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Sammanfattning 
 
 
Titel: Kundkort och kundlojalitet i dagligvaruhandeln – En 

analys av kunders utsagor om lojalitet och kundkort 
 
Seminariedatum: 7 april, 2003 
 
Ämne/kurs:  Magisteruppsats i marknadsföring, 10 poäng 
 
Författare: Alexander Malmborg 
 Monika Åkesson  
 
Handledare: Johan Anselmsson 
 
Fem nyckelord: Lojalitet, Lojalitetsprogram, Dagligvarudetaljhandel, 

Dagligvarubutiker och RM 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att ur ett kundperspektiv skapa en 

ökad förståelse för kortkunders butikslojalitet och syn på 
kundkort i dagligvarudetaljhandeln.  

   
Metod:  Som utgångspunkt har vi haft en analysmodell om 

affektiv, kognitiv och konnativ kundlojalitet, av Dick & 
Basu (1994). Vi har använt oss av en explorativ 
undersökningsmetod. Genom djupintervjuer med 11 
stycken dagligvaruhandelskunder har vi samlat in vår 
primärdata.    

   
Slutsatser: Våra respondenter var kognitivt lojala till ett av sina 

kundkortsföretag. Deras erfarenheter ligger till grund för 
deras förtroende för kundkortsbutiken. De hade förtroende 
för sin kundkortsbutik gällande allt utom 
kundkortsdistributionen, främst kundregistreringen. De ser 
därför inte ömsesidigheten i den relation som i och med 
kundkortet ska förekomma mellan dem och 
kundkortsföretaget. Respondenterna var tillfredsställda 
med sitt kundkort och med sin kundkortsbutik. Den 
affektiva lojaliteten till kundkortet uppkommer ur en 
affektiv lojalitet till kundkortsföretaget. Kortkunderna 
hade en positiv attityd och de uppskattade både de 
monetära kortförmånerna och värdetilläggen. Många 
respondenter uppgav att närhet och prisnivå avgjorde var 
dagligvaruinköpen gjordes. Närhet uppskattades p.g.a. det 
låga engagemanget och deras bekvämlighet. Endast vid ett 
frivilligt medlemskap stimulerade belöningarna till 
engagemang med kundkortet.  
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda problemet, problemet som sådant, 
vårt syfte samt de avgränsningar som vi har gjort. Vi har även gjort en disposition över 
innehållet i vår uppsats så att den ska bli lättare att följa. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företag intresserar sig alltmer för kundernas behov och tillfredsställelse 
(Grönroos, 1999). Detta intresse har kommit i och med den allt tuffare konkurrens 
som råder om kundernas gunst. Grönroos (1999) menar att faktorer som 
globalisering och teknologiutveckling bidrar till att öka både konkurrensen och 
företags uppmärksamhet på kunderna. En annan faktor som påverkat intresset är 
de ökande krav som kunder ställer på produkter och företag. Grönroos (1999) 
påpekar att kunder kräver allt mer personlig behandling och de har makten att 
göra det då informationen om alternativ på marknaden har ökat, mycket beroende 
på nya marknadsföringskanaler som Internet. 
 
Grönroos (1999) pekar på att marknadsföring måste tillämpas gentemot 
konsumenterna på ett annat sätt nu, eftersom samhället präglas alltmer av tjänster. 
Vad som propagerats som en lösning på den förändrade situation företag befinner 
sig i är relationsmarknadsföring (RM), ett begrepp som uppkom på 1980-talet. 
Enligt Grönroos (1999) får detta vissa följder bland annat att den traditionella 
marknadsföringsstrategin med marknadsföringsmixen måste förändras, något som 
kräver en hel del av företag. Det fungerar inte längre att tillämpa en 
marknadsföringsstrategi som är avsedd för en marknad där kunden är anonym och 
produkten är enkel. Han förklarar vidare att en relation med kunderna innebär att 
företag måste ha en större förståelse för kunderna och anpassa sig efter deras 
behov. Det är viktigt att det förekommer öppet informationsutbyte mellan 
parterna. Marknadsföringen behöver därmed genomsyra hela företaget så att alla 
resurser används för att ge kunderna ett positivt intryck. Före den ökande 
konkurrensen rådde en stark fokus bland företag på själva produkten de 
tillhandahöll kunden, d.v.s. företag sålde en produkt som de upplevde att det fanns 
en marknad för (Grönroos, 1999). Grönroos (1999) anser att det blir allt viktigare 
för företag att fästa betydelse till vad kunden har för behov och förväntningar av 
produkter. Då transaktioner var viktigast var kunderna anonyma men numera, när 
RM är populärt, vill många företag ha relationer med dem. Det kan därför sägas 
vara så att företag gått från transaktionstänkande till relationstänkande. 
 
Företag använder RM för att bygga och bevara relationer med sina kunder. 
Genom dessa relationer anser Grönroos (1999) att chansen ökar att företag 
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tillhandahåller rätt produkter vilket på sikt ska leda till lojala kunder. De företag 
som lyckas få lojala kunder klarar bättre den rådande situationen med ökad 
konkurrens på marknaden. Ett område som kännetecknas av att vara beroende av 
återkommande köp från deras kunder är dagligvarudetaljhandeln, då branschen 
ofta ändrar struktur, det förekommer många nyetableringar och därmed stark 
konkurrens. Förr, då transaktioner var viktigast, var det vanligt att företag inom 
handeln använde sig av pris som konkurrensmedel, men nu krävs det nya metoder 
för att skilja sig från mängden (Supermarket 6-7, 2000). Den ökade konkurrensen 
om samma kunder gör att företagen ser svårigheter i att skilja sig ifrån sina 
konkurrenter och därmed skapa en unik identitet hos kunderna. Följden blir att 
kunderna ser dagligvaruföretagen som lika med sina homogena utbud och har 
svårt för att finna motiv för att stanna kvar hos ett visst företag. 
Dagligvaruföretagen måste alltså arbeta hårt för att behålla sina existerande 
kunder och få dem lojala.   
 
Enligt Gummesson (1995) minskar kundlojalitet kostnaderna för företag då en 
lojal kund är billigare att behålla än att locka en ny kund till sig. Gummesson 
(1995) menar att det kostar det fem till tio gånger så mycket att skaffa nya kunder 
än att behålla de befintliga kunderna. Barnes (1994) påpekar att lojala kunder ofta 
ger en positiv bild av företaget till andra konsumenter. När kunderna blir mer 
knutna till ett företag så kan deras kunskap och förväntningar på produkten bättre 
tas tillvara på. Grönroos (1999) menar att detta ger positiva effekter på skapandet 
av ett bra erbjudande.  
 
Framväxten av informationsteknologin (IT) innebär större möjligheter att förändra 
marknadsföringen, från att utgå från produkten till att utgå från kundens behov. 
Enligt Hart (1999) ger teknologin möjligheten att individualisera erbjudanden till 
en stor marknad. Barnes (1994) tillägger att IT har gett företag en möjlighet att 
kontrollera sina kunder för att se vilka de är och hur mycket de spenderar hos 
företaget. Detta medför att företag kan rikta individuella erbjudanden till dem och 
på så sätt få till stånd en relation.  
 
Barnes (1994) anser att det kan vara intressant att fundera över på vilket sätt en 
relation till kunden ska vara byggd. Ett sätt för företag att skapa relationer till sina 
kunder är genom lojalitetsprogram, som exempelvis kundklubbar och kundkort 
(Hart et al., 1999). Lojalitetsprogram är ett numera populärt verktyg, för bland 
annat företag i dagligvarudetaljhandeln, att genom medlemskap få kunderna att 
känna lojalitet. Detta kan ske genom att företagen erbjuder medlemmarna t.ex. 
rabatter, erbjudanden, bättre service och klubbtidningar. Genom utnyttjandet av IT 
når företag tusentals kunder med ”individuella” erbjudanden. Enligt Hart et al. 
(1999) syftar lojalitetsprogrammen till att påverka kundernas attityd till en butik 
så att de känner ett sorts engagemang i butiken genom belöningar. Vidare så 
menar de att programmen även är ett verktyg för att öka kommunikationen mellan 
företag och kunder.  
 
Produkter som köps in och konsumeras regelbundet skapar ett lågt engagemang 
hos kunden (Hoyer & McInnis, 2001). Att spendera tid på att köpa dagligvaror 
känner många människor som något nödvändigt ont. Detta innebär att kunderna 
ofta gör rutinmässiga köpbeslut och butiksval. Vanligt förekommande skäl till 
detta är att kunderna vill reducera riskerna i samband med köp. Med denna 
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bakgrund blir det väldigt viktigt för företag inom branschen att se till att deras 
existerande kunder fortsätter att återkomma för att göra sina inköp i samma butik 
eller butikskedja.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Många författare inom RM (ex Grönroos, Gummesson, Gremler & Brown) har 
försökt sig på att definiera och förklara lojalitet, men enligt Mägi (1999) så finns 
det ingen allmänt accepterad definition av fenomenet. Detta medför att lojalitet 
beskrivs utifrån olika definitioner och följaktligen så uppstår olikheter i teorin. 
Överlag har den konnativa (beteendemässiga) lojaliteten fått mest fokus inom 
RM-teorier om lojalitet. Detta kan bero på att ordet lojalitet ursprungligen 
kommer från det vardagliga språket och har lånats för att illustrera ett fenomen 
som har med kundbeteende att göra (Mägi, 1999).  
 
Gremler & Brown (1996) samt Dick & Basu (1994) har kommit fram till att det 
förutom den konnativa dimensionen av lojalitet även finns en kognitiv 
(kunskapsmässig) och en affektiv (känslomässig) dimension. Enligt Gremler & 
Brown (1996) så innebär den konnativa lojaliteten att kunden gör återkommande 
köp av ett företag. Vidare så menar de att den affektiva lojaliteten yttrar sig i att 
kunden har en positiv känsla för ett företag. Slutligen så innebär kognitiv lojalitet 
att kunden direkt tänker på ett företag då ett behov uppstår av den tjänst som 
företaget erbjuder. Gremler & Brown (1996) menar att dessa tre dimensioner 
utgör den fullständiga lojaliteten. Detta innebär att en benämning av kunder som 
lojala är oprecis gällande på vilket sett de är lojala. 
 
Det finns många teorier inom RM om lojalitet (beskrivningar) och 
lojalitetsprogram (dess utformning). Även de tre olika lojalitetsformerna tas upp, 
bl.a. i en modell om kundlojalitet av Dick & Basu (1994). Företag vill ha lojala 
kunder och driver därmed lojalitetsprogram som ska skapa incitament för 
kunderna att bli det. Men, man kan fråga sig hur väl de tre lojalitetsformerna är 
applicerbara i dagligvarudetaljhandeln. 
 
Problem uppstår när företag börjar massdistribuera kundkort till sina kunder som 
en strategi för att få dem lojala. Kundkorten riktar sig inte till någon specifik 
målgrupp utan är till för alla, förutsatt att de har varit i butiken och fyllt i en 
ansökan. Det som företag inte alltid är medvetna om är att det finns det tre olika 
sorters lojalitet. Många företag inom dagligvarudetaljhandeln ser idag endast till 
den konnativa dimensionen vid mätning av lojalitet. Detta leder till att felaktiga 
slutsatser dras som påverkar verksamheten. T.ex. En kund är affektivt och 
kognitivt lojal till företag A, och konnativ lojal till ett företag B. Faktorer som kan 
utlösa en situation som denna är att det utifrån kundens synvinkel föreligger 
hinder mellan kunden och företag A såsom för hög prisnivå, för långt avstånd dit 
eller opassande öppettider. Företag B kan i detta fall tolka kundens lojalitet som 
starkare än den verkligen är. Olika misstolkningar kan alltså uppstå om man 
begränsar sig och ser till färre än lojalitetens tre dimensioner. 
 
Det kan tyckas att det borde räcka med att en kund är konnativt lojal, då denne 
återkommer till företaget och gör sina inköp där. Möjligtvis kan företag tänka så 
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på kort sikt, men risken finns att om ett nytt alternativ dyker upp på marknaden 
som kunden finner attraktivt så lämnar kunden företaget. Detta kan ske om 
kunden endast gör sina inköp i ett företag utan att vara kognitivt, konnativt 
och/eller affektivt lojal till företaget. Är kunden fullständigt lojal till ett företag 
minskar sannolikheten att denne ska gå över till en konkurrent då inga alternativ 
känns aktuella för kunden.  
 
