat kundlojaliteten utifrån deras handlande. Men på senare tid har 
man börjat argumentera för ett hänsynstagande till kundens attityder (Hennig-Thurau et 
al, 2002). Söderlund (2001) anser att man ska inkludera båda dessa när man utvärderar 
kundlojaliteten för att begreppet ska bli mer värdefullt. Han beskriver också att 
lojaliteten existerar i två olika världar:  
 

• Den fysiska världen - kundens beteende som kan observeras i förhållande till 
objektet. 

• Den mentala världen - kundens intentioner och attityder till objektet. 
 
En av de första forskare som förespråkat det ovan nämnda är Day (1969). Dennes 
argument bygger på att en lojalitetsfunktion som endast inkluderar beteendet i den 
fysiska världen har svårt att skilja mellan sann och falsk lojalitet. Skillnaden mellan 
dessa två uttryck kan exemplifieras på följande sätt: Två kunder som har ett identiskt 
beteende och köper en produkt eller besöker en butik lika många gånger över tiden kan 
skilja sig i den mentala dimensionen. Den ena kunden som är falskt lojal kan helt sakna 
känslomässiga band till produkten/butiken och är betydligt mer mottaglig för 
konkurrenternas erbjudanden (Mägi, 1999, Day, 1969). Kundlojalitet kan alltså ses som 
ett viljebaserat förhållande från kundens sida (Day, 1969). 
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Dick & Basu (1994) har utvecklat lojalitetsgraderingen ytterligare och påvisar den 
genom en matris. Denna förutsätter att det existerar en relation mellan relativ attityd 
och repetitivt beteende, och att det genom att kombinera dessa går att urskilja olika 
former av styrka och nivåer i kundlojaliteten. De har i likhet med Days (1969) 
resonemang ovan en betoning på att företagen bör beakta dessa för att få en tydligare 
precision i sina analyser om sin kundstock. 
 
 
  Repetitivt beteende 

           Hög          Låg 

   Hög        Lojalitet   Latent lojalitet 
   Relativ attityd 

   Låg   Falsk lojalitet   Ingen lojalitet 

 
Figur 1. The relative attitude-behavior relationship 
Källa: Dick & Basu, 1994, s. 101 
 
 
Dick & Basu (1994) och O’Malley et al (1999) förklarar modellens beståndsdelar 
genom följande faktorer: 
  

• Ingen lojalitet – kunden har en svag attityd till varumärket eller objektet i fråga 
samtidigt som det observerbara beteendet är lågt. 

 
• Falsk lojalitet – kunden gör sina inköp på ett och samma ställe på grund av 

bekvämlighet, brist på alternativ eller liknande. Kunden kan verka lojal men är 
inte främmande för att byta om ett annat alternativ dyker upp.  

 
• Latent lojalitet – kunden har bildat en attityd mot företaget eller märket. 

Han/hon kan föredra ett märke eller ett företag men ändå handla hos någon 
annan istället på grund av olika anledningar, exempelvis närhet.  

 
• Lojalitet – när detta uppstår handlar kunden regelbundet och gör det på grund av 

starka preferenser (högre relativ attityd). Lojalitet förekommer endast när 
kunden har en hög relativ attityd, mer positiv till ett visst objekt, och ett högt 
repetitivt beteende. Med andra ord är det den relativa attityden som skiljer sann 
lojalitet från den falska. 
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3.3.2 Lojalitetens mätbarhet 
 
Litteraturen beskriver att det finns ett antal sätt att mäta lojalitet på. Enligt Söderlund 
(2001) måste man mäta de karaktäristiska egenskaperna som kunden har, både i den 
fysiska och mentala världen. Även om dessa är åtskilda nedan bör mätningarna ske i en 
samverkan mot samma individ för att få ett mer precist utfall.  
 
 
3.3.2.1 Mätbarhet i den fysiska världen 
 
Den fysiska världen är individens beteende mot ett objekt. Söderlund (2001) och 
Johnson & Gustafsson (2000) beskriver de vanligaste måtten för den fysiska världen 
som: 
 

• Utsträckning innebär att man identifierar hur länge individen har varit kund. 
 

• Frekvens är ett mått som behandlar hur ofta en kund har besökt företaget och 
handlat under en viss tidsperiod. Ökad frekvens sätts ofta i relation till att 
kunden har fått en större kunskap om företaget och dess erbjudanden. 

 
• Det tredje måttet i den fysiska världen är djup. Innebörden av denna punkt är att 

påvisa, exempelvis, hur många olika produkter och tjänster som kunden köper 
av en leverantörs utbud under en period. 

 
• Andelsmåttet (kundandelen) är en annan variabel som påvisar mängden av 

kundens beteende som koncentreras till ett visst objekt. 
 

• Slutligen är Retention rate måttet på hur stor andel av kunderna som 
återkommer under en viss period.  

 
 
3.3.2.2 Mätbarhet i den mentala världen 
 
Enligt Söderlund (2001) och Johnson & Gustafsson (2000) talar man mycket om 
följande punkter: 
 

• På det mentala planet undersöks det om kunden har en medvetenhet när denne 
gör sina inköp. Kunden kan medvetet välja att handla ett specifikt varumärke 
eller handla i en specifik butik och känna tillfredsställelse av det. När man 
betraktar lojaliteten ur det mentala tillståndet innebär det att man undersöker hur 
en kund känner sig och uppfattar ett varumärke eller företag. Det kan leda till att 
preferenserna gentemot leverantören är positiva och att det byggs upp 
bytesbarriärer som försvårar ett byte av leverantör. 
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• Kundens intentioner innebär om kunden kan tänka sig att utföra ett beteende i 
framtiden, och i vilken utsträckning. Litteratur om, bland annat, köpbeteenden 
diskuterar ofta att man kan förutspå kundens framtida beteende. Man ska dock 
vara medveten om att intentioner inte på något sätt garanterar ett upphov till ett 
framtida beteende. Det är framförallt återköpsintentioner som har dominerat 
lojalitetsmåtten inom detta område.  

 
• Det finns även försök att definiera lojaliteten i termer av attityder till objektet. 

Även kundens preferenser spelar in.  
 

• Ansträngningen (commitment) är hur mycket kunden är beredd att anstränga sig 
för att fortsätta att vara kund.  

 
• Identifiering är hur kunden identifierar sig med objektet.  

 
• Engagemang (involvement), innefattar hur relevant ett visst objekt är för 

kunden. 
 
 
3.3.3 Kundlojalitetens orsaker 
 
Enligt Söderlund (2001) finns det ett gemensamt och välkänt uttryck inom forskningen 
av kundlojalitet, nämligen att ”den nöjda kunden är lojal”, ett uttryck som fungerar som 
det vanligaste argumentet till varför kunden känner en lojalitet mot ett visst objekt. Men 
han anser att sambandet är skevt, eftersom man måste definiera vad nöjdheten 
egentligen innebär, eftersom begreppet nöjdhet har olika nivåer och kan på den lägsta 
nivån ses som tillräcklighet. Om nu tillräcklighet är rätt definition eller en del av flera, 
så är det inte svårt för företagen att göra just tillräckligt för att tillfredsställa kunden, 
som i sin tur kanske inte ger det lojala resultat som en djupare form av nöjdhet skulle 
inbringa. 
 
Söderlund (2001) menar också att nöjdheten består av två huvudsakliga typer: Den 
ekonomiska och den sociala. Den första innefattar kundens bedömning av de olika 
ekonomiska erbjudandena som kan förknippas med en viss leverantör och den senare är 
ett utfall av hur kunden bedömer olika psykosociala fördelar med leverantören, 
exempelvis ett trevligt bemötande i butiken. Dock är dessa två inte beroende eller 
korrelerade med varandra utan kan ses som olika typer av nöjdhet. 
 
Vidare identifierar Oliver (1999) och Söderlund (2001) att kundnöjdheten är ett 
tillstånd som är önskvärt och är en källa till framtida nöjdhet. Kunden upprepar alltså 
sitt beteende och återkommer. Han anser också att en nöjd kund inte alltid behöver vara 
lojal och att en lojal kund inte alltid behöver vara nöjd. Därför är kundnöjdheten alltså 
bara en förklaringsfaktorerna. 
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En annan anledning till att kunden stannar kan vara olika former av bytesbarriärer, som 
försvårar byte av leverantör. Kunden kan vara missnöjd men ändå inte byta leverantör. 
Exempel på barriärer kan vara informationsbarriärer (kunden har dålig information om 
andra erbjudanden på marknaden), marknadsstrukturella barriärer (strukturen på 
marknaden gör att det endast finns ett begränsat antal andra alternativ) och 
budgetbarriärer (kundens ekonomiska förutsättningar begränsar byte av leverantör) 
(Söderlund, 2001). Detta upprätthållande av lojalitet baseras nödvändigtvis alltså inte 
på kundens välvilja, utan på att de inte finns andra alternativ eller att de är oförmögna 
att ta vara på andra alternativ (Bendapudi & Berry, 1997).  
 
Lojalitetsprogram brukar anges som en form av bytesbarriär. Exempelvis kan man 
hävda att den kund som har börjat samla poäng i ett lojalitetsprogram upplever att ett 
byte till en annan leverantör är förenat med ett framtida bortfall av olika belöningar. 
Företaget bör utveckla ett erbjudande som tillfredsställer kunden. Det är kundens 
tillfredsställelse som ska locka denne tillbaka till leverantören, inte olika hinder som 
försvårar valet av leverantör (Söderlund, 2000, 2001). Å andra sidan kan det ju tänkas 
att ett lojalitetsprogram faktiskt tillfredsställer kundens behov och att tillfredsställelsen 
fungerar som en bytesbarriär (Fornell, 1992). 
 
 
3.3.4 Kritik mot lojalitet 
 
Enligt Söderlund (2000) finns det en del kritiska aspekter som man måste ta hänsyn till 
när man behandlar och mäter lojalitet. Han anser att det är svårt att få exakta siffror på 
hur pass lojala ens kunder är. På grund av att det, som vi tidigare nämnt, inte existerar 
konsensus på området är det svårt att hitta någon exakt gränsdragning mellan lojala och 
icke-lojala kunder. I förlängningen innebär det att man har svårt att definiera exakt vad 
som kännetecknar en lojal kund, något som också medför svårigheter att klassificera 
dem. De teorier som utvecklats ligger endast nära en fullständig förklaring till 
lojaliteten och man kan påstå att dessa inte klart påvisar alla fundament av den lojala 
kunden.  
 
Även Jacoby & Chestnut (1978) kritiserar mätningen av lojalitet. De anser att ett 
hänsynstagande till konsumentbeteendet som mätning av lojalitet gör att det är svårt att 
se skillnaden mellan den sanna och den falska lojaliteten. Laaksonen (1993) å andra 
sidan anser att de mätningar som kan utföras om lojalitetsaspekterna, mäter det som är 
viktigt och användbart med lojalitet.  
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3.4 Lojalitetsprogram 
 
Den tidigare varianten av lojalitetsprogram omfattade olika former av frekvensprogram 
(Peppers & Rogers, 1996), till exempel i form av stämpelkort eller en viss rabatt vid 
inköp över ett visst belopp. Det stora problemet med denna form var att man inte kunde 
samla information om kunderna eller föra annan viktig statistik. Idag är dock de flesta 
lojalitetsprogrammen kortbaserade, mycket tack vare datakassornas intåg och 
betalterminaler för kort (Sopanen, 1996). 
 
Enligt Björk (2000) kan lojalitetsprogram, som ska genomsyra hela organisationen och 
vara uppbyggt kring en eller flera taktiska åtgärder, placeras på en strategisk nivå. En 
av dessa taktiska aktiviteter är kundklubben. För kunden är kundklubbskortet ett av de 
påtagliga spår som ett lojalitetsprogram lämnar efter sig och som ger innehavaren 
access till kundklubben och det program som ger innehåll åt klubben. Det är 
kundklubben som kunden identifierar och tillhör och inom vars belöningssystem denne 
klättrar och får såväl relations- som transaktionsfördelar. I de fall ett företag bygger sitt 
lojalitetsprogram enbart på en enskild kundklubbsaktivitet sammanfaller dessa två 
begrepp på en operativ nivå. 
 
 
3.4.1 Varför lojalitetsprogram? 
 
Enligt Elinder (1993) är grundtanken med ett lojalitetsprogram att bygga upp ett 
marknadsbearbetningssystem som på sikt ger fler kunder med hög livstidsintäkt. Detta 
innebär att de köper oftare, för mer vid varje tillfälle och förblir trogna under en längre 
tid (Terrill & Middlebrooks, 1999). Lojalitetsprogrammet kan, som tidigare nämnts, 
även beskrivas som en åtgärd från företagets sida, för att försvåra för kunden att byta 
leverantör, genom att bygga upp ekonomiska och emotionella barriärer (Feurst, 1999). 
O’Malley et al (1999) diskuterar vidare lojalitetsprogrammens möjligheter att generera 
information om kunderna till företaget, belöna lojala kunder samt att försöka styra 
kundernas köpbeteende.  
 