Det borde ligga i dagligvaruhandelns intresse att få reda på om och i så fall hur 
lojalitetsprogrammen påverkar kunders lojalitet. Detta eftersom många företag i 
dagligvaruhandeln satsar mycket tid och pengar på sina lojalitetsprogram, trots att 
de inte vet vilka de verkliga effekterna på medlemmarnas lojalitet är. Det kan 
tyckas märkligt att så bristande kunskap finns om lojalitetsprogram med tanke på 
de stora investeringar som företagen gör i dessa. Följden kan bli att stora 
felinvesteringar görs p.g.a. felaktigt inriktade marknadsföringsinsatser och att 
syftet med lojalitetsprogrammen inte uppfylls.  
 
Det som krävs är en förståelse för hur lojalitetsprogram påverkar kunders lojalitet. 
Samtidigt saknas det empirisk data kring hur de olika formerna av lojalitet kan se 
ut och hur de därmed ska operationaliseras i olika situationer. Problemet är att 
företag vill öka kundernas lojalitet. Men, eftersom varken teoretiker eller praktiker 
vet hur lojalitet definieras så vet de därmed inte heller hur detta vardagsspråkliga 
begrepp ska mätas. Innan man försöker sig på att mäta samband, påverkan och 
effekter krävs det därmed en förståelse för vad lojalitet egentligen är och hur 
medlemmar i lojalitetsprogram ser på sin lojalitet. Med lojalitet menar vi alltså 
den konnativa, affektiva och kognitiva lojaliteten. Man måste dessutom veta hur 
medlemmarna ser på lojalitetsprogrammen som de är medlemmar i.   
 

1.3 Problemformulering  
 
- Uppsatsens teoretiska problem är att det behövs mer empiriska studier som 

utvecklar förståelsen för lojalitetsprogram och konnativ, kognitiv och affektiv 
kundlojalitet. Vi ämnar därför belysa kundlojalitet och dess konnativa, 
kognitiva och affektiva föregångare för att öka kunskapen inom detta 
delområde av RM.   

- Vårt praktiska problem är att företagen verkar sakna förståelse för hur kunder 
ser på sin lojalitet och på lojalitetsprogram. Vi ämnar därför belysa vilka 
tankar medlemmar i lojalitetsprogram har gällande den egna kundlojaliteten. 
Vi har en modell om kundlojalitet som vi ska utveckla kunskap om i 
dagligvarudetaljhandeln. Detta för att öka förståelsen för de olika 
lojalitetsdimensionerna, något som borde vara av intresse för de företag inom 
dagligvarudetaljhandeln som satsar på lojalitetsprogram.  

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att, ur ett kundperspektiv, skapa en ökad förståelse för 
kortkunders butikslojalitet och syn på kundkort i dagligvarudetaljhandeln.  
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1.5 Avgränsningar 
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi gjort följande avgränsningar: 
 
- Att kunders olika egenskaper och karaktär kan påverka lojalitetsbenägenheten 

är inte något som vi ska fokusera på i denna uppsats. 
- Vi ska inte undersöka lojalitetsprogrammens påverkan på kunders lojalitet.  
- Vi ämnar inte studera någon annan bransch än den svenska 

dagligvaruhandeln. 
- Vi anser att modellen vi använder oss av i vår analys utgör vårt intresse för att 

förstå dagligvaruhandelskunder. Därför begränsar vi oss till att enbart fördjupa 
oss i de faktorer som kan tänkas rymmas inom modellen. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
Figur 1.1 är en illustration som ska försöka konkretisera hur vi har disponerat 
denna uppsats.  
 
I inledningen har vi presenterat och formulerat uppsatsens problem, preciserat 
syftet med uppsatsen samt beskrivit de avgränsningar som vi har gjort. Vi 
presenterar dessutom en disposition över uppsatsens upplägg. 
 
I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått till väga för att nå de olika mål och 
förutsättningar som föreligger denna uppsats. Vi har teoretiskt beskrivit de olika 
delarna i metoden och sedan motiverat våra val. Detta för att ytterligare ge tyngd 
åt våra resonemang gällande val av de metoder som är lämpliga för uppsatsen. Vi 
börjar med att beskriva vårt studieobjekt som är dagligvaruhandeln och vår 
analysmodell. Därefter beskriver och motiverar vi valet av undersökningstyp, 
metodiskt angreppssätt, den gjorda datainsamlingen samt insamlad litteratur. 
Slutligen så riktar vi kritik mot använda källor.  
 
I teoridelen har vi behandlat de avsnitt som enligt oss är nödvändiga för att 
uppfylla syftet med uppsatsen. I avsnittet om relationsmarknadsföring beskrivs 
fenomenet och dess koppling till lojalitet. Därefter förklaras vad som menas med 
en lågt engagerad kund och dess koppling till lojalitet. När vi behandlar lojalitet 
frågar vi oss vad lojalitet är och hur olika författare ser på fenomenet. Vi beskriver 
lojalitetsprogram och dess innehåll. Slutligen så sammanfattar vi vår 
sekundärdatastudie.  
 
I kapitlet om lojalitetsprogram i svensk dagligvaruhandel följer först en 
presentation av dagligvaruhandeln i Sverige idag, undersökningar gällande 
dagligvaruhandelns kunder och svenska lojalitetsprogram. Därefter beskrivs de 
lojalitetsprogram som drivs av ICA, Coop, Hemköp, AG: s Favör samt Vivo. Sist 
i kapitlet reflekterar vi över de existerande lojalitetsprogrammen.  
 
I resultat- och analysdelen presenteras de intervjuer som vi har gjort med 
medlemmar i lojalitetsprogram. Vi har även analyserat resultatet av 
kundintervjuerna utifrån analysmodellen som behandlar den konnativa, affektiva 
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och kognitiva lojaliteten. Intervjufrågorna presenteras en och en, med påföljande 
resultat och analys. Efter varje behandlad del (kognitiv, affektiv och konnativ 
lojalitet) finns en sammanfattning av den information som genererats. 
 
Slutligen så finns en redogörelse för de slutsatser som vi har kommit fram till, 
vårt teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till vidare forskning. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Inledning 
- Bakgrund 
- Problem 
- Syfte 
- Avgränsningar 

Metod 
Vald metodik
presenteras och
motiveras. 

Teori 
- Lågt engagerade 
kunder 
- RM och Lojalitet 
- Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram i 
svensk d.v.handel 
- Dvh idag 
- Verkliga 
lojalitetsprogram 

Resultat och analys 
Intervjuerna 
beskrivs och 
analyseras. 

SLUTSATSER 

Fig. 1.1 Uppsatsens disposition 



 8

2 Metod 
 
 
 
 
 
 
Metod är ett sätt att lösa olika problem och få fram ny kunskap (Holme & Solvang, 
1991). Allt som bidrar till att uppnå dessa mål är en metod. I detta kapitel beskrivs hur vi 
ska gå till väga för att nå de olika mål och förutsättningar som föreligger i denna 
uppsats. Vi har först teoretiskt beskrivit de olika metoddelarna och sedan motiverat våra 
val. Detta för att ytterligare ge tyngd åt vårt resonemang gällande val av de metoder som 
är lämpliga för denna uppsats.  
 

2.1 Vårt studieobjekt 
 
Vi har valt att studera dagligvarudetaljhandeln, i fortsättningen omnämnd som 
dagligvaruhandeln, i denna uppsats. Den svenska dagligvaruhandeln valdes då vi 
har access till dess aktörer och kunder samt är bekanta med de olika företagen och 
deras koncept. En utländsk marknad skulle säkerligen inte relativt sett ge ett bättre 
resultat med tanke på det merarbete som hade krävts för att samla in information.   
 
Den svenska dagligvaruhandeln kännetecknas av stor dominans. Fyra 
dagligvaruföretag står för 80 % av marknaden. Konkurrensen är intensiv och 
priset är därmed en mycket viktig faktor i verksamheten. Dagligvaruhandelns 
lojalitetsprogram är utvecklade jämfört med andra branschers lojalitetsprogram, 
då de i stor utsträckning innebär mer än bara poängsamlande för kunderna. För att 
knyta kunderna allt närmare tills sig omfattar de även banktjänster, möjligheter att 
betala med kundkortet hos samarbetande företag, medlemstidningar och andra 
förmåner. Utvecklingen liknar ett ”one stop shopping” tänkande där kunderna inte 
ska behöva söka sig vidare för att bli tillfredsställda.  
 
Lojalitet i dagligvaruhandeln skiljer sig från lojalitet i andra branscher. Köp av 
dagligvaror sker på vana vilket innebär att många rutinköp görs. Detta medför att 
dagligvaruhandelns kunder känner ett lågt engagemang. Den affektiva 
lojalitetsdelen blir därmed svår att fånga då den är otydlig, vilket vi genom vårt 
val även får med i uppsatsen.  
 

2.2 Analysmodell 
 
Vi har valt Dick & Basus (1994) modell ”En struktur för kundlojalitet” (se fig. 
3.3) som vår analysmodell. Vi använder denna modell som vårt första ramverk 
eftersom vi tycker att den på ett intressant sätt beskriver de olika 
lojalitetsföregångarna. Vi har dessutom sett andra författare referera till denna 
modell vilket ger den ytterligare teoretisk tyngd. Vi är hela tiden medvetna om att 
modellen inte avbildar verkligheten exakt, utan att den är koncentrerad på de 
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egenskaper som upphovsmakarna anser vara relevanta. Trots det accepterar vi 
modellen och kommer inte att behandla huruvida dess innehåll stämmer överens 
med verkligheten eller inte.  
 
Fördelarna med att använda en befintlig modell är att den hjälper oss att se saker 
som vi annars hade kunnat missa. Framtagna modeller är ofta av generellt 
intresse, de är noga utarbetade och har en bra struktur. Nackdelarna är att vi ibland 
kan ha fokuserat alltför mycket på modellen och därmed begränsat oss i vårt 
tänkande. Det kan tänkas att vi har hindrat viktiga reflektioner att komma fram då 
de inte stämmer överens med modellen. En annan nackdel är att en modell är en 
stark förenkling av verkligheten och ibland kan modellen förlora sin grund p.g.a. 
detta. Vi är medvetna om att Dick & Basus (1994) modell har påverkat oss både 
positivt och negativt i vårt arbete, och att resultatet hade kunnat bli annorlunda om 
vi inte hade utgått från deras modell som analysmodell i denna uppsats.  
 
Modellen har inte använts eller studerats empiriskt, åtminstone inte i 
dagligvaruhandeln, vilket kan skapa osäkerhet huruvida den verkligen belyser 
verkligheten eller inte.  Men vi anser ändå att den är motiverbar då den är 
heltäckande och fungerar väl som en teoretisk grund.  
 

2.3 Undersökningstyp 
 
Enligt Chisnall (2001) finns det tre typer av undersökningar, nämligen 
explorativa, deskriptiva och förklarande. Den explorativa eller undersökande 
metoden förekommer för att skapa förståelse för ett visst problem. Enligt Patel & 
Davidsson (1994) handlar denna metod om att samla så mycket kunskap som 
möjligt för att belysa ett problemområde allsidigt. Ofta görs studien med 
kvalitativa bedömningar snarare än kvantitativ data (Chisnall, 2001). 
 
I en deskriptiv undersökning finns det redan en viss mängd kunskap som man har 
börjat systematisera med hjälp av statistiska urvalsmetoder i form av modeller 
(Patel & Davidsson, 1994). Den förklarande eller kausala metoden går ut på att 
identifiera orsak - verkan relationer mellan specifika beteenden (Chisnall, 2001). 
Den klassiska metoden i dessa studier är experiment (Eriksson & Wiedersheim - 
Paul, 1997).  
 

2.3.1 Vårt tillvägagångssätt 
 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av den explorativa metoden då vi 
befinner oss i det inledande skedet av en undersökning. Att vi ska söka förståelse 
för hur kunder ser på sin konnativa, affektiva och kognitiva lojalitet samt hur de 
ser på lojalitetsprogram motiverar alltså till detta.  
 



 10

2.4 Metodiskt angreppssätt 
 
Enligt Holme & Solvang (1991) finns det två olika metoder för att göra en 
undersökning, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod. Vilken 
undersökningsmetod som väljs beror på själva problemet och syftet med 
undersökningen.  
 
Kvalitativa metoder används när man ska undersökas någon form av kvalitet och 
vill få en djupare förståelse för det problem som studeras. I denna metod är det 
forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden (Holme 
& Solvang, 1991). Det kan t.ex. handla om tolkning av en referensram, motiv och 
sociala processer. Kvalitativa metoder är vanligt förekommande vid explorativa 
undersökningar. Några exempel på tekniker som används i denna typ av 
undersökningar är djupintervjuer och gruppdiskussioner (Chisnall, 2001). 
 
Kvantitativa metoder är lämpliga att använda när man önskar mäta något och 
sedan förklara det med hjälp av matematik eller statistik (Chisnall, 2001).  
 
Vid insamling av kvalitativ och kvantitativ data kan man ha öppna svar eller fasta 
svarsalternativ, Eriksson & Wiedersheim – Paul (1991). Valet avgör 
struktureringsgraden.  
 

2.4.1 Vårt tillvägagångssätt 
 
I denna uppsats har vi använt den kvalitativa tekniken eftersom vi undersökte 
lojalitet som är ett ospecifikt begrepp. Vi ville dessutom fånga personers syn på 
lojalitet vilket kräver djupa intervjuer.  
 
Att definiera lojalitet har vi inte försökt oss på, då detta är svårt, utan istället har vi 
valt att se hur den kognitiva, affektiva och konnativa lojaliteten uttrycker sig 
genom att studera kortkunders utsagor. Vi har valt att acceptera definitionen av 
Gremler & Brown (1996) samt de konnativa, affektiva och kognitiva 
föregångarna som presenteras i vår analysmodell. Tidigare har vi inte sett någon 
författare operationalisera dessa tre lojalitetsdelar, så vi har själv, som ett första 
steg, fått operationalisera utifrån teorierna och kundutsagorna. Detta som en grund 
inför en framtida förklarande studie.  
 
Den metod vi använde i våra kvalitativa studier var djupintervjuer med 11 stycken 
medlemmar i den svenska dagligvaruhandelns lojalitetsprogram. Det finns andra 
tekniker att ta hjälp av vid kvalitativa intervjuer, vilka vi nämnde exempel på 
ovan. Gruppdiskussioner och djupintervjuer ligger nära varandra, och av dessa så 
valde vi tekniken djupintervjuer. Detta trots att djupintervjuer tar mer tid och 
kostar mer än gruppdiskussioner. Men, deltagare i gruppdiskussioner kan 
påverkas av de andra deltagarnas åsikter. Dessutom kan situationer uppstå när 
deltagare inte våga stå upp för sin åsikt om den skiljer sig från majoritetens. Detta 
får till följd att viktig information inte kommer fram och att olikheter inte blir så 
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tydliga som de egentligen var. Med djupintervjuer så kommer man närmre den 
enskilde intervjupersonen och olikheter kan lättare fångas upp.  
 
Våra intervjuer skedde i ett formellt och ostrukturerat sammanhang. De var 
formella på så sätt att vi i förväg hade genererat en intervjuguide som behandlade 
de frågor vi primärt ville få besvarade. Vi hade alltså planerat våra intervjuer och 
bestämt intervjuguidens innehåll. Detta valde vi att göra eftersom vi ville fånga de 
olika föregångarna i analysmodellen. Ett allmänt (informellt) samtal skulle 
antagligen inte ge samma specifika och goda resultat. Dessutom passar det 
informella samtalet bättre vid t.ex. observationer.  
 
Det ostrukturerade sammanhanget har att göra med att vi inte hade några fasta 
svarsalternativ. Vi valde istället att ha öppna svarsalternativ så att 
intervjupersonerna skulle känna att vi uppskattade deras reflektioner och 
dessutom öka deras engagemang. Att tvinga någon att välja ett svarsalternativ kan 
leda till att svar anges som inte överensstämmer med intervjupersonens verkliga 
åsikt. Fasta svarsalternativ passar bättre vid kvantitativa och förklarande studier 
då konkreta faktorer ska undersökas. 
 
Vi skapade vår intervjuguide (se bilaga 1) utifrån vår analysmodell. Vi hade i 
förväg en aning om inom vilken ram som svaren skulle hamna. Låt oss 
exemplifiera. Om man ser till den kognitiva föregångaren förtroende, så försökte 
vi fånga den genom två intervjufrågor. Först frågade vi intervjupersonerna rakt ut 
om de har förtroende för sin dagligvarubutik. Här ville vi att de först skulle bli 
medvetna om att förtroende eventuellt kan finnas och därefter skulle de tänka till 
om så var fallet för dem. I påföljande fråga frågade vi intervjupersonerna varför 
de tror att deras kundkortsbutik erbjuder kundkort. Även denna fråga handlar om 
förtroende, men fokus är på kundkortsföretagens kundkortsdistribution. 
Sammantaget av dessa två frågor kan man få fram hur kunderna ser på den 
kognitiva föregångaren förtroende. 
 
Vid analys och tolkning av intervjuerna följde vi systematiskt svaren på varje 
enskild fråga och utredde dess innebörd enligt den analysmodell som hade ställts 
till grund för analysen och tolkningen. Vi gick igenom hela materialet flera gånger 
för att verkligen förstå vad våra intervjupersoner menade i sina uttalanden. 
Därefter skrev vi noggrant ner våra intervjusvar. Med hjälp av de relevanta 
delarna och viktiga citat försökte vi på ett kreativt sätt hitta underliggande mönster 
i materialet.  
 

2.5 Datainsamling 
 
Data som används i en undersökning kan samlas in på olika sätt. 
Huvudkategorierna som används är sekundär- och primärdata. En kombination av 
dessa kan med fördel användas.  
 
Sekundärdata är befintlig data som insamlats för ett annat syfte och kan användas 
i ett undersökningsprojekt (Hoyer & McInnis, 2001). Kotler (1997) menar att en 
undersökare bör börja sin undersökning med att ta reda på hur stor del av 
problemet som kan lösas med sekundärdata, eftersom denna är billig att samla in 
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och redan är tillgänglig. Sekundärdata kan både vara tillgänglig internt och/eller 
externt (Chisnall, 2001). 
Primärdata är data som samlas in för ett specifikt syfte eller till ett specifikt 
undersökningsprojekt (Hoyer & McInnis, 2001). Detta görs då befintlig data inte 
existerar, är ofullständig, opålitlig eller för gammal. Metoder för att samla in 
primärdata är bland annat genom observationer, experiment och frågeformulär 
(Chisnall, 2001).  
 

2.5.1 Våra insamlade sekundärdata  
 
När vi samlade in data började vi med att se till befintlig sekundärdata inom 
marknadsföring, med fokus på relationsmarknadsföring. Detta eftersom vi ville 
bygga upp en teoretisk grund för oss att stå på. Våra befintliga kunskaper var ej så 
omfattande att sekundärdatan kunde uteslutas, utan den gav oss en förståelse för 
ämnet och banade väg för vår primärdatainsamling.  
 
I denna uppsats samlade vi in sekundärdata genom tre sökmetoder. Dessa var 
konsultation via information från föreläsningar och från vår handledare, manuellt 
från bibliotek och referenser samt databaserat från referensdatabaser. De sökord vi 
använde oss av var relationsmarknadsföring, kundlojalitet, lojalitet, kundkort, 
kundklubb, lojalitetsprogram, dagligvaruhandeln, affektiv, kognitiv och konnativ 
lojalitet. Sökningarna skedde både på svenska och på engelska (då med engelska 
översättningar av sökorden). Vi undersökte vilka befintliga rapporter som 
existerar inom detta område för att undvika onödiga upprepningar. Dock hittade vi 
ingen som behandlade kundkortskunders syn på sin kognitiva, affektiva och 
konnativa lojalitet.  
 
Vi har kombinerat olika författares teorier och modeller då vi anser att de är 
ofullständiga var och en för sig. Vi använder oss av Grönroos (1996 och 2000) 
och Gummessons (1998) teorier om RM, Hoyer & McInnis (2001) resonemang 
om lågt engagerade kunder, Gremler & Brown (1996) resonemang om lojalitet 
samt utgår från Dick & Basus (1994) modell om lojalitetsföregångare. Att vissa 
författare används mer frekvent beror på att dessa teorier kändes relevanta för det 
fortsatta arbetet. Valet har skett genom den egna bedömningen om vad som är 
mest lämpligt och intressant. Ytterligare motiveringar finns i teorikapitlet. 
 
De undersökningar vi tagit upp i uppsatsen har bidragit med relevant information 
för studien. Då vi tar upp den lågt engagerade kunden har vi använt oss av en 
studie av Dowling & Uncles (1997). Inom avsnittet om lojalitetsprogram finns tre 
studier presenterade, nämligen Söderlund (2001), Supermarket (2000) och Mägi 
(1999). Mägis (1999) undersökning bidrar även till diskussionen om lojalitet. I 
kapitlet om Den svenska dagligvaruhandeln så presenteras två undersökningar 
från Supermarket (2000) om dagligvaruhandelskunders beteende.  
 
I kapitlet om Dagligvaruhandeln i Sverige idag har vi fokuserat på de kundkort 
som distribueras av den svenska dagligvaruhandeln, nämligen ICA, Coop, 
Hemköp, AG: s Favör och Vivo. Vi har primärt arbetat utifrån den information 
som finns på respektive dagligvaruföretags hemsida. Detta för att få den senast 
uppdaterade informationen. AG: s Favör har ingen hemsida varför vi då istället 
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arbetade utifrån deras faktablad som finns att finna i kedjans butiker. Empirin om 
kundkort kan tyckas överflödig, men vi anser att den är motiverbar eftersom de 
kunder som vi har intervjuat är medlemmar i ett eller flera av de lojalitetsprogram 
som vi presenterar. Empirin är därmed till för att öka förståelsen för de 
lojalitetsprogram som florerar i dagligvaruhandeln idag.  
 

2.5.2 Vår insamlade primärdata 
 
Vi samlade in primärdata till denna uppsats eftersom vi inte ansåg att den 
befintliga sekundärdatan var tillräcklig. Det vi saknade var empiriska 
undersökningar om kundlojalitet sett utifrån den kognitiva, affektiva och 
konnativa lojalitetsföregångaren. Detta krävdes för att uppfylla syftet, nämligen 
att få en djupare förståelse för kundlojalitet i dagligvaruhandeln.   
 
Primärdatan i denna uppsats utgörs av material som har erhållits genom 
djupintervjuer med dagligvarukunder där vi tog reda på mer om deras 
förhållningssätt till sin lojalitet, kundkortsbutik och kundkortsbutikens 
lojalitetsprogram.  
 
Vi valde själv ut våra intervjupersoner med kriterierna att de skulle vara 
medlemmar i ett eller flera av den svenska dagligvaruhandelns lojalitetsprogram. 
Att begränsa urvalet till personer som endast var medlemmar i ett 
lojalitetsprogram ansåg vi inte var intressant. Detta eftersom dagligvarukunder av 
olika anledningar kan ha två medlemskap. Exempelvis så medföljer ett 
automatiskt medlemskap i Coop till studenternas studentkort. Vi tror inte att 
resultaten har påverkats av detta val.   
 
Vid urvalet av intervjupersoner föll lotten på de personer som vi har access till, 
nämligen vänner och bekanta till oss. Vi fokuserade inte på att våra 
intervjupersoner skulle utgöra ett representativt urval eller att deras åsikter skulle 
vara typiska för den allmänna befolkningen, vilket Holme & Solvang (1997) inte 
heller menar är ett krav. Genom att inte leta efter det som är typiskt menar de att 
man på ett bättre sätt kan belysa ämnet ur flera olika synvinklar. Trots detta 
slumpade det sig så att våra intervjupersoner både är män och kvinnor, åldern är 
spridd liksom platserna där de bor och gör sina dagligvaruinköp.  
 