Mägi (1999) menar att en kund som stannar länge i företaget förväntas spendera mer, 
kostnaderna för kundservice minskar och de förutsätts även bli mindre priskänsliga. Å 
andra sidan anser Söderlund (2001) att det inte alltid behöver vara så, då de kunder som 
vet om sitt värde för företaget kan komma att kräva lägre priser och mer anpassad 
service. Därför är det viktigt att väga intäktssidan mot de kostnader företaget har för 
den aktuella kunden. 
 
Vidare krävs det att företaget belönar kunden för dess lojalitet. Belöningen kan ta sig 
olika uttryck, men det vanligaste är någon form av rabatter eller bonus som exempelvis 
utformas beroende på hur ofta och hur mycket kunden köper produkterna (Söderlund, 
2001). 
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Enligt Griffin (1998) kan väl planerade, och av kunden uppskattade, lojalitetsprogram 
ge företaget fördelar som;  
 

• ökade marknadsandelar, 
• stigande återköpsfrekvenser, 
• större möjlighet att bättre förstå kunden, 
• reducera marknadsföringskostnader och  
• säkrare framtida inkomster. 

 
Enligt Duncan (1997) är det viktigt att kunden enkelt kan ta del av företagets 
lojalitetsprogram. I praktiken innebär det att inträdesbarriärerna är låga, budskapen 
enkla och belöningssystemet tilltalande. 
 
Gwinner et al (1998) för fram tre olika fördelar med lojalitetsprogram, ur ett kund-
perspektiv;  
 

• sociala – dessa fördelar kan innefatta igenkänning och vänskap. 
• psykologiska – ökat förtroende och reducerad osäkerhet. 
• ekonomiska – tidsbesparing och rabatter.  

 
Bitner (1995) hävdar att kunderna vill vara lojala för att minska riskerna och 
osäkerheten i samband med köp samt för att få sociala fördelar. 
 
 
3.4.2 Olika typer av lojalitetsprogram 
 
Även om syftet med studien inte är att behandla specifika lojalitetsprogram, och dess 
uppbyggnad, vill vi ändå ge läsaren en viss insikt i vilka varianter av lojalitetsprogram 
som är vanligast förekommande. 
 
Ett lojalitetsprogram kan byggas upp på ett antal olika sätt, beroende på företagets 
strategi och mål med programmet. Enligt Johnson (1998) finns det fem olika 
grundtyper av lojalitetsprogram. Dessa kan antingen användas fristående från varandra 
eller kombineras. 
 

• Belöningsprogram – belönar kundens köpbeteende med produkter som inte 
tillhör det egna varumärket eller tillverkas av det egna företaget. Syftet är att få 
kunden känslomässigt engagerad och, på grund av belöningen, ändra sina 
köpvanor. 

 
• Rabattprogram – ju mer kunden handlar för, desto större blir belöningen. 

 
• Uppskattningsprogram – kunden får mer av de produkter, eller den service, som 

leverantören tillhandahåller. Belöningen baseras på det egna varumärket.  
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• Partnerskapsprogram – företaget försöker locka nya kunder som har intresse av 
en partners produkter och belönar dem för ytterligare köp. 

  
• Samhörighetsprogram – det här är endast användbart om kunden har ett genuint 

intresse i produkten, ser den som förenlig med dennes livsstil och om den är 
villig att lära sig mer om produkten. Programmet använder sig inte av 
belöningssystem, utan man strävar efter att skapa värde för kunden genom 
kommunikation, värdeskapande förmåner och igenkänning. 

 
 
3.4.3 Kritik mot lojalitetsprogram 
 
Dowling & Uncles (1997) framför sin skepsis mot lojalitetsprogram och anser att dessa 
inte kan förändra och påverka konsumentbeteendet i den utsträckning som man först 
trodde. De anser att programmens alltför enkla förmåner inte är tillräckliga. Vidare 
menar de att det är först när företagen ökar värdet på sina erbjudanden som 
lojalitetsprogrammen på allvar kan påverka kundernas beteende.  
 
I en studie som det brittiska konsumentmagasinet Which? genomfört framgår det att 
fyra av fem respondenter inte ändrat sitt köpbeteende som en följd av medlemskap i 
kundklubb (Szmigin & Bourne, 1998). 
 
O’Malley et al (1999) framhåller också vikten av att inte marknadsföra programmet och 
dess ekonomiska värden, i sig, för hårt, eftersom det kan leda till att kunderna skiftar 
från lojalitet till företaget eller märket till en lojalitet mot själva programmet. 
 
Söderlund (2000) menar att man bör ha i beaktande att det finns mycket begränsad 
empirisk forskning inom området och att man därför inte med säkerhet kan konstatera 
om lojalitetsprogram verkligen påverkar kundernas lojalitet i positiv riktning. Dessutom 
är det inte självklart vad ett lojalitetsprogram ska bestå av för att det ska vara 
framgångsrikt. Björk (2000) hävdar även att det idag saknas jämförelser mellan olika 
lojalitetsprogram och dess uppbyggnad inom olika branscher. Majoriteten av de 
forskningsresultat som framkommit är enskilda författares åsikter och förslag till 
förbättringar av enstaka program. 
 
O’Malley et al (1999) kritiserar även att många företag driver lojalitetsprogram helt 
enkelt för att deras konkurrenter gör det. De har ingen kunskap om hur 
lojalitetsprogrammet fungerar utan är rädda att förlora sin position på marknaden och 
därför blir introduktionen en kopia av konkurrenternas. Samtidigt anser Söderlund 
(2000) att det är ett problem med alla kundkort på marknaden och ser en fördel att ha 
alliansprogram (samverkan av kundkort mellan företag) då de begränsar antalet kort 
kunden har i plånboken. 
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3.5 Kundklubben 
 
I Sverige gavs det första klubbkortet ut 1959 av NK. 1990 kom ICA med sitt klubbkort 
som även kunde förses med kredit. Under 90-talet växte antalet kundklubbar stort och 
idag kan det ses som en allmän företeelse på konsumentmarknaden (Eriksson, 
Åkerman, 1999). 
 
Enligt Butscher (2000) är särdragen för en kundklubb att den; 
 

• bildas, utformas och drivs av en organisation och inte av kunderna själva. 
 
• ger medlemmarna ett faktiskt och upplevt värde genom en kombination av 

ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner.  
 

• ger möjlighet till ömsesidig kommunikation mellan medlemmarna och 
företaget. 

 
• kan samla data som andra avdelningar inom företaget kan ha nytta av i sitt 

utvecklingsarbete. 
 

• aktiverar kunderna, till exempel genom att intressera dem för att köpa eller 
rekommendera en produkt och att kommunicera med klubben. 

 
Syftet med en kundklubb är i första hand att bygga upp en relation till kunderna, som 
gör dem trogna på lång sikt. Därför är det viktigt att identifiera de viktigaste kunderna, 
försöka nå dem och belöna dem (Butscher, 2000). Elinder (1993) menar att en stor del 
av de marknadsföringspengar företagen satsar i dag inte ger önskad effekt, eftersom de 
betalar för marknadsföring som når personer som aldrig kommer att köpa deras 
produkter. Företagen bör istället i första hand rikta sin reklam till de som är deras 
kunder (Söderlund, 2000). Butscher (2000) menar vidare att det är nödvändigt att 
erbjuda något som är av högt värde för kunden, för att denne ska få en starkare 
identifikation med produkten, märket eller företaget. Kundklubbens syfte är att ge det 
extra värde som krävs genom att skapa känslomässiga relationer med medlemmarna. 
Genom att bygga upp en sådan känslomässig relation skapar klubben en 
konkurrensfördel som gör medlemmarna åtminstone delvis immuna mot konkurrenter-
nas erbjudanden. 
 
Ur företagets synvinkel är ett annat viktigt syfte med kundklubben att skapa möjligheter 
för en effektiv kommunikation. För att nå maximal effektivitet ska kommunikationen 
utformas så att den ger regelbunden kontakt mellan klubben och medlemmarna. Dock 
kan en alltför frekvent kommunikation ha en negativ effekt på kunderna, då det kan 
uppfattas som pressande, framförallt om en större del av kontakterna utgörs av öppna 
eller dolda försäljningskampanjer. Å andra sidan kan en alltför gles kommunikation 
göra att det inte blir tillräckligt effektivt, då antalet kontakter kan vara för lågt för att 
bygga upp en känslomässig anknytning (Butscher, 2000). 



                  
 Stefan Back 
 Mikael Bolander       Kundklubben – relations- och lojalitetsskaparen?
  
 
 

 
 
   

30 

Butscher (2000) nämner även att andra mål med kundklubben kan vara att locka kunder 
till försäljningsställena genom särskilda erbjudanden, säljkampanjer eller andra 
aktiviteter som gör att besöksfrekvensen ökar. Detta kan även bidra till att företaget, 
och dess produkter, ständigt finns i kundens medvetande. 
 
 
3.5.1 Medlemskap i kundklubb 
 
Enligt Gummesson (1998) används medlemskap i kommersiella sammanhang för att 
stärka relationerna med enskilda kunder. Medlemskapet kan ske automatiskt eller via 
ansökan, kostnadsfritt eller avgiftsbelagt (Elinder, 1993). En kund som överväger att gå 
med i en kundklubb väger sin insats (betala eventuell medlemsavgift, lämna uppgifter 
om sig själv, medlemsvillkor med mera) mot det utbyte medlemskapet ger. Det är bara 
om balansen mellan insats och utbyte är till den tilltänkta medlemmens fördel som 
denne ansluter sig (Butscher, 2000). Mägi (1999) anser att stora konsumenter av en viss 
service eller märke är mer troliga att bli medlemmar i en kundklubb, för att ta del av 
förmånerna, på grund av det stora antalet inköp de redan gör. 
 
Det finns i princip två olika typer av kundklubbar, öppna och slutna. I en sluten klubb 
kan inte vem som helst bli medlem, utan man måste genomgå en viss procedur. Det kan 
innebära att man betalar inträdesavgift och/eller årlig medlemsavgift och att man får 
fylla i en blankett och ansöka om medlemskap. Genom att använda sig av villkor för 
medlemskapet har klubben större möjlighet att sålla bort medlemmar och försäkra sig 
om att de som går med tillhör de primära målgrupperna. Företaget kan även begränsa 
medlemskapet till vissa grupper för att behålla karaktären av att medlemskapet är 
detsamma som att tillhöra en utvald skara. I en öppen klubb kan däremot alla gå med 
och man har vanligtvis inte något formellt ansökningsförfarande. Eftersom de inte har 
någon inträdes- eller medlemsavgift kan de bygga upp en större medlemsbas, men 
risken är dock att man får många inaktiva kunder (Butscher, 2000). 
 
Gummesson (2002) menar att om alla kan bli medlemmar och relationen är 
kommersiell handlar det snarare om ett pseudomedlemskap, ett oäkta medlemskap. Han 
refererar till Gruen och Fergusons definition av pseudomedlemskapets egenskaper: 
  

• Full valfrihet för kunden – kunden kan välja att vara medlem eller inte, men har 
rätt att utnyttja leverantören i båda fallen. 

 
• Prisdrivet medlemskap – ger lägre priser för kunden. 
 
• Intjänat medlemskap – kunden måste handla för ett visst belopp för att erhålla 

fördelar. Denna form av medlemskap stärker kundlojaliteten, eftersom 
medlemskapet lönar sig, för kunden, först efter att denna summa uppnåtts. 

 
• Accessmedlemskap – endast de kunder som är medlemmar har tillträde att 

handla.  
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3.5.2 Förmåner i kundklubben 
 
Enligt Butscher (2000) innehåller ett framgångsrikt kundklubbskoncept en kombination 
av ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner och en väl avvägd blandning av dessa 
ska leda till att klubben attraherar nya medlemmar och uppnår köptrohet. 
 

 
Figur 2: Rätt sammansättning av klubbförmåner 
Källa: Butscher, S. A., (2000), s. 73 
 
 
Rena ekonomiska förmåner är konkreta och kan omedelbart uppfattas av alla kunder. 
Det gäller till exempel prissänkningar, andra rabatter och rabattkuponger. Att spara 
pengar är visserligen högprioriterat hos kunden, men det är inte de ekonomiska 
förmånerna som är drivkraften bakom köptrohet. Den kund som går med i klubben på 
grund av en prissänkning är förmodligen den förste att gå ur när närmaste konkurrent 
har ett bättre pris (Butscher, 2000). Till exempel menar Wolf (1996) att butikernas 
massmarknadsföring har lärt kunderna att jaga priser i olika butiker, vilket reducerar 
kundlojalitet. Därför är det viktigt för företaget att inkludera en del känslomässiga 
värden i sitt program. Eftersom merparten av dessa förmåner är av immateriell natur 
och dessutom är företags- eller produktrelaterade är de också svårare för 
konkurrenterna att kopiera. De ekonomiska förmånerna är lättare att imitera, och de 
skiljer sig ofta inte nämnvärt åt i de olika konkurrenternas system. 
 
Det som avgör vilket värde en viss förmån har är dess ekonomiska värde, hur relevant 
det är för kunden och hur enkelt det är att kunna ta ut belöningen. Att förmånen är 
relevant för kunden innebär att det på något sätt ligger i dennes intresse att utnyttja 
klubbförmånerna. Därför måste förmånen utgöras av något som kunden behöver, 
önskar eller har användning av. Valet av förmåner ska med andra ord ske ur kundens 
synvinkel och inkludera sådana förmåner som kunden uppskattar, och inte de förmåner 
som företaget vill att de ska uppskatta (Dowling & Uncles, 1997). 
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3.5.3 Kundklubbar och lojalitet 
 
Enligt Söderlund (2000) är grundtanken med en kundklubb att den ska ge upphov till 
positiva effekter på såväl beteende som attityder hos kunden för att kunna betecknas 
som framgångsrik. Stauss et al (2001) menar att grunden till att få lojala kunder baseras 
på vilken direkt effekt värdet av erbjudandet har för kunden.  
 
Enligt Stauss et al (2001) har kundens satisfiering i relationen med företaget en stor 
påverkan på lojaliteten. Om man antar att klubbmedlemmar är tillfredsställda bör det 
resultera i att de känner en högre satisfiering i relationen till företaget och en högre 
lojalitet. Därför kan man förvänta sig att medlemmarna har en högre total satisfiering 
än den som inte är medlem.  
 
Vad klubbarna ger för vinster för företagen är svårt att kvantifiera. Få kundklubbar är 
lönsamma på kort sikt på grund av de kostnader som finns runt uppbyggandet av 
databasen (Murphy, 1997). McIlroy & Barnett (2000) anser att lojaliteten inte ska tas 
för given, utan den fortsätter endast så länge som kunden känner att den får ett högre 
värde hos företaget i fråga än hos någon annan leverantör. Det finns alltid en risk att en 
kund byter leverantör om denne erbjuder ett bättre värde eller ett större utbud av 
valmöjligheter. 
 
Stauss et al (2001) har gjort en modell som visar på kundklubbens möjligheter att få 
kunderna att återkomma till företaget.  
 

 
 
Figur 3. Direct customer club retention chain 
Källa: Stauss et al, (2001), s. 11 
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Hur tillfredsställda klubbmedlemmarna är med de olika aspekterna av kundklubben 
kallas Customer Club Satisfaction, ett resultat av förväntningar och hur de uppfattar 
klubben. Tillfredsställelsen kan delas in i tre olika aktivitetsområden; det första är 
Customer Club Own Service Satisfaction och innebär till vilken grad klubben erbjuder 
service och förmåner, som exempelvis lojalitetspoäng och kundklubbstidning. 
Customer Club External Service Satisfaction innebär huruvida man utformar 
erbjudanden till sina medlemmar tillsammans med externa samarbetspartners, 
exempelvis upplevelser eller produkter. Det tredje aktivitetsområdet, kallat Customer 
Club Handling Satisfaction, innefattar i vilken grad medlemmens transaktioner har 
effekt på tillfredsställelsen och hur företaget använder sig av den information som 
samlas in.  
 
Ovanstående områden visar även att kundklubbens tillfredsställelse inte bara beror på 
klubben i sig, utan även på samarbetande partners kvalitet på produkter, något som är 
extra viktigt att ha i åtanke när man erbjuder en service, levererad av en 
samarbetspartner. Den totala tillfredsställelsen för kunden under affärsrelationen kallas 
Customer Relationship Satisfaction och innefattar alla kunders erfarenheter av 
kundklubben.  
 
Det sista steget i kedjan, Customer Retention, är kontentan av hur nära och engagerad 
kunden är i företaget och hur villig den är att agera lojalt, genom att handla igen i 
butiken och rekommendera företaget till andra. Om alla aspekter i kundklubben har 
uppfyllts ska kundklubben leda till att kunden återkommer, vilket i sin tur leder till att 
företaget når ekonomisk framgång. 
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3.6 Teoretisk referensram 
 
Vi har tidigare redovisat, och separat försökt skapa en förståelse för vad forskningen 
beskriver om de valda litteraturområdena kundvärde, relation, lojalitet och 
lojalitetsprogram. Även om vi tidigare inte uttryckligen har sammanfogat dessa finns 
det ett antal gemensamma faktorer som gör att de har en påverkan sinsemellan. 
Ovanstående redovisad litteratur kan ses som förenligt med nedanstående modell, som 
ger en klarare bild om hur de interagerar. Lojalitetsprogrammet och kundklubben ska 
ses som den övergripande faktorn i sammanhanget som ska skapa förutsättningar till att 
dessa steg uppfylls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. The effect of value-adding strategies in a long-term relationship 
Källa: Ravald, A. & Grönroos, C., (1996), s. 25 

 Värdeskapande genom att öka fördelarna/minska uppoffringarna 

   Stimulera återköpsaktivitet 

                    Relation 

                       Tillit 

         Säkerhet och trovärdighet 

                    Lojalitet 

              Ömsesidigt lönsam relation för kund och företag 
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Värde är, som vi tidigare nämnt, ett begrepp som är mångtydigt och komplicerat. 
Ravald & Grönroos (1996) anser att det finns en fara i att företaget förser kunden med 
fler och fler fördelar genom att ständigt anpassa och utveckla tjänster utöver sin 
kärnprodukt. Företaget kan genom detta få högre kostnader som måste täckas genom 
högre priser. På detta sätt får kunden mer, men denne ger också mer, vilket leder till att 
det upplevda värdet är detsamma. De betonar här att företaget måste förstå elementen 
av kundupplevt värde. Värdet ska vara relaterat till kundens långsiktiga behov och 
värderingar och bidra till att man uppnår lönsamhet får båda parter. Därför bör man 
lägga fokus på att reducera kundens uppoffringar lika mycket som att ge dem fler 
fördelar. Grönroos (1998) anser även att förmågan att förse sina kunder med överlägset 
värde är en viktig del i RM. Förmågan har kommit att bli ett verktyg för differentiering 
och är nyckeln till skapandet av konkurrensfördelar. Genom att skapa ett unikt värde 
utöver kärnprodukten försöker man öka satisfiering för kunden så att sannolikheten för 
återköp blir större.  
 
Efter ett antal framgångsrika transaktioner, parallellt med en dialog och 
interaktionsprocess börjar kunden känna sig trygg med företaget och relationsbanden 
stärks. Intensifieringen av relationen bidrar till att kunden känner säkerhet med 
leverantören samtidigt som dess trovärdighet ökar. Trovärdigheten kan innebära att 
kunden har en medvetenhet vad kostnaden blir, vad den får uppoffra och vad den minst 
får för fördelar i relationen (Ravald & Grönroos, 1996).  
 
Enligt Bendapudi & Leonard (1997) har kundens tidigare tillfredställelse en stor 
inverkan på tilliten till relationspartnern. Ravald & Grönroos (1996) talar om att denna 
tillit stödjer och uppmanar till kundlojalitet. Reichheld (1996) beskriver att ovanstående 
är en del av en god cirkel, det vill säga att ett överlägset värde leder till lojalitet, vilket i 
sin tur bygger tillväxt och vinst, som leder till att mer värde kan skapas för kunden.  
 
Företaget måste dock inse att detta kan vara en lång tidsprocess där kontinuitet är en 
nyckelfaktor för att lojalitet och en djupare form av relation ska uppstå (Ravald & 
Grönroos, 1996). Grönroos (1998) betonar här rollen som den interaktiva 
marknadsföringen har, det vill säga att parterna interagerar tillsammans för att 
satisfieringen och långsiktigheten i relationen ska bli framgångsrik och lönsam. Pine et 
al (1995) kallar detta för den ”lärande relationen”, där kunden och företaget har ett 
djupt och ömsesidigt utbyte, där både produktutvecklingar och andra anpassningar äger 
rum. 
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4 Empiri och analys 
 
I detta avsnitt analyserar vi den kvalitativa undersökningens resultat, utifrån den 
redovisade teoretiska referensramen och intervjuguiden. Strukturmässigt har vi vår 
utgångspunkt i Ravald & Grönroos (1996) modell ovan. För att på ett tydligare sätt 
åskådliggöra de olika åsikter som framkom under intervjuerna presenterar vi även 
valda citat från de olika respondenterna.  
 
 

4.1 Värdeskapande 
 
Vi kommer att analysera de icke-ekonomiska och ekonomiska värden som kund-
klubben erbjuder och de uppoffringar som medlemmarna gör för att få dessa lösningar, 
då Zeithaml (1988) menar att detta leder till det upplevda värdet. 
 
 
4.1.1 Icke-ekonomiskt värde 
 
Butscher (2000) framhåller att kundklubbens värde ska skapa en känsla av exklusivitet 
hos medlemmarna. I och med detta, anser han, att kunderna åtminstone delvis blir 
immuna mot konkurrenternas erbjudanden. Dessutom är det avgörande för företagen att 
hitta en fungerande kombination av ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner för att 
behålla och attrahera nya medlemmar. 
 
Båda företagsrepresentanterna håller med om att man eftersträvar att få kunderna att 
känna sig exklusiva genom sitt medlemskap. De är av uppfattningen att de ekonomiska 
förmånerna mer fungerar som det första, lockande incitamentet för att bli medlem och 
att kunderna, när de väl gått med i kundklubben, ska uppfatta och värdesätta det icke-
ekonomiska värdet. Som en stor del av värdet fungerar exempelvis VIP-kvällar för 
medlemmarna, kundklubbstidning och erbjudanden utformade tillsammans med externa 
leverantörer. 
 

”Kunderna ska känna att de tillhör en exklusiv skara, lite VIP-känsla 
över det hela.” 
(Peter Janefjord, Stadium) 

 
”Vi försöker skapa en VIP-känsla och tillhörighet. Många kunder är 
måna om att inte missa de olika erbjudandena, såsom bland annat 
VIP-kvällarna.” 
(Eva Näsling, Åhléns) 

 
Ett annat sätt för företagen att behålla känslan av exklusivitet i klubben kan, enligt 
Butscher (2000), vara att begränsa medlemskapet till vissa grupper. Även om företagen 
försöker göra detta på olika sätt, vilket diskuteras mer i nästa avsnitt, visade det sig 
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under intervjuerna med medlemmarna att de själva även har en stor del i skapandet av 
denna exklusivitet. Känslan visade sig komma just av att de vill känna att de får 
fördelar som inte ”vanliga” kunder får. 
 

”Olika rådgivningar och förtur till REA och VIP-kvällar tycker jag 
är mycket bra. Man känner sig lite exklusiv när man får lite 
specialbehandling då och då, hur löjligt det än låter.”  
(Kvinna, 47 år) 

 
De icke-ekonomiska förmånerna bidrar dessutom till en viss identifikation med, och 
delaktighet i företaget, vilket 17 av de 24 respondenterna vittnade om. 
 

”Jag har en ytlig relation till företagen. Men jag känner ändå ett 
visst band till dem genom kundkortet och kundtidningen. Jag känner 
mig delaktig. Samtidigt som jag vill göra bra affärer får jag ändå en 
positiv känsla, eftersom jag känner ett stort förtroende.”  
(Kvinna, 33 år) 

 
”Jag känner trygghet att de är kunniga och att jag kan lita på dem. 
De erbjuder mig tips och förslag till ombyggnationer, försäkringar 
och juristhjälp. Det är kanon eftersom det skulle ta lång tid för mig 
att leta reda på sånt själv.”  
(Kvinna, 50 år) 

 
Denna form av erbjudanden som företagen utformat tillsammans med externa 
leverantörer visade sig vara något som medlemmarna visade stor uppskattning och 
värdet av dessa erbjudanden tillskrivs medlemsföretaget.  
 
Företagsrepresentanterna talade även om att kundtidningarna var väldigt uppskattade. 
Särskilt Peter Janefjord, Stadium, uttryckte att tidningen dels fungerar som en guide för 
medlemmarna, med olika reportage, dels är den även ett relationsstärkande verktyg.  
 
 
4.1.2 Ekonomiskt värde 
 
Även om de icke-ekonomiska förmånerna ses som den faktor som på ett tydligare sätt 
skiljer medlemmarna från icke-medlemmar tyckte 14 av respondenterna att det var 
viktigt att samla poäng och därigenom ta del av förmåner av mer ekonomisk natur.  
 

”Det är väl klart att jag vill samla poäng, det är väl det som klubben 
går ut på!? Sen går jag ju inte och handlar bara för att, utan jag 
köper ju fortfarande sånt jag vill ha. Sjukt egentligen att man gör så 
när man bara får en korkskruv eller nåt i bonus…”  
(Man, 24 år) 
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Något annat som framkom var också att det var extra viktigt att få poängen registrerade 
i de butiker medlemmarna handlar mycket i, då de känner att det är mer värt att få dessa 
frekventa och/eller stora inköp registrerade. Flera av respondenterna talade också om 
att rabattcheckar och bonus är förmåner som inte är så värdefulla, då de känner att 
företagen styr för mycket vad det är de får rabatt på. Även företagsrepresentanterna 
talade om att desto större valfrihet som erbjuds kunderna, desto mer uppskattat är det. 
 