Att det blev just 11 intervjupersoner är eftersom vi ganska så omgående fick 
kontakt med dessa och ansåg när intervjuerna hade avklarats att vi hade fått ihop 
tillräckligt med material.  Självklart skulle vi ha kunnat intervjua fler medlemmar, 
men vi var även tvungna till att väga in tidsfaktorn, som är en restriktion, i det 
hela. När vi gjorde det så bestämde vi oss för att ytterligare intervjuer skulle kosta 
mer en det skulle bidra till resultatet. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 
våra resultat, men tror inte att det har gjort det.  
 
Vi genomförde våra intervjuer var för sig med de intervjupersoner som respektive 
person känner. Vi valde att inte sitta tillsammans och genomföra intervjuerna då 
respondenten skulle kunna känna sig pressad av att ha så många iakttagare. Istället 
tänkte vi att en intervju mellan två personer skulle bli mer intim och ge ett bättre 
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resultat. Detta och att vi intervjuade de som vi sedan tidigare känner, kan ha 
påverkat resultatet, vilket vi är medvetna om.  
 
Intervjuerna ägde rum på en neutral och allmän plats, dvs. inte i en 
dagligvarubutik. Detta för att undvika att respondenterna skulle känna sig 
tvingade att svara på ett gynnande sätt för butiken. En intervju tog ca 20 minuter 
och vi spelade in våra intervjuer på band för att ordagrant fånga respondenternas 
svar och ur dessa välja representativa citat. Vi såg även det som en fördel att 
kunna lyssna av intervjuerna flera gånger, för att kunna reda ut oklarheter samt få 
en starkare uppfattning om respondenternas mening med sina svar. Sommaren 
2002 var tiden då intervjuerna genomfördes.  
 

2.6 Källkritik 
 
Samtidskravet är den källkritik som betonar att använda källor i uppsatsen skall 
vara så aktuella som möjligt (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 1997). Detta 
möjliggör att utredningen når längre i de insikter som förhoppningsvis 
framkommer. 
 
Tendenskritik har uppgiften att granska om forskarens eget intresse påverkar den 
fråga som utreds. Forskarens eget intresse kan leda till ett visst val av uttryck 
och/eller ord, men kan också leda till att fakta som tas med i utredningen är 
vinklade utifrån forskarens synsätt (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 1997). 
 
Beroendekritikens funktion är att se till så att de källor som används i utredningen 
är oberoende av varandra. På detta sätt främjas en bredare syn på det studerade 
fenomenet (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 1997). 
 

2.6.1 Vårt tillvägagångssätt 
 
Samtidskravet: Sekundärdata som vi har använt oss av i uppsatsen, för att skapa 
en teoretisk grund och bakgrund, innefattar böcker och artiklar inom RM. De tar 
upp RM på ett allmänt sätt, men också den speciella del av RM som är den 
befintliga teorin om kundlojalitet. Dessa data anser vi vara förhållandevis aktuell. 
Det finns dock väldigt sparsamt material och kunskap om förhållandet mellan de 
olika delarna av kundlojalitet och lojalitetsprogram, vilket också var skälet till vårt 
intresse för fenomenet. Vi har därför fått hålla tillgodo med ovan nämnda 
sekundärdata för att få en teoretisk grund till det som rör framförallt kundlojalitet. 
Det empiriska material som använts får anses vara aktuellt då vi hämtat 
informationen ifrån Internet (daterad 2002) och företagens egna 
informationsmaterial (daterad 2001 – 2002). De intervjuer som genomförts har 
skett under sommaren 2002, varför vi anser dem vara aktuella. 
 
Tendenskritik: I en utredning som den här kan det tyckas svårt att frångå 
forskarens intresse då forskaren, som vi nämnt ovan, har en central i 
kunskapsbildningen för att förstå ett fenomen genom fenomenet självt och 
respondenter. Forskaren måste han vara öppen, subjektiv och engagerad för att 
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kunna tränga in i de underliggande samband om det studerade fenomenet som 
respondenterna bär på. För att undvika att våra egna intressen påverkar 
intervjuerna så spelade vi in dem och sedan lyssnade vi på dem flera gånger för att 
fånga intervjupersonernas verkliga mening och intention med svaren, innan vi 
skrev ner svaren ordagrant. Om vi ser till den övriga inhämtade källtexten så har 
vi använts oss av olika källor gällande perspektiv på RM och innebörden av 
kundlojalitet. I vår empiri om de olika lojalitetsprogram och 
dagligvaruhandelsföretag har vi inkluderat många välkända aktörer och därmed 
inte koncentrerat oss endast på någon. 
 
Beroendekritik: Vi har kombinerat olika författares teorier då vi anser att dessa är 
ofullständiga var och en för sig. Att vissa författare används mer frekvent beror på 
att dessa teorier kändes relevanta för det fortsatta arbetet. Vissa av dessa författare 
har också en viss auktoritet när det gäller kundlojalitet. Det förekommer en viss 
korsreferering bland författarna som får lite större utrymme. Vi anser oss dock ha 
en stor bredd bland de författare vi använt oss av i vår teori utöver de som nämns 
mer än de andra.  
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3 Teori 
 
 
 
 
 
 
Teori handlar om att beakta en del av verkligheten. I denna studie har vi behandlat de 
teorier som enligt oss är intressanta och relevanta med tanke på våra problem. Fokus 
kommer att ligga på hur lågt engagerade kunder beter sig, lojalitet och lojalitetsprogram. 
Vi har medvetet valt att i vissa stycken själv kommentera teorin då detta kändes passande. 
Dock finns kommentarerna endast för att reflektera och kritisera, inga slutsatser dras. Vi 
har i flera fall kopplat teorierna direkt till dagligvarubutiker genom exemplifieringar för 
att förtydliga tillämpningen. Vilka som är våra kommentarer har vi försökt förtydliga så 
att de inte ska förväxlas med teorin.  
 

3.1 Relationsmarknadsföring 
 
Relationsperspektivet och relationsmarknadsföring (RM) är inget nytt fenomen, 
utan snarare en återuppväckt syn på marknadsföring som definieras på olika sätt 
av olika författare. Grundtanken i alla definitioner är dock densamma, d.v.s. att 
marknadsföring bör bygga på ett relationsperspektiv (Grönroos, 2000). Relationer, 
vars förutsättning är att det finns minst två parter som interagerar, är något som vi 
människor är omgivna av i allt vi gör i det dagliga livet (Gummesson, 1998).  
 
Övergången från ett bytesperspektiv till ett relationsperspektiv har inneburit att 
det har skett en förändring från att sätta transaktioner i fokus till att sätta relationer 
i fokus (Webster, 1992). I transaktionsmarknadsföring är målet att åstadkomma 
enskilda köp och transaktioner medan det inom RM inte är de enskilda 
transaktionerna, utan de relationer som anses möjliggöra och underlätta 
transaktioner, som är det viktigaste (Grönroos, 2000). Utifrån denna omfokusering 
bör företagen se kunderna som tillgångar som bör kvarhållas och använda större 
marknadsföringsinsatser för att skapa relationer med befintliga kunder än för att 
förvärva nya kunder (Zeithaml & Bitner, 1996). Grönroos (1996) menar att det 
inte enbart är etablering av kundrelationer som är av betydelse, utan det är ett 
omsorgsfullt vårdande av dessa relationer som blir ett prioriterat 
marknadsföringsmål för företagen. Köparen har blivit en partner och företagen 
måste arbeta hårt för att sköta dessa relationer så att de leder till upprepade köp 
(Webster, 1992). Grönroos (1996) anser att bra service är nödvändigt för att 
behålla en relation, sett ur marknadsföringssynpunkt. 
 
Att etablera, upprätthålla och förstärka kundrelationer innebär, enligt Grönroos 
(2000), att marknadsföringsprocessen omfattar: 
- En första kontakt med kunden så att det finns en möjlighet för en relation att 

uppstå. 
- Upprätthållandet av befintliga relationer så parterna i relationen är villiga att 

fortsätta göra affärer varandra. 
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- En förstärkning av relationen så att parterna bestämmer sig för att utöka dess 
innehåll. 

 
Man måste ha i åtanke att RM inte innebär att en relation skall bestå om den inte 
fungerar. Tvärtom menar Gummesson (1998) att den då skall brytas eller ändra 
form. Den skall emellertid inte brytas vid minsta motgång, då relationer ofta går 
att förbättra och utveckla. 
 
Det kan tyckas av resonemanget om RM att nya kunder inte är eftertraktade, men 
så är inte fallet. Naturligtvis är nya kunder fortfarande eftertraktade, men de 
primära ansträngningarna bör läggas på att utveckla och upprätthålla bestående, 
långsiktiga kundrelationer. Grönroos (1996) menar nämligen att det är mer 
lönsamt att behålla befintliga kunder än att hela tiden lägga ner kraft på att försöka 
att ersätta kunder, som har lämnat företaget, med andra kunder. 
Marknadsföringskostnaderna går ner när företag inte löpande måste rekrytera lika 
många nya kunder som tidigare. Man har, särskilt i tjänstebranscher, funnit att 
kunder i de flesta fall blir lönsamma först efter en viss tid då de har gjort 
upprepade enskilda köp (Grönroos, 1996). Lönsamheten mäts på lång sikt och bör 
bli resultatet av en pågående och varaktig relation. Gummesson (1998) hävdar att 
skälet till att satsa på existerande kunder är att man alltmer ser kunden som 
företagets knappa resurs. Därigenom kommer långsiktiga relationer i centrum. I 
allmänhet är det långsiktiga perspektivet av största betydelse för en lönsam 
marknadsföring. 
 
RM:s viktigaste bidrag till marknadsföringen är dess betoning på samarbete. Det 
innebär att man ser leverantörer, kunder och andra som medparter snarare än 
motparter (Gummesson, 1998). Om nära och bestående relationer kan uppnås är 
möjligheten stor att detta kan leda till fortsatta, lönsamma utbyten. Vanligtvis 
betraktas främst eller endast relationen till kunderna, men man bör även lägga 
märke till att flera parter ofta är inblandande i en relation (Grönroos, 1999). Det 
händer att köpare och säljare agerar i ett nätverk, som kan bli en del av 
kundrelationen och påverka utvecklingen av relationen. 
 
Löften som en integrerad del av marknadsföringsvokabulären är på intet sätt något 
nytt, inte ens i marknadsföringslitteraturen. Det som är nytt är, enligt Grönroos 
(2000), att betona löften och inkludera det i köpbeetendet och 
marknadsföringsramen. Både säljaren och köparen ger en rad löften då en relation 
håller på att byggas upp, löften som måste hållas på ömse sidor om relationen 
skall upprätthållas och vidareutvecklas till ömsesidig belåtenhet. Vidare menar 
Grönroos (2000) att relationskvalitet och långsiktiga relationer är en följd av de 
olika parternas förtroende för varandra. Löften och utbyten är lika stora delar av 
kundrelationen, faktum är att löften om utbyten som skall äga rum ges ömsesidigt 
i relationen och dessa löften infrias genom de olika utbytena som äger rum. 
 
Gummesson (1998) anser att en av marknadsföringens myter är att leverantören är 
den aktiva och pådrivande parten i en relation. Han menar att det är snarare är så 
att det krävs ett engagemang från båda sidor för att utvecklingen skall gå i en 
positiv riktning. Det är säljaren som influerar relationen och de åtaganden som 
tillkommer på bredden, medan kundens intresse för själva relationen påverkar 
nivån på djupet. 
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Sett ur ett lönsamhetsperspektiv menar Gummesson (1998) att RM erbjuder 
möjligheter till längre kundrelationer och därmed lägre kostnader. Följden blir 
ökad lönsamhet, d.v.s. ökad return on relationship. Zeithaml & Bitner (1996) 
förespråkar att fördelarna med RM ur kundsynpunkt är värdeskapande. Med detta 
menas att värdet av fördelarna överstiger kostnaderna och värdet av att erhålla 
mer, relativt sätt, än vad andra företag erbjuder. Ur företagsperspektiv betonar 
man främst en ökad försäljning, lägre kostnader och positiv reklam genom så 
kallad ”word - of - mouth”. 
 
Som vi nämnde tidigare ställs RM ofta mot transaktionsmarknadsföring. Inom 
transaktionsmarknadsföringen säger det faktum att man gjort affärer med en kund 
ingenting om sannolikheten att göra affärer igen, d.v.s. återköp i sig är inte en 
garanti för att en kund är lojal (Gummesson, 1998). I RM sätts lojalitet, särskilt 
kundlojalitet, i fokus. Att öka en relations livslängd blir ett av marknadsföringens 
huvudsakliga syften. 
 