Genom en sluten kundklubb sållar de inaktiva kunderna bort sig själva på ett effektivt 
sätt, något som båda företagsrepresentanterna såg som ett underlättande av 
databasarbetet. De företagsspecifika kraven gör att medlemmarna helt enkelt faller ur 
systemet om de inte uppfyller dessa. Vidare ansåg de att det inte är några orimliga krav 
som ställs och att man inte ytterligare behöver skärpa kraven. Dessutom var de av den 
åsikten att om kunderna har ett intresse av att vara medlemmar och är någorlunda 
aktiva är medlemskapet fortfarande lönsamt för dem. Kundernas uppfattning om det här 
systemet var mycket varierande. Den övervägande majoriteten uppfattade det inte som 
att företagen kräver någonting av dem för att de ska vara medlemmar, vad gäller 
inträdes- eller årsavgifter. 
 

”Företaget har inget krav på mig. Jag skulle vara emot det. Jag 
finner mig inte i att mitt handlande ska ske på deras villkor.”  
(Kvinna, 26 år) 

 
Vid en närmare undersökning visade det sig ändå att de flesta betalar någon form av 
avgifter eller är medlemmar i kundklubbar där det finns minimikrav på vilken summa 
de måste handla för under en viss period. Denna majoritet av respondenter såg det med 
andra ord inte som något problem att företagen ställer denna typ av krav på dem, så 
länge som det inte blir för uppenbart och det personliga värdet överstiger kraven. 
 

”Det är OK om de tar ut en avgift för kortet, men jag vill inte att det 
”märks”. Jag vill inte få hem ett inbetalningskort.”  
(Kvinna, 24 år) 

 
Å andra sidan upplevde ändå 20 av respondenterna någon form av press på sig att 
uppfylla företagens krav. Trots detta visar de ändå en stor förståelse för företagens 
agerande, framförallt för de företag de handlar frekvent hos. 
 

”Man förstår ju varför de gör så. De vill ju att kunderna ska handla 
och om alla kunder var medlemmar överallt skulle det ju egentligen 
inte bli någon skillnad mot innan. Förutom att alla får rabatter.”  
(Man, 32 år) 
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4.1.3 Uppoffringar 
 
Ravald & Grönroos (1996) talar om att det är lika viktigt att reducera kundernas 
uppoffringar som att ge dem fler förmåner. 
 
En majoritet av respondenterna anser att det totala värdet med kundklubben överstiger 
de uppoffringar som medlemskapet för med sig. Enligt vår undersökning skulle man 
kunna identifiera två olika synpunkter hos respondenterna.  
 
Den första är att de anser att det är påfrestande att ha kundkorten i plånboken. Det 
gällde speciellt de medlemmar som har ett flertal kundkort, då de anser att korten tar 
plats i plånboken, att det är jobbigt att ha med sig dem varje gång de ska handla samt att 
de är tvungna att hålla reda på olika PIN-koder till korten. 
 

”Visst har jag själv anmält mig till de olika klubbarna, men efter ett 
tag upptäcker man att plånboken väller över av kundkort. Ett 
lyxproblem egentligen.”  
(Kvinna, 44 år) 

 
Andelen kundklubbar, och tillhörande kundkort, gör att kunderna känner ett visst 
besvär om de är medlemmar i ett större antal klubbar. Vi lät kunderna själva komma 
med förslag på hur man ska kunna lösa ”problemet” med alltför många kundkort. Det 
vanligast förekommande förslaget var att man i de olika butikerna skulle kunna 
registrera streckkoden som finns på ens legitimation. 
 

”Då behöver man bara ha med sig sitt legg när man går ut och 
handlar, och det har man ju ändå alltid med sig…”  
(Man, 29 år) 

 
Söderlund (2000) diskuterar också att det är ett problem med alla kundkort på 
marknaden och ser en fördel med att ha alliansprogram, då de begränsar antalet kort 
kunden har i plånboken. Ett flertal av kunderna framförde just ovanstående, att de 
skulle vilja ha ett kort som fungerar i ett flertal butiker, där de själva väljer i vilka 
butiker det ska registreras. Huruvida man ska lösa ovanstående rent tekniskt, om man 
överhuvudtaget ska göra det, är dock ingenting som vi tänker behandla i detta arbete. 
 
Den andra synpunkten är att nästan samtliga, 22 respondenter, upplevde att 
rabattkupongerna medför administrativa nackdelar. De menar att de får så många 
rabattkuponger och att dessa är jobbiga att komma ihåg att ta med sig vid köptillfället. 
 

”Oftast handlar man ju direkt efter jobbet och då vill man ju inte gå 
runt med 100 olika kuponger i plånboken. Det är alldeles för 
jobbigt.”  
(Kvinna, 33 år) 
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Uttalanden av ovanstående karaktär visade sig även vara starkt sammankopplat med att 
kunderna inte vill känna sig styrda av företagen i fråga om vilka varor som rabatteras. 
 
 

4.2 Stimulering av återköp 
 
Enligt Grönroos (1998) ökar man sannolikheten för återköp genom att erbjuda ett 
överlägset värde för kunden. Som vi tolkar det är det idag svårt för förtagen att tävla om 
dessa värden, framförallt de ekonomiska. Dessa är, enligt Dowling & Uncles (1997), 
lätta för konkurrenterna att kopiera och skiljer sig därför inte så mycket åt mellan de 
olika företagen.  Därför är det mest effektiva att främst försöka inrikta sig på är en 
differentiering i de icke-ekonomiska erbjudandena. Visserligen finns det även här 
många likheter mellan de olika företagen, såsom exempelvis förtur till REA, vilket gör 
att samarbeten med externa leverantörer spelar en stor roll. Det är även något som 
diskuteras i Stauss et als (2001) modell. Som vi tidigare nämnt sammankopplade 
kundrespondenterna erbjudanden tillsammans med externa leverantörer med det företag 
de har kundkort i, vilket gör att det upplevda värdet av medlemsföretaget som helhet 
ökar. 
 
Efter att återköpsaktiviteten intensifierats ska kunden och företaget, enligt Ravald & 
Grönroos (1996) modell, fått ett så pass starkt band till varandra att man kan börja tala 
om att en relation existerar. 
 
 

4.3 Relation 
 
Lynch (1995) anser att förståelsen för kunden är kritiskt och talar om vikten av att 
etablera relationer som påverkar kundernas beteende. Enligt Elinder (1993) ska 
lojalitetsprogrammet och kundklubben fungera som en sådan relationsskapare. 
 
 
4.3.1 Kundklubbens bidrag till relationen 
 
I litteraturgenomgången har vi lyft fram flera författare som menar att en av de främsta 
anledningarna för företagen att driva en kundklubb är att samla in relevant information 
om, och identifiera sina (mest lönsamma) kunder. Information samlas i kunddatabasen 
och bearbetas och används vid olika kampanjer. En annan viktig aspekt av insamlandet 
av kundinformation och lagring av köpmönster är att kunna se vilka som gör frekventa 
inköp och utifrån det belöna medlemmarna. 
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”Vi analyserar vad kunderna köpt och utformar erbjudanden utifrån 
det. I och med att vi analyserar de olika grupperna får vi en större 
uppfattning av vad som tilltalar kunderna och får därför en ökad 
respons på våra erbjudanden.”  
(Peter Janefjord, Stadium) 

 
”Vi använder främst kundinformationen till kundanalyser, 
affärsutveckling och statistik.”  
(Eva Näsling, Åhléns) 

 
Kundklubben och lojalitetsprogrammet kan enligt företagen ses som en viktig del i det 
dagliga arbetet, i synnerhet när det gäller att skapa ett värde för kunden genom 
produktanpassningar och utvecklingar. De använder även informationen i 
planeringsarbetet, med både bearbetning av analyser och framtagande av prognoser. 
Gummesson (1998) och Donaldson & O’Toole (2002) menar att det mest fundamentala 
med RM är att skapa långsiktiga relationer till nya och befintliga kunder. Både Stadium 
och Åhléns ser lojalitetsprogrammen som en del av sin RM, där de kan skapa 
konkurrensfördelar. Just värdet är en central del i utformandet av företagens 
konkurrens- och differentieringsstrategi. 
 
 
4.3.2 Varför lojalitetsprogram? 
 
O’Malley et al (1999) kritiserar att många företag driver lojalitetsprogram helt enkelt 
för att deras konkurrenter gör det. Som främsta anledning till kritiken hävdar de att 
företagen ofta inte har tillräcklig kunskap om hur lojalitetsprogrammet fungerar utan är 
rädda att förlora sin position på marknaden och därför blir introduktionen en kopia av 
konkurrenternas. Denna kritik anser vi inte vara helt obefogad, då båda 
företagsrepresentanterna höll med om att en av anledningarna till implementering av 
lojalitetsprogram var just att deras konkurrenter påbörjat detta arbete.  
 

”Främsta anledningen till att vi startade vår kundklubb var att 
kunna bygga långsiktiga kundrelationer för att klara konkurrens. En 
annan anledning var självklart att det var väldigt inne just då och att 
många konkurrerande företag också hade eller hade påbörjat sitt 
arbete med lojalitetsprogram.”  
(Eva Näsling, Åhléns) 

 
”Vi visste redan en hel del om kunderna, men ville bättra på den 
informationen och få reda på mer exakt vem som handlar och vad,  
för att ytterligare kunna närma oss våra kunder. Det är ett sätt att ta 
hand om befintliga kunder och kunna erbjuda dem lite mer. 
Dessutom var det en trend under 1990-talet att företag skulle 
implementera lojalitetsprogram.” 
(Peter Janefjord, Stadium) 
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När vi diskuterade denna fråga med medlemmarna var en övervägande del av en 
liknande uppfattning. De menade att företagen vill skapa en form av köptrohet genom 
att använda klubben som en sorts bindning, för att i slutändan kunna uppnå en lojalitet, 
med en bättre lönsamhet och större vinst som följd. Vi fick också vissa insiktsfulla svar 
där just verksamhetsplaneringsbegreppet kom fram. En del kunder använde också 
uttrycket att företagen vill ”attrahera” dem tillbaka till butiken för att på så sätt få dem 
att öka inköpen. 
 

”De erbjuder kundklubbar för att skapa förtroende och trogenhet. 
De vill att man kommer tillbaka till butiken”  
(Man, 33 år) 

 
Även om företagen implementerade sina kundklubbar under en tid då detta var populärt 
var den främsta anledningen att erhålla strategiska fördelar. Båda företagsrepresen-
tanterna talar om att det är ett väldigt kostsamt projekt att starta, och driva, en 
kundklubb och framhåller att det är viktigt att aktivt arbeta med informationen för att 
det ska vara lönsamt. 
 
 
4.3.3 Varför kunderna blev medlemmar 
 
I enlighet med Duncans (1997) resonemang att budskapen ska vara enkla och 
belöningssystemet tilltalande framkom det i våra intervjuer att detta var några av de 
viktigaste faktorerna för att gå med i en kundklubb. Just att de själva skulle tjäna på 
medlemskapet var något som alla respondenter förde fram. 
 

”Jag har en hel del kundkort och tycker väl egentligen inte att de 
skiljer sig så mycket åt i vad de erbjuder, men så länge som jag inte 
förlorar något på att vara med kan jag ju lika gärna vara det. Sen 
kanske inte belöningen är så värst stor, men jag förlorar ju i alla fall 
inget på att vara med.”  
(Kvinna, 29) 

 
Företagen ansåg att de främsta och inledande incitamenten för kunderna att bli 
medlemmar var för att få rabatter och bonus. Sedan är det upp till företagen i fråga att 
visa sina medlemmar att man har mer, utöver detta, att erbjuda.  
 
När det gäller anledningen till att kunderna registrerade sig för de olika kundklubbarna  
var variationen i svaren liten. Det ekonomiska syftet var uteslutande dominerade. Att 
kunna ta del av billigare erbjudanden och förmåner var primärt, speciellt när det gäller 
butiker där kunden är en frekvent besökare. Enligt Mägi (1999) är storkonsumenter av 
en viss service eller märke mer benägen att bli medlem i en kundklubb, just på grund av 
det stora antalet inköp denne redan gör, vilket är något som vi anser stämma väl. 
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”I och med att jag ändå handlar relativt ofta i de butikerna tänkte 
jag att ”varför inte ta ett sånt där kundkort?”. Jag vet ju om att jag 
lätt uppfyller kvoterna och därmed slipper betala något för att vara 
med.”  
(Kvinna, 31 år) 

 
Men det fanns även de som registrerat sig för kundklubbar när de gjort ett enstaka 
inköp hos företaget. Enligt vår undersökning hade 23 av 24 respondenter någon gång 
blivit medlemmar i kundklubbar som de efter det första registrerings- och köptillfället 
inte besökt igen, något som berodde på flera olika orsaker. Den första var att de besökt 
en butik där personalen introducerat dem till att bli medlemmar, vilket de då blivit. Den 
andra är att de antagit medlemskapet på grund av att de erbjudits ett extra värde just vid 
det köptillfället, exempelvis en annan produkt kostnadsfritt. Det tredje är att de blivit 
medlemmar i tron att de ska fortsätta handla i den butiken, vilket sedan inte har skett. 
Här kan man se en tydlig koppling till det Holbrook (1999) nämner som ett 
situationsbetonat värde, att kunden i det här fallet uppfattar värdet i denna situation 
används som motiv för ett medlemskap. 
 

”För något år sedan bestämde mig för att ”uppdatera” min 
garderob och gick iväg och köpte kläder i en butik för en hel del 
pengar. Expediten frågade om jag hade kundkort och när jag 
svarade nej berättade hon om vad man fick om man skaffade ett sånt. 
Det lät väl helt OK, så jag skrev upp mig och fick poängen 
registrerade. Jag tror inte jag har varit in i den butiken sen dess, så 
jag tjänade väl förmodligen inte så mycket på att skaffa kortet.”  
(Man, 23 år) 

 
De undersökta företagen är väl insatta i problematiken med medlemmar, som enligt 
deras utsagor är registrerade av fel anledningar, vilket är just en av de främsta 
anledningarna till att man valt att arbeta utifrån olika kvoter, som vi diskuterat i 
avsnittet om ekonomiskt värde. 
 
 
4.3.4 Kundernas uppfattning om relationen 
 
Gummesson (2002) betonar de egenskaper som en framgångsrik relation bör innehålla; 
samarbete, engagemang, långsiktighet och innehåll. I vår undersökning har vi försökt 
identifiera dessa relationsegenskaper i kundernas syn på medlemskapet. RM-litteraturen 
betonar ömsesidighet, där båda parter måste engagera sig i relationen. Vi fann att 17 av 
respondenterna kände någon form av delaktighet. En av de främsta egenskaperna hos 
dessa kunder var att de hade ingått medlemskapet i företaget på eget initiativ. De hade 
alltså själva valt att bli medlemmar och ofta var medlemskapet ett planerat val från 
deras sida. 
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”Jag har självmant valt att gå med i dessa klubbar för att de täcker 
in mina behov på ett bra sätt. Mina största utgifter ligger inom mat, 
bensin, kultur och tidningar. Man kan säga att jag strategiskt valt att 
gå med i dessa kundklubbar.”  
(Man, 62 år) 

 
Det strategiska valet berodde också på hur kunderna uppfattade företagen innan de blev 
medlemmar. Igenkänningen av hur företagen agerar och fungerar var stor bland dessa 
kunder och de karaktäriserade medlemskapet som en naturlig följd, eftersom de ändå 
vanligen gör sina inköp där. Denna uppfattning kan kopplas till Stenbackas (1998) 
resonemang om en framgångsrik relation, där vikten av kundernas intresse att inleda en 
relation med företaget lyfts fram. 
 
Detta präglade också kundernas uppfattning om vilket intresse företagen hade i dem.  
Blomqvist et al (1993) förespråkar att företagen måste beakta kundens intressen i 
relationsbyggandet, men i vår undersökning fann vi inget stöd för det, då 22 av 24 
ansåg att företagens intressen enbart är av ekonomisk karaktär. 
 

”De flesta företagen vårdar inte mig. De är inte intresserade av min 
synpunkt eller mina behov. De vill bara locka mig till affären.”  
(Kvinna, 56 år) 

 
”Företaget har ett ekonomiskt intresse i mig, inte något annat. De 
vill ha köptrohet.”  
(Man, 28 år) 

 
Ofta karaktäriserades relationen som formell där de inte kunde se någon skillnad mot 
andra, vanliga transaktioner. De menade att det till stor del fokuseras på det 
ekonomiska utbytet, kunden och företaget emellan. Men genom uppföljande 
diskussioner där de själva fick tydliggöra vad en relation innebär för dem fann vi andra 
synsätt. Uteslutande alla respondenter såg en relation som en interaktion eller ett öga-
mot-öga-möte, där företagens anställda står i centrum. Personalen personifierade 
relationen och utan dem var relationens existens obefintlig. 
 

”Det är den personliga kontakten som skapar relationen, annars är 
det ingen relation.”  
(Kvinna, 61 år) 

 
”Personalen är viktig för relationen. Det är de som ÄR relationen.”  
(Kvinna, 32 år) 

 
Att personalen ses som den främsta relationsskaparen ger även starka indikationer på 
att servicenivån är central, där personalens förmåga att förse medlemmarna med en 
förväntat hög servicenivå kan vara avgörande för relationens styrka. Härigenom ökar 
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också risken att medlemskapet medför en högre förväntningsnivå hos kunden än när 
denne inte var medlem, vilket vår undersökning stödjer.  
 

”Jag förväntar mig bättre service som medlem, även om det inte står 
skrivet i pannan att jag är medlem. Men om de känner igen mig vill 
jag absolut ha det!”  
(Kvinna, 50 år) 

 
Problematiken med att skilja en medlem från en icke-medlem är till synes en svår 
uppgift för företagen att lösa. Att behandla kunderna olika i interaktionen kan även 
möjligtvis försvåra företagens attraktionskraft i rekryteringen av en potentiellt framtida 
medlem. Medvetenheten om detta problem är stor hos de undersökta företagen och är 
något som de ständigt arbetar med att förbättra, då man vill få sina medlemmar att 
känna sig lite mer värdefulla. Men på grund av nämnda problem med igenkänningen är 
det för närvarande främst genom de olika förmånerna och erbjudandena som 
medlemmarna visas uppskattning. Märkbart är att det även bekräftar Söderlunds (2001) 
resonemang om att en kund som vet sitt värde för företaget kräver mer, både när det 
gäller service och priser. Att en kund som stannat länge i företaget, eller varit medlem 
länge, är mindre känsliga för missöden och prisfluktueringar som Mägi (1999) belyser 
är alltså något som vi inte fann belägg för.  
 
En annan aspekt av kundklubbens påverkan i relationsskapandet för medlemmarna är 
att de i stor utsträckning erhåller en positiv attitydeffekt genom medlemskapet. De 
menar att de genom kundklubben upplever ett visst band till de butiker där de är 
medlemmar. Bandet kan karaktäriseras som en subjektivt upplevd känsla som förbättrar 
kundens syn på företaget. Denna känsla finner dock respondenterna svårförklarad, men 
innebörden är att de både medvetet och omedvetet attraheras av kundklubbens 
dragningskraft, vilket gör att de hellre besöker medlemsbutiker än andra butiker när de 
står inför ett köpbeslut. 21 av 24 respondenter känner en form av ytligt band och fattar 
alltså beslut utefter sin upplevda styrka till butiken. 
 

”Jag känner ändå ett visst band till dem. Samtidigt som jag vill göra 
bra affärer får jag en positiv känsla, vilket gör att jag hellre går till 
dem eftersom jag känner ett större förtroende.  
(Kvinna, 33 år) 

 
I diskussionerna framkom dessutom att bandet uppkommit på grund av tre orsaker. Den 
första är frekvensen. Ju oftare medlemmen handlar hos företaget, desto större band. 
Dessutom anser de att de är mer värdefulla för företaget genom att besöka det ofta, 
även om de inte spenderar en stor summa pengar. 
 

”Jag känner mig värdefull på vissa butiker. De jag besöker och 
handlar mest hos.”  
(Kvinna, 33 år) 
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Den andra orsaken hänvisades till tidsaspekten. Kunderna menar att ju längre tid de har 
varit medlemmar desto större band upplevs. Vanligt var även att denna attityd 
existerade redan innan medlemskapet, vilket ofta var fallet till de butiker som ligger 
nära respondentens rörelseområde, det vill säga att avstånden från hemmet eller arbetet 
var korta. 
 
Den tredje orsaken är starkt kopplat till det tidigare nämnda initiativtagandet hos 
respondenten. I de kundklubbar respondenten själv, aktivt, valt att bli medlem fanns en 
högre känsla av band. De menade att bakgrunden till ett eget initiativ var att det fanns 
någon form av personlig relevans och att medlemskapet tilltalade dem. 
 
Märkbart var också att de kunder som i större utsträckning är medlemmar i flera 
kundklubbar hade en mer negativ syn på relationer och band till de olika företagen. 
Man kunde se en tydlig tendens på att ju fler kundkort kunden har, desto svagare är 
banden till företagen. Detta var speciellt typiskt för de respondenter som har flera 
kundkort till företag inom samma bransch, något som dock inte var alltför vanligt i vår 
undersökning, men 3 av 24 respondenter hade denna uppfattning. 
 

”Jag är med bara för egen ekonomisk vinning. Därför är jag ofta 
medlem i flera olika kundklubbar, ofta hos värsta konkurrenter för 
att kunna utnyttja alla olika formers erbjudanden. Ta 
morgontidningarna till exempel, där är jag medlem i både Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet, och varvar kvartalsvis för att få 
50% rabatt på båda tidningarna.”  
(Man, 35 år) 

 
Anmärkningsvärt i sammanhanget var dock att 16 respondenter anser att det är 
betydelsefullt att ha en relation till företagen, då de uttryckte en saknad av respons från 
företagen när de framförde synpunkter eller om de bara vill ha kontakt. De ansåg att en 
relation på det sättet skulle öka deras möjligheter att påverka sin egen köpsituation samt 
att chanserna till högre värde och bättre erbjudanden var större. Detta kunde man även 
se tendenser till hos de kunder som ansåg att de inte hade tid eller engagemang nog för 
ett relationsutvecklande, det vill säga att intresset hos kunderna var större om värdet 
ökade. De menade också att relationsintresset beror på företagens förmåga att få 
medlemmarna att känna sig mer värdefulla samt separera dem från icke-medlemmarna.  
 

” Om en relation innebär att jag får väldigt många fler fördelar 
skulle jag vilja ha det. Men i dagsläget är det inte så, därför är det 
inte något jag strävar efter.”  
(Kvinna, 33 år) 

 
”De ska vara lyhörda för mina önskemål. Jag ska bara kunna ringa 
upp om ett önskemål och så fixar de det. Jag vill känna mig 
värdefull.”  
(Kvinna, 56 år) 
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Intervjuerna med medlemmarna visade även på många företags oförmåga att ta tillvara 
på medlemmarnas vilja att fördjupa relationen. Vad detta beror på är dock svårt att 
utreda men enligt Grönroos (1997) ska en relation utplånas om denna inte är givande 
nog och tillgodoser både parters behov.  
 

”Det är jag som har tagit initiativ till medlemskapet och jag 
spenderar mycket där, både i tid och pengar. Men jag kan ändå inte 
påstå att en relation har uppstått. Jag känner ingen skillnad, varken 
utvald eller premierad för detta. Jag vill känna mig unik, varför 
skulle jag annars vara medlem? Nej, jag är besviken på företaget. 
Nu är det så att jag ger dem pengar och får tillbaka pengar, det är 
väl den relation som finns.”  
(Man, 27 år) 

 
Det kan avslutningsvis konstateras att medlemskapet har drivit fram en annan syn på 
företagen, jämfört med innan medlemskapet. Respondenterna menar att de uppfattar 
företaget på ett annat sätt, där kundklubben har en påverkan utöver det ekonomiska 
värde som de erhåller. De upplever en större tillit till företagen eftersom insynen i 
företagens arbete blivit mer lättillgängligt. Respondenterna framhåller tydligt att de 
icke-ekonomiska förmånerna bidragit till detta samt att sambandet till förstärkningen av 
det ytliga bandet är stort. Dock var även här denna uppfattning störst till de butiker 
medlemmarna besöker mest. Detta innebär således att kunderna efterfrågar egenskaper 
från kundklubben, där det ges utrymme för en mer personlig dialog från företagens 
sida.  
 
 
4.3.5 Relation och kommunikation 
 
Gummesson (2002) beskriver att kontinuitet ska ses som en betydelsefull del av 
relationen då tillfällig kontakt kan hämma samarbetet och långsiktigheten. Ett av 
företagens främsta verktyg till ett kontinuitetsskapande är databasen, eftersom denna 
skapar möjligheter till en kommunikation med medlemmarna. Enligt företagen leder 
informationen i databasen till en ytterligare förståelse för vad som tilltalar kunderna och 
hur de bäst kan tillfredställa deras behov, där de köp som registreras via kundkortet är 
den största informationsinbringande källan. Kommunikationen genom kundklubben 
baseras till stor del på att utskick, såsom e-post, foldrar och medlemstidningar. Detta 
kombineras dessutom med bland annat reklam, rabattkuponger och värdecheckar.  
 
De undersökta företagen anser att deras utskick sker kontinuerligt och att framförallt 
medlemstidningen är särskilt uppskattad. Kontinuiteten är något som varit påtagligt 
viktigt för de intervjuade respondenterna. En stor majoritet uppfattar också att 
utskickens omfattning är tillfredsställande även om synpunkterna skiljer sig angående 
värdet i dessa. Värdet sågs som högre om utskicken har en personlig prägel. 
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”Kanske känner jag mig lite speciell om man får hem nåt i 
brevlådan eller mailen eller om jag ser någon annons för det 
företaget och de har klubberbjudande. Då kan jag tänka ”Ja, det 
gäller ju mig”.”  
(Kvinna, 27 år) 

 
Det sågs alltså som klart negativt om företagen misslyckas i det avseendet. De menar 
att effekten snarare kan bli den motsatta om företagen inte visar en regelbundenhet för 
dess medlemmar med en ignorerande åtgärd som följd. 
 