Tittar man närmare på RM och kundlojalitet så menar Johansson (2002) att det 
ena är ett medel för att uppnå det andra. Målet med RM är skapandet av 
kundlojalitet. Med hjälp av den fördjupade relationen skall en högre grad av 
lojalitet uppnås, både från kundens sida och från företagets sida. 
 

3.2 Den lågt engagerade kunden 
 
Hoyer & McInnis (2001) menar att när en kund inte är speciellt engagerad 
påverkar detta både kundens attityder och beslutsfattande. Vid köp av t.ex. 
dagligvaror, som många människor ser som tidskrävande och ett nödvändigt ont, 
så har kunderna inte något större engagemang s.k. ”low involvement”. Detta 
fenomen har visats på i en studie av Dowling & Uncles (1997) kring köpares 
engagemang. De menar att när kunder har lågt engagemang i produkter och det 
förekom lojalitetsprogram, så kände kunderna en lojalitet mot programmet och 
erbjudandet men inte mot företaget eller produkten. Vid produkter som kunder 
känner högt engagemang för, s.k. ”high involvement”, så är lojaliteten till 
företaget eller butiken större. Ett exempel på ett köp som kräver högt engagemang 
är bilköp. Produkter med högt engagemang kräver, enligt studien, mindre 
erbjudanden genom lojalitetsprogram för att kunderna ska vara lojala. 
 
Det låga engagemanget kan bero på att en kund saknar motivation, möjlighet eller 
förmåga att behandla information, vilket medför att kunden endast blir en passiv 
mottagare av meddelandet (Hoyer & McInnis, 2001). Hoyer & McInnis (2001) 
anser att det i dessa situationer är viktigt att företag utformar sin information på så 
sätt att den når både kundens kognitiva och affektiva attityd. De menar att 
enkelhet, trovärdighet och repetition är det som skapar en kognitiv attityd hos 
kunden, d.v.s. vad kunden tror på eller deras övertygelser. Vidare menar Hoyer & 
McInnis (2001) att kunders attityder till företag är betydelsefulla eftersom de 
påverkar deras köpbeteende.  
 
Enligt Hoyer & McInnis (2001) så kan den affektiva attityden bildas på fyra olika 
sätt: 
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- Genom att upprepade gånger utsätta en kund för ett objekt känner de snart 
igen objektet och börjar tycka om det, d.v.s. kunden blir allt mer familjär till 
objektet. 

- Klassisk betingning, vilket innebär att två stimuli paras ihop vilket i slutändan 
ger samma respons oavsett om endast ett stimuli förekommer. Ex. Företag 
använder utvalda låtar i sina kampanjer. När kunden hör låten tänker de 
omedvetet på företaget. 

- Om en kund tycker om en annons eller inte.  
- Annonser spelar ofta på känslor hos kunden, vilka både kan vara positiva och 

negativa.  
 
Det beslutsfattande som sker av en oengagerad kund så ser det ut som i fig. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoyer & McInnis (2001) menar att med lågt engagerade kunder handlar det om 
att tillfredsställa snarare än att optimera ett behov. När en kund går och handlar 
produkter som de har lågt engagemang för sker inte noggranna jämförelser vid 
varje produktval. Speciellt inte om en kund handlar produkten frekvent och har en 
stark preferens till märket. De flesta beslut som fattas och kräver lite engagemang 
görs ofta upprepade gånger. Kunden litar då helt på sina tidigare erfarenheter och 
befintlig information. Hoyer & McInnis (2001) menar att när en produkt köpts ett 
flertal gånger och resultatet är välkänt för kunden handlar kunden på vana. I de 
situationerna sker ingen eller ytterst lite informationssökande och utvärdering av 
alternativ. Vana handlar om att kunden genom att hålla sig till en 
produkt/butik/företag vill minimera sin risk. När kunden inte är engagerad kan en 
produkt väljas p.g.a. att kunden känner starkt för produkten eller produkten är 
familjär för kunden. Impulsköp uppstår ofta i sådana situationer.  
 
Vidare menar Hoyer & McInnis (2001) att lojalitet har att göra med en lågt 
engagerad kund. Detta eftersom kunden inte behöver behandla någon information, 
utan håller sig till ett märke varje gång. Trots att kunderna är lågt engagerade, så 
är de ändå mycket involverade i märket oavsett om de bryr sig om 
produktkategorin i sig eller inte. Exempelvis kan man se ketchup som en produkt 
där kunden är lite engagerad, men den lojala kunden kan trots det vara mycket 
involverad i märket Felix. Om man applicerar detta resonemang på 
dagligvaruhandeln borde det innebära att kunderna inte är särskilt engagerade när 
de gör sina dagligvaruinköp, men de kan ändå känna mycket starkt för butiken i 
sig. Genom att upprepa ett företagsnamn genom olika stimuli tillsammans med en 
positiv image så borde det påverka den lågt engagerade kundens attityder och 
därmed dennes lojalitet. 

Övertygelse 
(tänk) 

Beteende 
(gör) 

Attityd 
(känn) 

Lärande 

Fig. 3.1 En lågt engagerad kunds beslutsfattande. 
Källa: Hoyer, W. D. & McInnis, D. J. (2001). Consumer behavior, 6th Edition. Sid 251. 
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3.3 Olika definitioner av lojalitet 
 
Som vi nämnde i problemdiskussionen finns det ingen allmänt vedertagen 
definition av begreppet lojalitet, utan varje författare skapar egna definitioner. Vi 
kommer inte att försöka oss på att definiera lojalitet utan endast presentera några 
författares verk.  
 
Blomqvist, Dahl & Haeger (1993) ger sin definition av lojalitet. Enligt dem är en 
lojal kund en kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela, 
eller en betydande del av, sitt behov av de tjänster som täcks in av företagets 
tjänsteutbud. De menar att en kund som är lojal till ett företag anlitar endast i vissa 
fall en konkurrent. Detta sker då det kundupplevda värdet sjunker så mycket att 
det är uppenbart för kunden att konkurrenten erbjuder ett överlägset bättre 
alternativ. Denna definition kan ses som bristande på så sätt att Blomqvist, Dahl 
& Haeger (1993) endast behandlar den beteendemässiga lojaliteten, som om det är 
själva beteendet som avgör om lojalitet finns eller inte. Hart et al (1999) anser att 
lojalitet är en funktion av en attityd som yttrar sig i ett beteende. Dick & Basu 
(1994) ser lojalitet som styrkan i den relation som finns mellan en kunds relativa 
attityd och den återkommande kundkretsen, vilket illustreras i figur 3.2. 
 

Återkommande kundkrets 
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Ur figuren kan man utläsa att Dick & Basu (1994) menar att lojalitet endast 
förekommer då kundens relativa attityd är hög och denne återkommer till ett 
företag. Den spontana lojaliteten uppkommer då den relativa attityden är låg, 
vilket kan ha sin grund i orsaker såsom förtrogenhet. Vidare menar de att den 
relativa attityden även kan ses som en kunds utvärdering av ett företag. Är 
attityden hög innebär detta att kunden känner starkt för ett företag. Är den låg har 
kunden inget företag som de väljer framför ett annat. De kunder som återkommer 
till ett företag och gör alla eller den övervägande delen av sina inköp hos företaget 
samt känner starkt för företaget kan då ses som lojala. Däremot är de kunder som 
inte känner starkt för något företag utan handlar i flera affärer inte lojala. Den 
latent lojala kunden känner starkt för ett visst företag, men sprider trots detta ut 
sina inköp bland flera företag. Slutligen menar Dick & Basu (1994) att den 
spontant lojala kunden gör den övervägande delen av sina inköp i ett visst företag 
utan att känna någon preferens till företaget.  
 
Gremler & Brown (1996) beskriver lojalitet på följande sätt (sid. 173): Service 
loyalty is the degree to which a consumer exhibits repeat purchasing behaviour 
for a service provider, possesses a  positive disposition toward the provider, and 
considers using this provider first when a need for this service arises. Denna 

Fig. 3.2 Den relativa attityden - beteende relationen.  
Källa: Dick & Basu (1994).Consumer loyalty: Toward an integrated conceptual  

framework. Journal of academy of marketing science, 22 (2). Page 101. 
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definition kommer vi att utveckla under 3.3.1.  Vi valde just Gremler & Browns 
(1996) definition om tjänstelojalitet då vi i denna uppsats tittar närmre på 
dagligvaruhandeln som klassas som tjänsteföretag.  
 

3.3.1 Olika lojalitetsformer 
 
Vi har här valt att presentera tre olika sätt att se på lojalitetsfaktorerna, d.v.s. 
kognitiv, affektiv och konnativ lojalitet. Detta ger en större helhetsbild och skapar 
en större förståelse för fenomenet. Hoyer & McInnis (2001) anser att kundens 
attityder påverkar de tre lojalitetsfaktorerna medan Dick & Basu (1994) menar att 
attityderna påverkas av dessa. Gremler & Brown (1996) förespråkar att lojalitet 
består av en kognitiv, affektiv och konnativ del. Låt oss utveckla de olika 
författarnas resonemang ytterligare. 
 
Många författare nämner attityder när de behandlar lojalitet. Hoyer & McInnis 
(2001) beskriver attityder som en övergripande utvärdering som avgör hur mycket 
en människa gillar eller ogillar ett objekt, en fråga, eller en handling. De menar att 
man lär sig attityder och de är varaktiga över tiden. Attityderna påverkar en kunds 
uppfattning om t.ex. märken, produkter, kategorier, annonser, människor, 
butikstyper och aktiviteter. De påverkar även olika funktioner hos konsumenten: 
- Kognitiv funktion d.v.s. tankar och kunskap. Konsumenten associerar mentalt 

och kunskapsmässigt till ett objekt.  
- Affektiv funktion dvs. känslor. Konsumentens känslor och känslomässiga 

associationer till ett objekt, ex glädje och skräck. 
- Konnativ funktion d.v.s. beteende. Slutligen så påverkar en attityd 

konsumentens handlingsbenägenhet.  
 
Dick & Basu (1994) menar att det är attityderna som påverkas av de kognitiva, 
affektiva och konnativa föregångarna, se figur 3.3. Ur figuren kan man utläsa att 
den relativa attityden även påverkas av sociala normer och situationsfaktorer. Den 
relativa attityden påverkar i sin tur återköpsfrekvensen, vilka tillsammans utgör 
lojalitetsrelationen. Slutligen är det lojaliteten som avgör konsekvensen av 
handlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3 En struktur för kundlojalitet. Källa: Dick & Basu (1994).Consumer loyalty: Toward an 
integrated conceptual framework. Journal of academy of marketing science, 22 (2). Page 101. 
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Gremler & Browns (1996) resonemang skiljer sig från både Hoyer & McInnis 
(2001) och Dick & Basus (1994). Skillnaden kan bl.a. ha att göra med att 
definitionen av Gremler & Brown (1996) är inriktad på serviceföretag. Gremler & 
Brown (1996) beskriver de olika dimensionerna av lojalitet på följande sätt: 
- Kognitiv lojalitet: Då en kund är kognitivt lojal till ett företag tänker kunden i 

första hand på företaget då ett behov för dess tjänster uppstår. Detta kan 
innebära att om man ber en kund ge ett exempel på en dagligvarubutik och 
kunden direkt svarar ICA så är denne kognitivt lojal till ICA.  

- Affektiv lojalitet: En affektivt lojal kund har starka känslomässiga kopplingar 
till ett företag. Detta kan innebära att en kund identifierar sig med ett 
företagskoncept och trivs i butiken. 

- Konnativ lojalitet: Denna lojalitet innehas då en kund gör upprepade köp hos 
ett företag. Om en kund är konnativt lojal till Coop så är det där kunden väljer 
att göra sina dagligvaruinköp. Den konnativa lojaliteten kan studeras genom 
att se på de synliga aktiviteterna, dvs. vad och hur kunden gör.  