”Jag gillar inte att man är medlem i en klubb där företaget inte hör 
av sig, varken med utskick eller på annat sätt. Då blir det liksom en 
omvänd effekt, det vill säga att jag aldrig kommer att köpa 
någonting av dem igen.”  
(Man, 35 år) 

 
Enligt Grönroos (1997) ska företagen försöka skapa en tvåvägskommunikation. Det är 
viktigt att kommunikationen ska leda till någon form av dialog för att behålla eller 
förstärka relationen. Samtliga medlemmar ansåg att det enbart är en envägs-
kommunikation från företagens sida. De menar att kommunikationen kan ses ha ett 
samband med relationen, där det krävs en personlig interaktion för att 
kommunikationen med företagen ska äga rum. 
 

”Relationen och kommunikationen är ensidig från företagens sida. 
Det finns ingen dialog på det sättet, den är snarare elektronisk.”  
(Man, 62 år) 

 
Detta innebär att kundkortet i sig mer är ett elektroniskt sätt att uttrycka sin 
kommunikation, och att det på så vis saknas en givande verbal dialog. Duncan & 
Moriarty (1998) resonerar om att även en utebliven feedback kan ses som en 
kommunikation. Det är också på det sättet som kunderna ges möjlighet att uttrycka sin 
åsikt, det vill säga genom att utnyttja eller inte utnyttja de olika förmåner som erbjuds. 
Det är även svårt för företagen att kartlägga medlemmarnas reaktioner och 
uppfattningar om företagens uppträdande på detta sätt, eftersom ett ickeutnyttjande av 
förmåner inte ger precisa indikationer på vad den bakomliggande anledningen är. Eva 
Näsling, Åhléns, visar i intervjun en medvetenhet om det här och anser att det idag inte 
alltid är en tvåvägskommunikation med tillhörande dialog, utan att det genom 
förmånerna och reklamen snarare kan betecknas som en informationsbaserad åtgärd till 
kunderna. Peter Janefjord, Stadium, menar även att det finns vissa svårigheter med att 
mäta kundtillfredsställelsen i kommunikationen och menar att om kunderna åter-
kommer till butiken kan det tolkas som att företaget ändå gett kunderna någon form av 
tillfredställelse. 
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Båda företagsrepresentanterna menade också att det, på grund av deras omfattande 
medlemsbaser, i praktiken är omöjligt att upprätthålla en personlig relation med varje 
enskild kund. De arbetar istället utifrån olika segment eller subgrupper och analyserar 
vad dessa kunder tidigare köpt och utformar sin kommunikation utifrån det. 
Medlemmarna menar dessutom att det är en skillnad i kommunikationen och relations-
byggandet med hänvisning till företagets storlek, både kundmässigt och geografiskt. De 
menar att mindre företag har en större benägenhet och bättre arbetsätt att ta tillvara på 
varje enskild kund. Medlemmarna upplevde att företagens tidsbrist kan vara den 
främsta anledningen, att ett företag med en större kundstock inte har möjlighet att bidra 
till denna servicenivå och personliga interaktion på samma sätt. 
 

”Jag tror varken kunderna eller företagen har tid att kommunicera 
på en personlig nivå med varandra. Jag tror att företagen inte vill 
göra detta eftersom det kostar för mycket, och i praktiken är 
omöjligt,  med en personlig kommunikation till varje kund.”  
(Man, 49 år) 

 
”Kommunikationen är inget som jag direkt märker av. Varken jag 
eller företagen kommunicerar på annat sätt än genom kundkortet, en 
”plastig” kommunikation.”  
(Man, 58 år) 

 
 

4.4 Säkerhet och tillit 
 
För att bli medlem i de intervjuade företagens kundklubb krävs att man, på 
ansökningshandlingen, lämnar ifrån sig vissa personuppgifter. Dessutom lämnar de 
ifrån sig information genom sina inköp. Så gott som samtliga respondenter ser inga 
problem med att lämna ifrån sig sådan information.  
 

”Det är inget problem att de har personliga uppgifter om mig, 
snarare tvärtom eftersom jag då kanske kan få bättre erbjudanden.”  
(Man, 41 år) 

 
Vi tolkar det alltså som att kunderna kan tänka sig att lämna ut ytterligare information 
för att erbjudandena ska kunna bli mer precisa, så att värdet i slutändan blir större. 
Respondenterna ser möjligheter i att få ett större värde av företagen om de lämnar ut 
ytterligare information. Det enda krav vi kunde urskilja hos medlemmarna var att deras 
uppgifter inte missbrukas av företagen.  
 

”Det är en integritetsfråga. Man vet inte var informationen hamnar 
någonstans. Uppenbarligen säljs den vidare till andra företag 
eftersom jag får så många Spam-mail.”  
(Man, 35 år) 
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Detta var även något som företagsrepresentanterna betonade starkt.  
 

”Vi följer PUL (personuppgiftslagen, författarnas anm.) och andra 
föreskrifter om personuppgifter. Kunderna måste känna förtroende 
för oss och lita på att vi inte säljer informationen vidare. Viktigt att 
Viktigt att betona är att kunderna inte lämnar ut någon information 
under tvång utan bör vara medvetna om vad det är de skriver 
under.”  
(Eva Näsling, Åhléns) 

 
”Det är viktigt för oss att följa de villkor vi utlovat, bland annat att 
inte lämna ut kunduppgifter till obehöriga. Eftersom det handlar om 
personlig integritet är det viktigt att kunderna kan lita på att vi inte 
missbrukar informationen.”  
(Peter Janefjord, Stadium) 

 
Något vi kunde se under intervjuerna med kunderna är att de generellt har stor tillit till 
företagen och deras sätt att behandla kundinformationen. Endast ett fåtal hade upplevt 
att informationen missbrukats på olika sätt.  
 
 

4.5 Lojalitet 
 
Det kan konstateras att lojaliteten är ett komplext område att kartlägga, där de 
teoretiska perspektiven kan betraktas som osamstämmiga när det gäller vilka 
hänsynstaganden och delar man bör tydliggöra i lojalitetsbegreppet. Söderlund (2001) 
förespråkar, som bekant, att hänsynstagandet bör innefatta både de beteendemässiga 
och de attitydmässiga faktorerna för att i viss mån kunna kategorisera och mäta 
lojaliteten i kundstocken. Således utsätts företagen för komplicerade prövningar i 
avseende att premiera och ge ett överlägset värde till de mest lojala medlemmarna. 
Företagen framhåller i intervjuerna att det är svårt att definiera vad som är lojalitet och 
instämmer med Söderlunds (2000) resonemang om att det är svårt att hitta någon exakt 
gränsdragning mellan lojala och icke-lojala kunder. Idag arbetar de utifrån ett antal 
enskilda variabler, såsom exempelvis återköpsbeteende, vilket de ser som en viss form 
av lojalitet. Båda företagsrepresentanterna är medvetna om att det krävs bättre verktyg 
för att på ett mer effektivt sätt mäta kundlojaliteten. Det de i dagsläget främst får svar 
på är kundernas lojalitet i det som Day (1969) definierar som den fysiska världen.  
 
I kundintervjuerna visade det sig att alla respondenterna har format någon form av 
attityd till de företag de är medlemmar i, den så kallade mentala världen. 
Attityddiskussionen hänvisas till det ytliga band som majoriteten av respondenterna, 
som vi tidigare beskrivit, upplever. Det fördjupade resonemanget visade att man kunde 
urskilja två olika tendenser när vi försökte identifiera lojalitetens roll i dessa attityder. 
Den första tendensen visar att de medlemmar som varit kunder innan kundklubben 
uppstod, både frekvensmässigt och tidsmässigt, format sina attityder baserat på 



                  
 Stefan Back 
 Mikael Bolander       Kundklubben – relations- och lojalitetsskaparen?
  
 
 

 
 
   

51 

företagens tidigare prestationer. De menar att förtroendet, insynen och delaktigheten 
byggts upp redan innan kundklubben existerade. Tolkningen innebär att kundklubben i 
detta fallet ses som ett tilläggsvärde och inte nödvändigtvis måste existera för att 
attityden ska upprätthållas. 
 
De kunder som sporadiskt besökt butikerna innan de blev medlemmar visade sig 
således i större utsträckning forma sina attityder utifrån kundklubbarnas förmåner. I och 
med att de inte var frekventa kunder innan har kundklubben varit en starkt bidragande 
del i attitydskapandet. Detta innebär att olika förmåner och erbjudanden sätts i fokus på 
ett helt annat sätt och att de medlemmarna därför är mer mottagliga för andra 
konkurrerande alternativ. Oavsett vilken form av attityd man har styr denna 
medlemmarnas beteenden och de handlar utefter denna. 
 
Men beteendet var för den sakens skull inte alltid rationellt. En fördjupning av 
diskussionen ledde också till en utredning om respondenternas förmåga att utvärdera 
andra alternativ än enbart erbjudanden från kundklubbsföretagen. Här kunde tydliga 
tendenser urskiljas. Citatet nedan får exemplifiera. 
 

”Jag tycker att rabatter och bonus hämmar konkurrensen, genom att 
man går till den butik där man har kundkort utan att kolla på andra 
alternativ. Man tror att man får det billigaste eftersom att man får 
rabatt, även om någon annan, där jag inte har kundkort kan vara 
billigare. Men det undersöker jag inte.”  
(Kvinna, 26 år) 

 
Det här fenomenet var typiskt för drygt hälften av intervjupersonerna och innebär 
således att kundklubben har en effekt som innebär att informationssökning och 
utredning av andra alternativ hämmas då uppfattningen är att förmånerna som erhålls är 
högre eller minst lika höga som hos konkurrenten. De menar alltså att de inte i lika stor 
utsträckning, aktivt, letar efter andra alternativ. Ofta var uppfattningen att 
konkurrenterna erbjuder ett liknande sortiment, trots att de inte med säkerhet hade 
kunskapen att det verkligen var så. Här kan man se tydliga paralleller till det Söderlund 
(2001) beskriver som bytesbarriärer. I det här fallet tyder det på en informationsbarriär 
där kundklubben påverkar kundernas informationssökande. Även Bendapudi & Berry 
(1997) talar om detta fenomen, där det som i ovanstående fall, inte nödvändigtvis 
baseras på kundens välvilja. 
 
Vidare fann vi att medlemmarna kan uppleva en framtida förlust av belöningar om de 
byter leverantör och därmed gå miste om poäng.  
 

”Det känns som om jag går miste om någonting då jag inte har 
kundkortet. Jag kan känna frustration när jag handlar i en butik där 
jag inte har kundkort, eftersom jag vet att jag förlorar något. Men 
man kan ju inte vara medlem i varje kundklubb…”  
(Kvinna, 26 år) 
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Vi tror att denna känsla av att de förlorar något om de inte handlar hos de företag de har 
kundkort mycket väl kan leda till att en större andel köp görs hos det företaget. 
Märkbart var också att samtliga respondenter, antingen medvetet eller omedvetet, 
föredrar att göra sina inköp i de butiker de är medlemmar, hellre än att besöka någon 
konkurrent, om värdet upplevs som likvärdigt. Här kunde man även se indikationer på 
att det till stor del berodde på vad medlemmarna var ute efter att köpa. Vissa menade att 
om de ska storhandla så var det viktigt att dessa inköp sker i de butiker de är 
medlemmar, vilket i sin tur betyder att diverse sällanköp inte nödvändigtvis innebär att 
de har medlemsbutiken i åtanke när de ska handla där. Andra menade å andra sidan att 
de även vid spontanköp och sällanköp först sökte sig till medlemsbutiken, för att 
undersöka dess utbud. Först när medlemsbutiken inte kunde lösa köpsituationen gick 
man vidare i sin sökning efter andra alternativ.  
 

”Jag måste inte handla i de butiker jag har kundkort, men får jag 
välja handlar jag helst där eftersom jag vill ha bonus.”  
(Kvinna, 33 år) 

 
”Det är ganska viktigt att jag handlar i de butiker jag har kundkort 
hos eftersom jag kan utbudet och har förtroende för dem. 
Tillgängligheten styr också, jag vill inte åka någon längre sträcka 
för att handla. Det ska vara enkelt att handla.”  
(Man, 62 år) 

 
Här talar O’Malley et al (1999) om lojalitetsprogrammens möjligheter att försöka styra 
kundernas köpbeteende, något som vi hittade stöd för i vår undersökning. 
 
Ett annat intressant resonemang var vad som skulle få respondenterna att avsäga sig ett 
medlemskap eller sluta använda ett kundkort. En stor majoritet svarade att de skulle 
kunna tänka sig att byta om en konkurrent hade ett bättre pris på de produkter de vill ha 
eller erbjuder ett högre totalvärde. En återkommande faktor var också servicenivån. Om 
den sjunker eller kunderna inte blir bra behandlade skulle de kunna tänka sig att avsäga 
sig medlemskapet. Hos vissa respondenter gällde detta också om en nära bekant blivit 
negativt behandlad, då skulle även kunden i fråga överväga att sluta handla där. Andra 
kommentarer handlade om hur företagen agerar och sköter sin rörelse rent allmänt. 
 
Sammanfattningsvis kan ovanstående attityder och beteende kopplas till Dick & Basus 
(1994) modell om olika former av lojalitet. Enligt denna kunde vi se att de kunder som 
bildat sina attityder utifrån kundklubben visar tecken på en falsk lojalitet. De gör en stor 
del av sina inköp i butiken och kan verka lojala, men är inte främmande att byta om ett 
bättre alternativ dyker upp. Den andra gruppen, som bildat sina attityder innan 
introduktionen av kundklubben, kan sägas ligga någonstans mellan latent lojalitet och 
lojalitet. De har en attityd gentemot företagen, men vi fann belägg för att de inte är helt 
främmande för att handla någonstans. Kanske är ovanstående ändå gott nog för 
företagen, då Peter Janefjord, Stadium, säger, att ”fullständig lojalitet är omöjligt att 
uppnå i praktiken”? 
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5 Avslutande diskussioner 
 
I detta avsnitt presenteras våra slutsatser, som har sin grund i litteraturgenomgångens 
och analysens disposition. Därefter följer våra avslutande reflektioner, där vi sätter in 
våra slutsatser i ett större perspektiv. Detta leder fram till vårt kunskapsbidrag och 
förslag till vidare forskning. 
 
 

5.1 Slutsatser 
 
Utifrån ovanstående analys av empirin har vi kommit fram till 5 stycken slutsatser som 
vi vill föra fram. 
 
 
Slutsats 1. Kundklubbens ekonomiska värden är inte tillräckliga 
 
De ekonomiska förmånerna ses som otillräckliga, då den upplevda skillnaden mellan 
medlemmar och icke-medlemmar ses som alltför marginell. Det beror på att den 
procentuella rabatten som medlemmarna erhåller storleksmässigt upplevs som för liten 
jämfört med den spenderande summan. Detta i sin tur ger ett otydligt budskap som 
visar att företagen inte tillräckligt premierar medlemmarna ekonomiskt, vilket uppfattas 
som negativt och som en ovilja i relations- och lojalitetsskapandet från företagens sida. 
Men trots att förmånerna anses som små och otillräckliga ser ändå majoriteten av 
respondenterna de som värdefulla eftersom de ger en känsla av att de får någonting 
tillbaka. De vill uppnå den högsta nyttan av sitt medlemskap. De som sätter de 
ekonomiska förmånerna främst är också de som i större utsträckning kan tänka sig att 
byta butik om dessa försvinner. 
 
Vidare överensstämmer inte utskicken, både reklam, rabattkuponger och skräddarsydda 
erbjudanden, med medlemmarnas behov. De anser att erbjudandena inte är tillräckligt 
personligt relevanta samtidigt som det upplevs som negativt att företagen styr vilka 
produkter som erbjuds rabatterat och att det finns administrativa nackdelar. Därför är 
värdecheckar den mest uppskattade ekonomiska förmånen, vilket också företagen 
anser.  
 
 
Slutsats 2. Kundklubbens icke-ekonomiska värden skapar 
relationsförutsättningar 
 
De icke-ekonomiska förmånerna ses som uppskattade inslag, där kundtidningar och 
förtur till realisationer upplevs som de tydligaste skillnaderna mellan medlemmar och 
icke-medlemmar, då de senare inte får ta del av dessa. Premieringen tydliggörs också 
bättre om företagen erbjuder produkter och tjänster utöver det ordinarie sortimentet, 
vilket ses som ett högt mervärde. Här upplever också respondenterna att de får en mer 
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personlig prägel på sitt medlemskap eftersom de ger större möjlighet till fördjupade 
interaktioner.  
 
Interaktionen har också en stark koppling till den servicenivå som företagen har. Den är 
allmänt sett hög men bidrar inte till en känsla av unikhet hos respondenterna, då de inte 
upplever den tydliga skillnaden och gränsdragningen nu jämfört med när de inte var 
medlemmar. Bristen av personlig kontakt påverkar relationsskapandet och lojaliteten 
negativt.  
 
De icke-ekonomiska förmånerna bidrar också till att medlemmarna upplever en större 
delaktighet, att de får bättre insyn och att ett större förtroende skapas. Samtidigt finns 
det olika styrka på kundernas upplevda delaktighet. De respondenter som velat bli 
medlemmar eller tagit eget initiativ till medlemskapet kände stark delaktighet. Starkast 
delaktighet har de som frekvent handlat hos företagen redan innan kundklubben 
uppstod. De har redan skapat sig en positiv attityd till företagen tillsammans med ett 
beteendemässigt handlande, vilket gör att de känner sig mer tillfreds med företagens 
helhetskoncept.  
 
 
Slutsats 3. Kundklubben skapar inte en relation på grund av en diskrepans mellan 
företagens relationsarbete och kundernas uppfattningar  
 
Det starkaste incitamentet för företagen att driva en kundklubb är enligt deras egna 
utsagor och målpreciseringar att skapa långsiktiga relationer till sina medlemmar. Även 
om kundklubben i sig bara är en del av företagens ständiga arbete för att skapa 
mervärde ska den ge de implikationer som behövs för att uppnå långsiktiga relationer. 
Men vår undersökning visar att verkligheten ser annorlunda ut. Trots att de ekonomiska 
värdena uppfattas som små och brister i den personliga relevansen anser majoriteten av 
respondenterna att värdet överstiger de uppoffringar som de ibland tvingas göra. Det i 
kombination med en uppskattning av de icke-ekonomiska förmånerna ökar 
delaktigheten och i slutändan tilliten. Den visade sig vara stor när det gällde företagens 
behandling av den personliga informationen, där det stora tecknet på detta var att en 
majoritet skulle kunna tänka sig att lämna ifrån sig mer information för att kunna få mer 
precisa och värdefulla erbjudanden. 
 
Undersökningen visar att de flesta respondenter känner någon form av band till 
medlemsföretagen, även om det inte kan betecknas som en relation, såsom bland annat 
Grönroos (2000) definierar den. Detta beror bland annat på en brist i samarbetet och 
anpassningen mellan företagen och medlemmarna. Ett samarbete innebär att en 
ömsesidighet måste förekomma eftersom det är svårt att utveckla och anpassa sig om 
intresset endast är ensidigt, vilket medlemmarna ser det som. 
 
Detta beror på att kundkortet och kundklubben som funktion inte ger en möjlighet för 
sina innehavare att uttrycka sina önskemål och åsikter, vilket leder till att lyhördheten 
och samarbetet blir lidande. Det blir istället medlemmarnas, genom kundkortet, 
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registrerade köpmönster och utnyttjande av olika erbjudanden som ersätter den dialog 
och delade kommunikation som är så värdefull i relationen. Respondenterna uppfattade 
alltså denna som högst ensidig, från företagens sida. Envägskommunikationen medför 
att ingen riktig relation finns, trots att vissa kunder var intresserade av en sådan. 
Medlemmarna baserar relationen på det upplevda värdet, och eftersom det inte ses som 
tillräckligt blir relationen lidande. 
 
 
Slutsats 4. Kundklubben påverkar köpbeteendet 
 
Att medlemskap i kundklubbar har påverkan på köpbeteendet var något som vi, i 
motsats till flera av författarna som nämnts i litteraturgenomgången, fann belägg för. 
Denna form av påverkan genom barriärer var tydlig där respondenternas upplevde, och 
själva insåg, att kundklubben och dess egenskaper har en form av påverkan när det 
gäller att söka andra alternativ. Känslan av att man får det bästa värdet där man är 
medlem dominerade. Detta i kombination med den tidigare nämnda känslan av att få 
någonting tillbaka medför att företagen styr köpbeteendet i viss mån. Kunderna besöker 
hellre medlemsbutiken än andra butiker, eftersom man återigen vill maximera värdet av 
sitt medlemskap. Kundkorten och kundklubben fungerar alltså som ett verktyg, eller 
incitament, för företagen att styra medlemmarna till butiken. Där kan företagen även 
bearbeta kunderna och förhoppningsvis få dem att köpa fler produkter ur sortimentet. 
Företagen har också stor hjälp av databasen i sin segmentering och selektering av sina 
mest lönsamma kunder, där återigen kundernas spenderande är en segmenteringsfaktor.  
 
 
Slutsats 5. Kundklubben leder inte till sant lojala kunder 
 
Analysen av den empiriska undersökningen visar att den roll som kundklubben har i 
relations- och lojalitetsskapandet mellan företagen och kunderna kan ifrågasättas. Om 
vi jämför resultatet av vår undersökning med Dick & Basus (1994) modell är en stor 
majoritet av respondenterna, 23 av 24, inte sant lojala. Man kan snarare karaktärisera 
deras lojalitet som latent eller falsk, där de inte är främmande för att byta inköpsställe 
om ett annat alternativ exponeras trots att en positiv attityd har uppkommit till de 
företag som medlemmarna tillhör. Även om medlemmarna upplever att de får ett högt 
värde hos medlemsföretaget, är de inte helt främmande för att åka till konkurrenten om 
det upplevda maximerandet av värdet blir alltför påtagligt. Företagen anser själva att en 
frekvent återkommande kund inte behöver vara lojal och är väl medvetna om detta 
problem. Dessutom uppvisar de idag en bristande kunskap om vilken tillfredställelse 
produkterna och förmånerna levererar och det finns inga garantier för att ett erbjudande 
eller en produkt varit tillfredsställande trots att den konsumerats. 
 
Även den respondent i undersökningen som visade sig vara sant lojal uppvisade en svag 
koppling till kundklubben. Denna person känner inte en relation till företagen men 
uppvisar ändå ett lojalt beteende och attityd, då personen utvecklat en lojalitet långt 
innan implementeringen av kundklubben ägt rum. Kundklubben ses i det här fallet mer 
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som en del av en helhet, vilket tyder på att det inte enbart är en lojalitet mot själva 
lojalitetsprogrammen, som andra kunder visar tendenser till.  
 
Vår undersökning visar också att enkelheten och tillgängligheten är en större 
bidragande orsak till att medlemmarna återkommer än värdet. Närheten till affären är 
därför viktig, vilket kan ge en falsk bild av hur de upplever medlemsbutikernas värde. 
Återköpsbenägenheten är alltså inte stor nog om inte butiken ligger nära det 
rörelsemönster som kunderna har och eftersom kundklubbarnas värde inte är tillräckligt 
skapar kundklubben och företagen dåliga förutsättningar till sann lojalitet. 
 
Eftersom lojalitet är ett komplext begrepp, där det är svårt att hitta en enhetlig 
definition och svårt att uppnå i praktiken menar företagen att de snarare strävar efter att 
vara förstahandsvalet när medlemmarna ska lösa sin köpsituation. Att försöka uppnå 
detta genom kundklubben innebär att de måste förse sina medlemmar med ett mer 
överlägset värde än andra företag samt att medlemmarnas attityder måste ligga till 
grund för det uppvisade beteendet. Kundklubben och företagen brister i detta avseende 
eftersom de har misslyckats i sin strävan att bygga långsiktiga relationer. 
 
 

5.2 Avslutande reflektioner 
 
De slutsatser som vi har dragit i arbetet bygger på en kvalitativ studie och kan därför 
inte med absolut säkerhet ses som allmängiltigt för alla kundklubbar eller alla 
kundklubbsmedlemmar. Vi tror att det faktum att vi har intervjuat respondenter från en 
storstad, som därmed har ett bredare utbud av butiker att välja mellan, kan ha påverkat 
resultaten. Vi tror att svaren möjligtvis hade sett annorlunda ut med respondenter från 
en mindre stad, där konkurrensen är mindre. Resultaten kan även ha påverkats av att de 
företag som undersökts är aktörer som inte säljer mer exklusiva varor. Företag som 
säljer en mer exklusiv produkt, med ett betydande lägre medlemsantal som följd hade 
möjligtvis gett ett helt annat utfall i svaren, både från företagen och kunderna.  
 
Även den intervjuguide som vi utformat kan ha en viss påverkan på resultatet, då de är 
baserade på det vi funnit relevant i den studerade litteraturen. Men i och med att vi har 
använt oss av den just som en guide, och därmed ställt följdfrågor runt ämnena, anser vi 
att den gett en god bild om företagens och medlemmarnas uppfattning. Med detta vill vi 
ha sagt att det är fullt möjligt att finna variationer i uppfattningar beroende på studiens 
utformning, men vi anser att vår uppsats har gett en god fingervisning om hur kunder 
uppfattar kundklubbar. 
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5.3 Kunskapsbidrag 
 
Efter att ha genomfört empirin, analyserat den och dragit slutsatser är det intressant att 
ställa sig frågan vad detta har för betydelse i ett större perspektiv. 
 