 
Bloemer et al (1999) anser också att lojalitet består av tre dimensionerna och 
beskriver dessa på följande sätt. Kognitiv lojalitet innebär att en kund efter en 
inlärning och registrering av ett visst företag p.g.a. erfarenheter från köp eller 
reklam, tänker på just det företaget i en viss köpsituation (Bloemer et al., 1999). 
Att en kund spontant i första hand tänker på en specifik butik har sällan med 
slumpen att göra, utan beror på en omedveten inlärning. Det är viktigt att ha i 
åtanke att detta inte behöver innebära att kunden gör sina inköp i just den butiken.  
 
En kunds positiva attityd till ett företag baserat på en upplevelse innebär inte att 
kunden har en lojal inställning till företaget eller att kunden återkommer. Lojalitet 
kan ses som en attityd hos köpare. Vilken attityd som en köpare har till ett företag 
avgör om han är lojal eller inte. Om en konsuments attityd visar på lojalitet så kan 
detta innebära att kunden rekommenderar andra köpare i sin närhet att köpa från 
företaget. Då en kund känner känslomässiga band till ett företag är kunden alltså, 
enligt Bloemer et al (1999), affektivt lojal till företaget. Känslorna ska vara av 
positiv karaktär för att lojaliteten ska infinna sig, t ex att kunden känner sig glad 
av att vara i butiken samt att butiken betyder något extra speciellt för kunden.  
 
Det är svårt att avgöra om ett återköp från en kund innebär lojalitet eller enbart 
beror på vana eller något annat skäl.  Bloemer et al (1999) påstår att när en kund 
återkommer i köp så är den kunden beteendemässigt eller konnativt lojal mot 
företaget. Ett sådant påstående bortser ifrån de många andra faktorer som kan 
påverka en kund till att köpa från ett företag. En köpare kan ofta vara priskänslig 
vilket kan leda till att han återkommer till den butik som är kända för att ha låga 
priser på sina produkter. En priskänslig köpare är endast ”lojal” mot sin ekonomi 
eller mot andra saker som ska köpas och som därmed får större prioritet än de 
varor som är aktuella. Han kanske hellre lägger pengarna på ett bilköp och låter 
dagligvarukostnaderna bli låga.  
 
En annan och ofta vanlig faktor som kan leda till återköp är saknad av alternativ 
på marknaden. Kanske domineras marknaden av ett företag t ex på en mindre ort 
där endast en butik finns, att handla de nödvändiga produkterna. Kunderna där 
kan knappast sägas vara lojala mot butiken genom ett öppet val av butik, det blir 
mer ett tvång.  
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Bloemer et al (1999) menar att ett beslut från en kund om vilket företag som han 
ska köpa ifrån kan bl.a. bero på produktens egenskaper och på bemötandet han får 
från företagets personal vid ett köp. Andra faktorer som leder till återköp, fastän 
kunden ej är lojal, kan vara att kunden känner personalen i en viss butik och 
därmed väljer att göra sina inköp där, eller att endast en butik erbjuder en viss 
önskvärd produkt. En kund kan vara lojal till ett företag eller en butik, även om 
inga inköp görs där. Detta kan bero på flera faktorer t.ex. missnöje med 
personalen, med öppettiderna, med lokaliseringen eller utbudet. Med 
utgångspunkt från figur 3.2 samt Bloemer et al (1999) och Barnes (1994) 
resonemang har vi skapat en bild som illustrerar och sammanfattar detta, se fig. 
3.4. Vi utgår från det givna företaget X. 
 
 
 Kunden är lojal till X Kunden är inte lojal till X 
Kunden gör sina inköp hos X Nöjd med konceptet och 

personalen, politisk bindning,  
Passande läge, prisnivå, koncept, 
öppettider, personalen är bekant   

Kunden gör inte sina inköp hos X Otillfredsställande läge, prisnivå, 
öppettider, otrevlig personal  

Inget tilltalande med konceptet 

 
 
 
Som beskrivet ovan går det att ifrågasätta definitionen av den konnativa lojaliteten 
som ges av Gremler & Brown (1996) samt Bloemer et al (1999) p.g.a. grunden till 
återköp. Vi håller med om att konnativ lojalitet är detsamma som upprepade köp i 
en viss butik och accepterar Dick & Basus (1994) konnativa föregångare. Men, vi 
föredrar Blomqvist, Dahl & Haegers (1993) definition av lojalitet, om man bortser 
från att de anser att den konnativa lojaliteten utgör hela lojaliteten. Enligt dem så 
är en lojal kund en kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa 
hela, eller en betydande del av, sitt behov av de tjänster som täcks in av företagets 
tjänsteutbud.  
 

3.4 Lojalitetsprogram 
 
Program som är ämnade till att belöna en kunds lojalitet, s.k. lojalitetsprogram, 
har enligt Mägi (1999) blivit allt vanligt förekommande på senare tid. Hart et al 
(1999) anser att syftet med lojalitetsprogram är att företag ska bygga långsiktiga 
relationer med sina kunder för att öka lönsamheten, d.v.s. få dem att återvända 
och handla mer. Söderlund (2001) menar att företag försöker öka kundens 
upplevda värde för att stärka dennes lojalitet genom att addera olika attribut till ett 
erbjudande. En vanligt förekommande typ av lojalitetsprogram är kundklubben 
där medlemmarna tilldelas kundkort. Blomqvist, Dahl & Haeger (1993) sid. 341 
definierar kundklubben som … 
 

...en formaliserad sammanslutning av kunder vilka uppfyller vissa 
kriterier som företaget ställt upp, vilka utför någon form av prestation 
för sitt medlemskap och som belöning för detta erhåller förmåner som 
bara är tillgängliga för klubbens medlemmar.  

 

Fig. 3.4 En jämförelse mellan kunders lojalitet och inköpsfrekvens.  
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I många av dagligvaruhandelns lojalitetsprogram används kundkort som en 
strategi att få lojala kunder. Fulkerson (1996) menar att kundkort får bättre utslag i 
vissa branscher än i andra. Företag vars produkter, med detta begrepp menar vi 
både handelsvaror och tjänster, inhandlas endast en eller ett par gånger per år har 
mindre vinst av kundkort. Däremot har de produkter som köps frekvent och 
konsumeras dagligen, såsom i dagligvaruhandeln, ofta ett kort knutet till sig. 
Kundkorten är gjorda av papper eller plast, och på dem står utgivarens namn samt 
innehavarens kundnummer och/eller namn. De kan ha magnetiska remsor, micro 
chip, fungera som kreditkort eller endast som intyg för medlemskap (Hart et al., 
1999). 
 
De lojalitetsprogram som används i dagligvaruhandeln är belönings- och 
rabattprogram. Allt fler kundkort registrerar alla gjorda köp och ger kunderna 
poäng relaterade till inköpsvolymen i utbyte. När ett visst antal poäng insamlats 
får kunden en värdecheck. Kundkorten fungerar därmed som incitament för 
kunden att maximera antalet insamlade poäng, med syfte att maximera rabatten. 
Fördelen för företag är att de genom att erbjuda poäng kan få sina medlemmar att 
bete sig på ett önskvärt sätt eftersom de lockas att handla mer för att få utökade 
rabatter. Enligt en undersökning i Supermarket 6-7 (2000) är syftet med olika 
belöningssystem att ändra kundens beteende och kundstockens sammansättning. 
Detta kan illustreras på följande sätt, se fig. 3.5. 
 
 

 Kunder som köper mycket Kunder som köper litet 
Butik som 
belönar 
köptrohet 

                                 Kunder 
                                    utvec 
Kunder som  

som 
klas 
                        Kunder som  

Butik som 
behandlar alla 
lika 

tillkommer                           försvinner 

 
 
 
 
Pilarna illustrerar hur kunderna strömmar, en grå ruta betyder att kundgruppen 
växer och en vit att kundgruppen minskar. Ur figuren är det möjligt att utläsa att 
då butiker erbjuder belöningar ökar den andel kunder som köper mycket medan de 
som köper lite handlar antingen mer eller försvinner. Indirekt säger denna figur att 
belöningssystem fungerar bäst då kunderna köper mycket, men är mindre 
lönsamma då kunderna gör små inköp. Här finns en klar koppling till att bonus 
utfaller relaterat till inköpsvolymen. 
 
En undersökning gjord 1999 visar att de kunder som har kundkort i en viss 
butikskedja lägger en större andel av den totala inköpsbudgeten till huvudbutiken 
inom kedjan, jämfört med dem som inte har något kundkort (Söderlund, 2001). 
Detta gäller de kunder som har ett kundkort i ett lojalitetsprogram. De kunder som 
har flera kundkort i olika lojalitetsprogram lägger en lägre del av den totala 
inköpsbudgeten till huvudbutiken jämfört med de kunder som inte har något kort 
alls.  
 
Det finns olika idéer om vad som bör ingå i ett lojalitetsprogram. Johnson (1998) 
anser dock att de typiska beståndsdelarna är en databas, inskrivningsprocess, 

Fig. 3.5 Hur bonussystem ändrar kundbeteendet. 
Källa: Dagens konsumenter är kunder lite överallt.  Supermarket (2000), 6-7: sid 51. 
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belöningar och kunderkännande. Trots att grundstommen är densamma finns det 
ingen allmänt vedertagen mall som beskriver hur ett lojalitetsprogram ska se ut. 
Ett förslag för hur medlemskapet i en kundklubb bör fungera presenteras i figur 
3.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Blomqvist, Dahl & Haeger (1993) är grunden att företag ska ställa upp mål 
för lojalitet och lönsamhet som kriterierna för medlemskapet ska utgå ifrån. Detta 
för att lönsamma och lojala kunder ska känna att belöningarna motiverar dem att 
vara aktiva medlemmar. Mindre lönsamma kunder ska uppleva inträdeskraven 
som för höga vilket bör leda till ändrat beteende eller valet att stå utanför 
kundklubben. Vidare menar de att det aktiva medlemskapet innebär att kunden för 
att behålla sitt medlemskap förutsätts bete sig på ett visst sätt t.ex. under en given 
tidsperiod handla för en viss summa pengar hos företaget, se även figur 3.6. Den 
aktiva kunden belönas då med monetära förmåner såsom kvantitetsrabatter, 
fördelaktiga betalningsvillkor och/eller värdetillägg t ex extra service och sociala 
band. Utträdeshinder skapas då kostnaderna för kunden att byta leverantör 
överstiger värdet av de fördelar som kundklubben erbjuder.  
 
Blomqvist, Dahl & Haeger (1993) anser att endast monetära förmåner skapar inga 
utträdeshinder eftersom kundklubben då ses som en rabattkanal, snarare än som 
en relationsbyggare. Mer fördelaktiga är att skapa utträdeshinder som baseras på 
värdetillägg och som premierar långvarigt och aktivt medlemskap. Vidare menar 
Blomqvist, Dahl & Haeger (1993) att en kundklubb kan ses som ett bra instrument 
att öka kundlojaliteten genom att ge företag möjlighet att samla in individuell 
kundinformation, förbättra kunddialogen och därigenom utveckla 
tjänsteerbjudandet. 
 
Lojalitetsprogram medför att bindningar uppstår mellan själva företaget och 
kunden. Dessa bindningar kan vara på tre nivåer, se fig. 3.7. 
 
 
 

Kriterier för medlemskap 

Aktivt medlemskap i 
kundklubben 

Utträdeshinder 

Lojal & lönsam kund 

Monetära 
förmåner 

Värde-
tillägg 

Fig. 3.6 Kundklubbens funktion. Källa: Blomqvist et al (1993).  
Relationsmarknadsföring: Strategi och metod i servicekonkurrens. Sid 146. 
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Nivå Typ av bindningar Grad av tjänsteanp. Viktigaste mf-element Diff. potential 
Ett Monetära Låg Pris Låg 
Två Monetära, Sociala Medium Pers. kommunikation Medium 
Tre Monetära, Sociala & Strukturella Medium till hög Tjänsteleverans Hög 

 
 
 
 
- Monetära bindningar: Dessa bindningar förekommer i alla dagligvarubutikers 

lojalitetsprogram, då de är mycket lätta att imitera och helt baseras på rabatter 
och pris. Rabatterna kan vara kvantitetsrabatter eller värdecheckar, och de 
delas ofta ut relaterat till konsumtionsmängden.  

- Sociala bindningar: De sociala bindningarna består av personlig 
kommunikation mellan företag och kund. Syftet är företag ska veta kundernas 
behov och därefter erbjuda lämpliga produkter. En viktig del är 
kunddatabaserna där information insamlas och lagras. 

- Strukturella bindningar: Dessa bindningar uppstår då en produkt är mycket 
värdefull för en kund samtidigt som det är svårt för kunden att få tag på 
alternativa leverantörer. Utträdesbarriärer skapas och kundens switching costs 
blir höga.  

 
Dowling & Uncles (1997) menar att det som har betydelse för utvecklandet av 
lojalitet genom lojalitetsprogram är hur belöningarna och/eller erbjudandena är 
kopplade till företagets produkt. För att stärka lojaliteten hos kunder gentemot ett 
företag eller dess produkt så måste kopplingen till lojalitetsprogrammet vara stor. 
Detta kan anses vara ett problem för företag vars belöningar och erbjudanden 
handlar om rabattcheckar och erbjudanden, d.v.s. endast monetära bindningar. 
Följden kan bli att kunderna endast är lojala till deras kundkort som ger dem 
access till rabatterna och erbjudandena, snarare än till företaget. 
 
Vilka är då fördelarna respektive nackdelarna med lojalitetsprogram för kunder? 
Bland fördelarna kan räknas möjlighet att ta del av olika förmåner, minskad 
osäkerhet, lägre transaktionskostnader och bättre information. Det som för en 
kund kan räknas som nackdelar är investeringskostnader i tid och pengar, 
motprestation till medlemskapet och alternativkostnaden för andra 
lojalitetsprograms vinstbortfall.  
 

3.4.1 Lojalitetsprogram och relationer 
 
För att en relation ska fungera måste det finnas ett intresse för en sådan från båda 
parter. Bakom detta intresse finns ofta mål och dessa ska uppfyllas reciprokativt 
för att en relation ska kunna fungera, d.v.s. det måste finnas ömsesidighet. En 
relation där endast en part är den som vinner, fungerar inte och är därför inte 
intressant för den andra parten.  
 
Något som ofta inträffar är att företag kommunicerar med sina kunder, men 
kunderna kan inte kommunicera med företaget. En sådan envägskommunikation 
leder till att kunderna inte har förtroende för företaget. Detta innebär, enligt 

Fig. 3.7 Relationsmarknadsföringens tre nivåer. 
Källa: Berry & Parasuraman (1991). Marketing Services, sid 137. 
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Fournier (1998), att relationen mellan parterna inte är äkta, vilket får kunderna till 
att enbart fokusera på att vinna så mycket som möjligt på relationen.  
 
Fournier (1998) menar vidare att envägskommunikation från ett företag till en 
kund ofta förekommer då det handlar om produkter som kräver lite engagemang 
från kunden och där priset för produkterna är det viktiga. I en sådan situation är 
kunden inte speciellt intresserad av en relation med företaget. Motsatsen är fallet 
när det handlar om produkter som kräver stort engagemang. Då är kunderna, 
enligt Fournier (1998), ofta intresserade av att ha kommunikation mellan dem och 
företaget och att det finns en relation.  
 
Enligt Bloemer et al (1999) kan en relation mellan en konsument och ett företag 
leda till att en psykologisk bindning uppstår, som leder till återkommande köp 
under en längre period. Däremot så menar Jarvis & Wilcox (1997) att en liten 
mängd av alla köp görs p.g.a. lojalitetskänslor kan innebära att psykologiska 
bindningar inte existerar mellan köpare och säljare. Trots att denna artikel utreder 
köp inom industrin kan intressanta paralleller dras till konsumentköp och 
lojalitetsprogram. När psykologiska bindningar inte existerar är det oftast hinder, 
såsom exempelvis geografisk tillgänglighet och ekonomi, som hindrar en 
konsument från att byta till ett annat företag som leverantör av en produkt. Utan 
dessa barriärer kan kunden göra ett fritt val av företag vilket ger större utrymme 
för relationsskapande. Detta fria val av företag från kunden innebär att om han är 
missnöjd så kan han byta och om han är tillfredsställd med ett företag så är andra 
alternativ inte längre intressanta, han blir konnativt lojal. Det är därmed ytterst 
viktigt för ett företag att veta om att vissa kunder bara köper t ex av vana medan 
andra kunder är lojala. De kunder som inte är lojala behöver bearbetas mer med 
marknadsföringsinsatser, eftersom de visar större intresse för andra alternativ än 
lojala kunder. Vidare menar Jarvis & Wilcox (1997) att företag med denna 
bakgrund måste ägna sig åt att kartlägga lojaliteten bland deras kunder.  
 
Även om lojala kunder, som har en relation till ett företag, får speciellt förmånlig 
behandling av personalen, betyder det inte att övriga kunder ska behandlas på ett 
sätt så att de söker sig till ett annat företag. Det kan bli problem för personalen att 
hantera vilka kunder som ska behandlas på ett visst sätt. Det är ju fortfarande 
viktigt att attrahera nya kunder som kan bli lojala i längden. Fournier (1998) 
menar att företag därför inte bör glömma bort potentiella kunder i 
marknadsföringen. 
 

3.5 Teorisammanfattning 
 
Kundkorts och lojalitetsprograms ursprung finns i RM:s teorier. Inom RM är 
tanken att företagen ska behålla deras existerande kunder genom att skapa 
långsiktiga relationer med dem, istället för att locka dem till upprepade 
transaktioner. Det högsta målet med RM är att det ska leda till lojalitet hos 
kunderna. Kunderna förväntas bli lojala ifall de ges ett högre värde i samband 
med en relation till ett företag, till skillnad ifrån konkurrenternas erbjudanden. 
Lojala kunder förväntas ge företagen lägre kostnader, ökad försäljning, positiv 
reklam och längre kundrelationer 
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Syftet med lojalitetsprogram är att, genom olika monetära och värdeskapande 
förmåner, få kunderna att återkomma och bli lojala. Lojalitetsprogram passar bäst 
när det gäller varor som kunden har lågt engagemang för och som inhandlas 
frekvent. Belönings- och rabattprogram fungerar som ett verktyg för att ändra 
kundstocken och kundernas beteende. På så vis fångas de kunder som handlar 
mycket upp i marknadsföringsåtgärderna och de andra kunderna ändrar beteende 
eller marginaliseras.  
 
Dagligvaruhandelns produkter inhandlas och konsumeras dagligen vilket leder till 
att kunderna känner inhandlandet av dessa produkter som oengagerande. Kopplat 
till lojalitetsprogram och kundkort borde detta innebära att engagemanget för 
produkterna och företaget är lågt, medan engagemanget för lojalitetsprogram och 
kundkort är högt. Detta eftersom att dagligvarukunderna vill minimera risken vid 
köp och att deras motivation, möjlighet eller förmåga att behandla information 
brister. Lojalitetsprogram blir för dessa kunder ett smidigt sätt att hantera 
dagligvaruinköp eftersom programmen har ett enkelt och trovärdigt budskap, som 
repeteras varje gång kunderna handlar och använder sitt kundkort. Detta 
repeterade budskap påverkar kundernas kognitiva och affektiva attityd.  
 
Det saknas en allmänt vedertagen definition av lojalitet. Det som ofta fokuseras på 
och uppfattas som att utgöra lojalitet är hur människor beter sig när de handlar. 
Förutom konnativ lojalitet finns även affektiv och kognitiv lojalitet. De kognitiva, 
affektiva och konnativa faktorerna av kundlojalitet påverkar/påverkas av 
kundernas attityder, som är inlärda och varaktiga. Vi tycker att vi kan koppla de 
tre lojalitetsfaktorerna till tankarna om den lågt engagerade kunden. Den 
kognitiva faktorn kan kopplas till det budskap som är enkelt, trovärdigt och 
repeterat. Den affektiva faktorn kan kopplas till att lågt engagerade kunders behov 
av förtroende och känsla för butiken. Den lågt engagerade kundens önskan att 
minimera risk och tendens till vaneköp kan kopplas till den konnativa faktorn.  
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4 Lojalitetsprogram i svensk 
dagligvaruhandel 

 
 
 
 
 
 
I detta kapitel följer en presentation av det insamlade empiriska materialet, som 
innefattar kundkort inom den svenska dagligvaruhandeln. Vi inleder kapitlet med att 
beskriva hur dagligvaruhandeln i Sverige ser ut idag samt presenterar kortfattat 
information om de svenska lojalitetsprogrammen.    
 

4.1 Dagligvaruhandeln i Sverige idag 
 
När man ser till detaljhandeln så skiljer man på dagligvaror och specialvaror. 
Dagligvaror är sådana varor som inhandlas varje dag, medan specialvaror 
inhandlas mer sällan. I Supermarket 1-2 (2000) beskrivs dagligvaror som 
livsmedel, kem - tekniska artiklar (inklusive pappersvaror), tobak & tidningar 
samt övriga dagligvaror (inklusive blommor). Inom kategorin specialvaror ryms 
beklädnad, heminredning och fritidsvaror.  
 
Omstruktureringar har skett inom dagligvaruhandeln vilket har lett till att stora 
butikskedjor har bildats. Dagligvaruhandeln i Sverige domineras av ICA, Coop, 
Axfood och Bergendahls som tillsammans har 80 % av marknaden (Coop, 2001). 
ICA, Coop och Axfood är de tre största kedjorna som tillsammans har en 
marknadsandel på 72 % (ICA, 2001). Många av företagen samarbetar med 
utländska aktörer för att klara av den ökade konkurrensen på den internationella 
marknaden.  
 
Tidigare skedde konkurrensen i den svenska dagligvaruhandeln horisontellt 
mellan de olika dagligvaruföretagen. Men eftersom de olika kedjorna har många 
olika typer av butiker i sin ägo sker konkurrensen allt mer mellan företag i det 
egna ledet, d.v.s. vertikalt. Detta medför en allt större press på företag att behålla 
sina kunder.  
 
Enligt en svensk undersökning i Supermarket 6-7 (2000) så har ca 4 av 5 
konsumenter mellan 16-74 år en huvudbutik där huvuddelen av alla 
dagligvaruinköp görs. De kriterier som avgör valet av huvudbutik är närhet, 
sortimentsbredd och prisnivå. Valet faller nästan alltid på en allivsbutik, 
stormarknad eller en lågprisbutik. En annan undersökning från Supermarket 11-12 
(2000) visar på att merparten av konsumenterna är nöjda med sin huvudbutik. 
Man lät nämligen de kunder som har en huvudbutik, där den största delen av 
dagligvaruinköpen görs, betygsätta sin butik med ett betyg från 1-10, där 10 var 
mycket bra. Resultatet blev 7,5 vilket tyder på att kunderna är nöjda. Det bör dock 
uppmärksammas att inget nämns om var och av vem undersökningen utfördes. 
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Om undersökningen gjordes i den specifika butiken av representanter av företag 
så kan kunderna indirekt påverkas att sätta ett högre betyg än vad de egentligen 
anser skäligt.  
 
Utöver huvudbutiken har 2 av 3 konsumenter en andra butik där det näst mesta av 
inköpen sker (Supermarket 6-7, 2000). Detta betyder att många konsumenter har 
ett förhållande med två butiker. De flesta konsumenter har även en 
tredjehandsbutik där kompletterande inköp görs. Dessa butiker utgörs av 
trafikbutiker, kiosker, butiker med utländska specialiteter, specialbutiker och 
jourbutiker. Men, är det då så att huvudbutiken och andra butiken ingår i samma 
butikskedja? En undersökning visar på följande se fig. 4.1. 
 
 

 Andra butik 
Huvudbutik: ICA-handlarna Kooperationen Övriga 
ICA-handlarna 11 % 9 % 9 % 
Kooperationen 10 % 4 % 5 % 
Övriga 12 % 6 % 6 % 

 
           
 
 
Ur figuren går det att utläsa att endast 11 % av ICA-handlarnas kunder har deras 
butik som förstaval och andraval. Om man ser till Kooperationen så är samma 
siffra 4 % och i övriga butiker är siffran 6 % (se det gråmarkerade). Detta är inte 
alls en speciellt stor procentsats vilket kan ha flera orsaker. En kan vara att 
konsumenterna är trogna en viss butik i en kedja, snarare än butikskedjan eller 
företaget i sig. En annan tänkbar anledning är att huvudinköpet sker där prisnivån 
är som lägst, medan resterande köp görs i en butik som ligger nära bostaden eller 
jobbet. Förr hade butikskedjorna en mycket stark politisk anknytning, d.v.s. om 
man tillhörde ett parti så var det mycket viktigt att alla inköp skedde i butiker med 
samma politiska ställning. Detta tänkande är nästan helt borta nu, frånsett den 
äldre generationen, men det är i alla fall ett exempel på kunder som håller sig till 
samma kedja. 
  