Vår undersökning visar att en relationsmarknadsföringsstrategi är svårgenomförbar 
med kundklubbar som verktyg. Det beror på att de ingredienser som en lyckad 
relationsstrategi behöver kommer i skymundan. Det första man tänker på är det totala 
värdet, eftersom det är det som motiverar medlemmarna och påverkar deras vilja att 
ingå en relation med företagen. I dagsläget existerar inte den attraktionskraft som gör 
att medlemmarna ser några långsiktiga lönsamhetseffekter genom att vara företagen 
trogna, vilket även i sig gör relationsmarknadsföringsstrategin ineffektiv. Detta innebär 
att företagen måste hitta sätt som bidrar till att samarbetet och ömsesidigheten 
förbättras för att öka värdet för medlemmarna. Det underlättas inte av att man sätter ett 
ekonomiskt utbyte i centrum, som i kombination med ett elektroniskt kort ska 
symbolisera en kundtillhörighet och få medlemmarna att känna sig unika. Detta är en 
alldeles för abstrakt kommunikation för medlemmarna att hantera och medför snarare 
en känsla av transaktionstänkande, där företagen istället försöker styra medlemmarna 
att delta i ett ekonomiskt värdesystem.  
 
På detta sätt blir också kundorienteringen lidande, då kundklubben har svårt att förutse 
framtida konsumtionsbehov. Resultatet kan då bli, som undersökningen till viss del 
visar, att kundomsättningen blir påtaglig och att kunderna enbart jagar ekonomiska 
värden, vilket lämnar företagen med en stor och ineffektiv kunddatabas, trots att kvoter 
införts. Men vinsterna kanske ändå övervinner kostnaden, eftersom kundklubbarna 
ändå har en dragningskraft, vilket medför att kunderna hellre handlar i dessa butiker. 
Medlemmarna bör därför ställa högre krav, ekonomiskt och icke-ekonomiskt, på 
företagen och förvänta sig mer lönsamma affärer om företagen vill att relationen ska 
fördjupas. I förlängningen innebär det att företagen måste förbättra sin lyhördhet och 
anpassningsförmåga samt ge kunderna mätbara och synliga fördelar, vilket de i 
dagsläget inte gör.  
 
Företagen säger att de arbetar långsiktigt med relationerna, men det är något som 
kunderna inte märker av eftersom värdet är för litet. Frågan är då vilket värde man ska 
öka!? En ökning av de ekonomiska förmånerna kan ses som en självklar åtgärd 
eftersom det är det som medlemmarna först märker och som de i undersökningen har 
mest synpunkter på. Men det kan också innebära att fokuseringen på det ekonomiska 
blir ännu större i kundklubben, vilket får till följd att de mjuka värdena kommer i 
skymundan. Detta är naturligtvis inte bra ur en relationssynpunkt, eftersom det är 
genom de icke-ekonomiska förmånerna som kunderna känner ett visst band och 
möjligtvis skapar en bättre grund till en givande relation. De ekonomiska skulle också 
vara alldeles för lätt för konkurrenterna att kopiera, vilket i förlängningen gör att 
kunderna och företagen återigen står på ruta noll. Om man istället ökar det icke-
ekonomiska har företagen en större möjlighet att differentiera sig. Det kan också få till 
följd att ickelojala kunder sållar bort sig själva, framförallt de som bara är ute efter de 
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ekonomiska värdena och inte är intresserade av att inleda en relation. Förutsättningarna 
för ett relationsutvecklande ökar därmed allteftersom kontakten, unikheten och 
tillhörigheten upplevs öka. Det är dock svårt att förbise de ekonomiska förmånerna 
eftersom marknadsföringen av kundklubbarna bygger på dessa samt att de ekonomiska 
argumenten används när man rekryterar nya medlemmar. Det gäller således att hitta en 
balans. 
 
Företagens behandling av medlemmarnas individuella information och behov är inte 
förenligt med det relationstänkande som beskrivs i litteraturen, eftersom detta snarare 
åsidosätts och informationen används som ett medel för att segmentera. Det här kan 
också vara en orsak till att utskicken upplevs som personligt irrelevanta från 
medlemmarnas sida. Å andra sidan innebär en individualisering i praktiken ett alltför 
tids- och kostnadskrävande arbete för företagen som kanske inte ger de 
lönsamhetseffekter som efterfrågas, speciellt då om en personlig kontakt ska utvecklas 
till varje medlem. Det här innebär att kundklubben som verktyg inte kommer till sin rätt 
i detta sammanhang, eftersom den i sin tur inte skapar ett tillräckligt lönsamt och 
konkret gemensamt mål som båda parter anser värdefullt att uppfylla. Därför kan man 
ställa sig frågan om detta relationstänkande har en optimal slagkraft i den massupplaga 
det nu utövas? 
 
I och med att lojalitet är ett komplext begrepp skapar det problem för företagen, då det 
är svårt att tyda en klar gränsdragning mellan ickelojala och lojala medlemmar. Således 
ger en oklar lojalitetsdefinition även problem när företagen försöker planera sin 
verksamhet efter vilka åtgärder eller egenskaper kundklubben ska innehålla för att öka 
denna, vilket gör att de i dagsläget förlitar sig på frekvens och utnyttjande av 
erbjudanden i ett försök att komma så nära sanningen som möjligt. Att på detta sätt, 
genom kundkorten, avgöra hur lojal en medlem är leder till en ytterst knapphändig 
mätning av den mentala världen, eftersom man inte erhåller information om attityderna 
till erbjudandena eller butiken och då missar de aspekter som talar om varför kunderna 
egentligen återkommer till företaget. Genom att undersöka detta visar man en lyhördhet 
som förhoppningsvis kan leda till att anpassningen efter medlemmarnas behov blir 
större, vilket förbättrar möjligheterna till ett utökat relationsskapande. 
 
Som vi ser det har den lojalitet som litteraturen pratar om svårt att få förankring i 
verkligheten. På dagens marknad är konkurrensen om kundernas plånböcker stor och 
ökningen av reklam gör att medlemmarna har svårt att undgå andra alternativ, även om 
kundklubben sätter en viss barriär. Detta i kombination med att kundernas 
informationssökande på senare tid har förbättrats har gjort att företagens möjligheter att 
bygga upp starka attityder har försämrats. Då den rationella kunden förväntas vilja 
maximera sitt värde kan man se det som att sann lojalitet i praktiken blir omöjlig att 
uppnå, eftersom kunderna uppvisar en positiv attityd gentemot företagen men ändå kan 
tänka sig att byta till en konkurrent om värdet ses som högre där. I och med detta skulle 
kan man påstå att kundklubben inte skapar sann lojalitet, utan snarare fungerar som en 
av de åtgärder som företagen tar till i sin jakt efter att vara förstahandsvalet. 
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5.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har i denna studie undersökt kunders attityder gentemot kundklubbar och jämfört 
med två företag. Därför skulle det vara intressant att få det kvantifierat, med ett större 
antal medlemmar och företag från fler branscher. 
 
Vidare skulle det vara av värde att undersöka hur man ska utveckla den framtida 
kundklubben. Är det nuvarande formatet det mest framgångsrika eller måste andra 
egenskaper konstrueras för att relationen ska kunna fördjupas och leda till lojalitet? 
Vilka är då dessa? Är kundklubben framtidens verktyg i kampen om kunderna? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide, medlemmar 
 
 
Bakgrund 
 
Hur många kundklubbar är du medlem i?  
 
Hur länge har du varit medlem i de olika klubbarna? 
 
Vad var det som fick dig att registrera dig för de olika kundklubbarna? 
 
Hur många av kundkorten använder du aktivt när du gör dina inköp?  
 
Varför tror du att företag erbjuder kundklubbar? 
 
 
Värde 
 
Vad tycker du att kundklubbarna erbjuder dig?  
 
Vilken funktion fyller kundkorten för dig? 
 
Vilken typ av erbjudanden är mest fördelaktiga/värdefulla för dig? Vad anser du att du 
tjänar på att vara medlem i kundklubbar? 
 
Upplever du några icke-ekonomiska fördelar genom medlemskap? 
 
Är det viktigt eller inte för dig att kundkortet dras när du gör dina inköp? 
 
Vad ser du som de stora fördelarna/nackdelarna med att använda kundkort? 
 
Vad kräver företaget av dig för att du ska få vara medlem? Vad anser du vara rimliga 
krav som företaget kan ställa?  
 
Vad är din syn på det värde du får i förhållande till dina uppoffringar? 
 
Hur skulle du vilja att företagens erbjudanden är utformade? 
 
Om du skulle ersätta kundkortet med någon annan funktion, vad skulle det vara? 
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Relation 
 
Beskriv ditt utbyte med företagen genom ditt medlemskap i kundklubben. (Gör 
kundkortet att du känner större delaktighet i företaget? Anser du att du har en relation 
till företaget? Känner du ett band till företaget? Vilket intresse känner du att företaget 
har i dig? Känner du att du är en värdefull kund för företaget? Anser du att du har ett 
ömsesidigt utbyte med företaget?) 
 
Vad vill du få i utbyte av företaget för att vara medlem i deras kundklubb? 
 
Gör medlemskapet att du har andra förväntningar på företaget? 
 
Hur yttrar sig din kommunikation med företaget? Företagets kommunikation med dig? 
 
Hur vill du att din relation till företaget ska se ut? 
 
Hur är din syn på relationen med företaget nu, jämfört med när du inte var medlem i 
kundklubben? 
 
 
Lojalitet 
 
Vilken inverkan har ditt medlemskap i kundklubbar på i vilken butik du handlar och 
hur ofta? Ditt val av produkter? Väljer du bort butiker där du inte har kundkort? 
 
Hur stor andel av inköpen gör du uppskattningsvis i de butiker du har kundkort? 
 
Hur viktigt är det att uppnå de eventuella mål som är uppsatta för kundkortet? 
 
Vad får dig att komma tillbaks till butiken? 
 
Vad skulle få dig att avsäga dig ett kundkort eller helt sluta använda det? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, företag 
 
 
Bakgrund 
 
Vilken typ av lojalitetsprogram har ni, och varför? 
 
När startade ni er kundklubb? 
 
Vad var de bakomliggande faktorerna som fick er att starta kundklubben? Övergripande 
målen? 
  
Vilken funktion ser du att kundklubben fyller? För företaget? Kunderna? 
 
Vilka trender kan ni urskilja? Är det en upp- eller nedgång i utgivningen av kundkort? 
 
Varför tror ni kunderna vill ha ett kundkort hos just er? 
 
Hur arbetar ni med den kundinformation ni får via kundklubben? 
 
Vad är det som karaktäriserar en kund som vill vara/är medlem i er kundklubb? 
 
 
Värde 
 
Vilka faktorer i, och runt, kundklubben ser ni som lönsamma för er? För kunderna? 
 
Vad ser du som de stora för-/nackdelarna med kundklubben? 
 
Hur ser ni på de värden ni förmedlar genom kundklubben? Ekonomiska och icke-
ekonomiska? 
 
Vilka värden erbjuder ni? 
 
Hur ser arbetet med utformningen av erbjudanden ut?  
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Relation 
 
Vilka typer av erbjudanden, kopplade till kundkortet, ser ni som mest uppskattade hos 
era kunder? 
 
Vad ser du att ni har för ansvar gentemot medlemmarna i er kundklubb? 
 
Vilka krav ställer ni på medlemmarna? 
 
Hur ser er kommunikation med medlemmarna och icke-medlemmarna ut? 
 
Hur arbetar ni för att förbättra relationerna till era medlemmar? Har kan detta 
förbättras? 
 
Vilken känsla försöker ni förmedla genom er kundklubb/lojalitetsprogram? 
 
 
Lojalitet 
 
Hur definierar ni kundlojalitet? Hur mäter ni den? 
 
Hur mäter ni kundtillfredsställelsen hos kunderna i era erbjudanden? 
 
Vilket värde anser ni lojalitetsprogrammet ger till kunderna? 
 
Hur ser avvägningen ut mellan ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner? 
 
Vilken påverkan tror ni kundkorten har för kundernas återkomst och lojalitet? 
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Bilaga 3 
 
 
Kundrespondenter 
 
 
Kvinnor, ålder  Män, ålder 
 
 24 23 
 26 24 
 27 27 
 29 28 
 
 31 29 
 32 32 
 33 33 
 44 35 
 
 47 41 
 50 49 
 56 58 
 61 62 
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Bilaga 4 
 
 
Stadium 
 
Stadium är ett detaljhandelsföretag med produkter inom sport och fritid. Affärsidén ”är 
att vara ett detaljhandelsföretag som designar, köper och säljer sport- utrustning och 
sportmodeprodukter med god design, funktion och kvalitet, till priser som gör det 
möjligt för många människor att köpa”. De har arbetat med lojalitetsprogram sedan 
1996 och har idag cirka 500 000 medlemmar (www.stadium.se).  
 
Vi har varit i kontakt med Peter Janefjord, ansvarig Stadium Card. 
 
 
Åhléns 
 
Åhléns är ett detaljhandelsföretag, med verksamhet inom fyra affärsområden; Mode, 
Skönhet, Hem och Media. Deras affärsidé ”är att vara den bästa kedjan för modern 
shopping för den evigt unga kunden”. De startade sin kundklubben 1996 och har idag 
cirka 1,3 miljoner medlemmar (www.ahlens.se).  
 
För att få svar på våra frågor om Åhléns lojalitetsprogram har vi varit i kontakt med 
Eva Näsling, som är ansvarig för just detta. 