4.1.1 Svenska lojalitetsprogram 
 
1996 började de så kallade bonusprogrammen dyka upp i Sverige (Andersson, 
2003). Grunden var en lagändring som gjorde det tillåtet för näringsidkare att 
införa bonusprogram. Idag har många affärer det som numera kallas 
lojalitetsprogram och de största är ICA och Coop/MedMera (Andersson, 2003).  
 
I slutet av 1997 fastställde de Nordiska konsumentombudsmännen riktlinjer för 
lojalitetsprogrammens verksamhet (Andersson, 2003). Dessa ska fungera som 
riktlinjer för näringsidkare och kraven presenteras i korthet nedan: 
– Anmälan ska vara frivillig. Innan avtalet ingås ska rättigheter och förpliktelser 

presenteras skriftligt och tydligt.  
– De registrerade upplysningarna ska hanteras på ett etiskt och försvarligt sätt.  
– Bonus ska inte vara differentierad utan bör beräknas proportionellt. Den kund 

som handlar mycket ska alltså inte gynnas genom att få extra bonus.  

Fig. 4.1 En jämförelse mellan kunders huvudbutik och andra butik. 
Källa: Dagens konsumenter är kunder lite överallt. Supermarket (2000), 6-7: sid 51. 
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– Intjänad bonus bör inte avskrivas löpande.  
– Pristävlingar bör inte erbjudas i samband med lojalitetsprogram.  
– Kundregistren omfattas av datalagen och personuppgiftslagen.  
 
Enligt branschorganisationen Svensk handel hade svenskarna i slutet av 2002 
uppemot 20 miljoner kundkort. En undersökning som gjordes hösten 2002 visade 
på att 88 % av deltagarna i undersökningen hade kundkort. Genomsnittligt hade 
de tillfrågade fem kundkort i plånboken. De som var bäst på att bära med sig sitt 
kundkort var de som hade ICA-kort (Andersson, 2003).  

 

4.2 ICA 
 
När vi nämner ICA menar vi inte ICA Ahold AB som är den största 
dagligvarukedjan på den nordiska marknaden. Istället syftar vi på ICA Handlarnas 
AB som är en svensk dagligvarukedja och till viss del även ICA Banken AB som 
handhar finansiella tjänster till kunder (ICA, 2001).  
 
2001 hade 3,5 miljoner personer ICA kundkort och ICA hade 2000 en 
marknadsandel på ca 35 % (ICA, 2001, ICA, 2000). ICA distribuerar fem 
kundkort, nämligen ICA Kundkort Online, ICA Kundkort med kredit, ICA 
Bankkort On-line, ICA Bankkort och ICA Bankkort Plus. (www.ica.se)   
 
Varje krona som man handlar för hos ICA, RIMI och Statoil är värt ett 
bonuspoäng. 1 % av den totala köpesumman omvandlas till bonus, i intervaller av 
2 500 poäng. Så varje gång man uppnår 2 500 poäng får man som innehavare av 
ICA kundkort sin bonus i form av en bonuscheck på 25 kronor. Bonuschecken är 
giltig som hel- eller delbetalning hos ICA eller RIMI. Är man fler i familjen så 
kan man samla ICA Bonus tillsammans med varsitt kort utan extra kostnad. 
(www.ica.se)  
 
När det gäller insättning av pengar på sitt ICA kort, så finns det ingen övre gräns, 
utan medlemmarna kan sätta in hur mycket pengar som helst på sitt konto. 
Inlåningsräntan var i dec-2002 3,10 %. Uttag kan göras i butikerna med max 3 
000 kronor per gång och max 14 000 kronor per vecka. (www.ica.se)  
 
ICA Banken är ett ganska så nytt fenomen, då det registrerades i juli 2001. Det 
finns tre kort med utökade funktioner, vilka är de olika bankkorten. ICA Bankkort 
On-line är ett Maestrokort utan möjlighet till kreditfunktioner. ICA Bankkort 
innehåller samma förmåner som ICA Bankkort Online samt möjlighet att ta 
kundlån upp till 200 000 och få en kundkredit på upp till 50 000 kronor. Det mest 
utvecklade kundkortet, ICA Bankkort Plus är ett kombinerat bank- och kreditkort 
som ger ICA Bonus överallt. Med detta menas att medlemmen förutom att få 
bonus på ICA, RIMI och Statoil även får ett halvt bonuspoäng på alla inköp som 
görs med kortet. På detta sätt ges en möjlighet att maximera bonussamlandet på 
kortare tid. (www.ica.se)  
 
Medlemmarna får varje månad hem erbjudanden från den lokala ICA-affären, 
tillsammans med erbjudanden som distribueras från en central enhet på en 
riksnivå. Om medlemmen har samlat ihop 500 poäng under en månad får denne 
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även ICA: s medlemstidning Buffé hem i brevlådan, som bl.a. innehåller recept. 
ICA satsar även på sin hemsida som de vill utveckla till en matportal med 
näthandel, kundkortsaktiviteter, bankservice och en stor receptbas. (www.ica.se)  
 

4.3 Coop 
 
Med Coop menar vi inte Coop Norden AB som till stor del ägs av det Kooperativa 
Förbundet. Istället syftar vi på Coop Sverige genom vilken Coop Norden bedriver 
affärsverksamhet i Sverige.  
 
Coop har en marknadsandel på 18-18,2 % av den Svenska dagligvaruhandeln 
(ICA, 2001 & Coop, 2001). De har 2,7 miljoner medlemmar i sitt kooperativ och 
distribuerar ett kundkort som heter MedMera som innehas av 3,5 miljoner 
personer (Coop, 2001). För att kunna utnyttja sitt medlemskort och alla 
medlemsförmåner så måste man vara medlem i konsumentföreningen Solidar 
vilket kräver en insats på 100 kronor. Denna summa återbetalas när medlemskapet 
sägs upp.  
 
Varje krona ger 1 poäng och ibland har Coop kampanjer där varje krona ger 
dubbla poäng. Coop använder sig av ett poängsystem som kan liknas vid en 
trappa. 7500 poäng ger en premiecheck. 15 000 poäng ger en extracheck. Dessa 
checkar är värda 50 kr eller så berättigar de medlemmen till 5-10 % rabatt vid ett 
enstaka köp. (www.coop.se)  
 
MedMera kortet är avgiftsfritt och kan användas som betalkort, med tillhörande 
kreditfunktion. Förutsättningen är att medlemmen sätter in pengar på kortet först. 
Högsta belopp som kan sättas in är 15 000 kr och räntan ligger på 3,7 % (dec. 
2002).  
 
MedMera kortet fungerar hos alla Coops samarbetspartners. Bland dessa finns 
Akademibokhandeln, Power, KappAhl, Vattenfall och OKQ8. Väljer man att 
tanka på OKQ8 så får man dels poäng, dels kan man betala med sitt MedMera 
kort. (www.coop.se)  
 
Coop har också ett samarbete med Studentkortet AB. MedMera kortet och 
Studentkortet registreras på samma poängkonto oavsett vilket kort som används. 
En viktig skillnad är dock att Studentkortet endast har poäng- och rabattfunktion, 
men ingen betalfunktion. Coop distribuerar även tidningen Mersmak, som finns 
att hämta i butikerna. (www.coop.se) 
 
Har medlemmen Vattenfall som elleverantör och samtidigt är medlem i Coop så 
får man poäng på sin el- och telefonförbrukning. (www.coop.se)  
 
En annan förmån med MedMera kortet är att medlemmarna får 25 % rabatt vid 
övernattningar på något RICA Citys Hotels, dock endast under helger och 
naturligtvis i mån av plats. Coops svar har inte låtit vänta på sig och även de har 
bestämt sig för att ta upp kampen om bankkunderna. (www.coop.se)  
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4.4 Hemköp 
 
Hemköp är ett helägt dotterbolag till Axfood (www.axfood.se). Dess kundkort är 
ett spar- och betalkort. I dagsläget finns det inget bonuspoängssystem knutet till 
kortet. Som kund så sätter man in pengar först och handlar sedan på kortet. Det 
finns en övre gräns på hur mycket pengar man kan spara på sitt kundkort och den 
ligger för närvarande på 16 000 kr. Räntan ligger på 3,36 % (dec. - 2002) och 
beräknas dag för dag. Som innehavare av kundkortet kan man också ansöka om 
kredit. (www.hemkop.se)  
 
Hemköp har ett samarbete med Föreningssparbanken när det gäller deras 
kundkort. På så sätt är kundens pengar skyddade av statens insättargaranti. 
(www.hemkop.se)  
 
Om medlemmen använder sitt kundkort regelbundet så får denne tillsammans med 
de månatliga kontoutdragen en bilaga med rabatter på olika produkter. Lokala 
erbjudanden är också vanligt förekommande. (www.hemkop.se)  
 
Speciella kundkortskvällar är ett återkommande arrangemang bland de olika 
Hemköpsbutikerna. Hemköp kundkort är giltigt i samtliga Hemköpsbutiker, samt 
på alla Åhléns varuhus i Sverige. (www.hemkop.se)  
 

4.5 AG:s Favör 
 
AG: s Favör tillhör kedjan Bergendahls. AG: s Favör distribuerar ett kundkort 
som dels går att ladda upp med pengar och betala med i kassan, och dessutom får 
medlemmen ta del av utvalda erbjudanden genom att visa upp sitt kundkort. 
Erbjudanden presenteras i de utskick som görs av företaget varje vecka. De 
butiker som kundkortet gäller i är AG: s Favör, City Gross och Ekohallen. (AG:s 
Favör, 2001) 
 
AG: s Favör har inga avgifter kopplade till sitt kundkort såsom startavgift, 
årsavgift, småköpsavgift, aviavgift eller andra kostnader för att skaffa ytterligare 
kort. Det går att spara pengar på kontot och det maximala sparbeloppet är 16 000 
kronor. Inlåningsräntan var i december 2002 3,36 %. Det går även att ta ut 
kontanter genom att avrunda sitt köp uppåt, upp till 500 kronor extra.  
 
Varje månad får medlemmen sina köp redovisade på ett kontoutdrag. Genom att 
ringa talsvar och uppge en tilldelad talsvarskod får man direkt tillgång till 
information om ens konto. (faktablad AG:s Favör, 2001) 
 

4.6 Vivo 
 
Vivo är ett helägt dotterbolag till Axfood (www.axfood.se). Vivo distribuerar ett 
poängkort som är ett renodlat bonuskort utan betalfunktion. 1 % av köpesumman 
omvandlas till bonus. När medlemmen väljer att ta ut sina bonuspoäng lönar det 
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sig att välja produkter ur poängkatalogen. I poängkatalogen finns omkring 200 
produkter som man kan byta mot bonuspoäng. Beroende på valet av produkt, så 
kan medlemmens bonus bli större än 1 %. (www.vivo.se)  
 
Poäng kan samlas i Vivos alla 81 butiker i Stockholm, Södertälje och på Gotland. 
Vivo har Preem som samarbetspartner, vilket har till följd att man kan samla på 
sig poäng genom att tanka, hyra bil eller släp på Preem. Som innehavare av 
poängkortet har kunden också en möjlighet att samla på sig poäng genom att boka 
sin resa genom Poängresor. Man bokar resan hos Scanworld Travelpartner som 
har resor med Always, Fritidsresor, Apollo och Trivselresor. Man får alltid 
tillgodoräkna sig poäng på hela resans pris, exklusive moms. (www.vivo.se)  
 
Som komplement till poängkortet har Vivo hushållskortet, som är ett betalkort och 
företagskortet som är ett betal- och kreditkort. Insättningsräntan på dessa kort är 
3,36 % (dec. – 2002) och de samma funktion som poängkortet. (www.vivo.se)  
 
Vivo har utvecklat sitt lojalitetsprogram och inför detta bonusprogram i januari 
2003 (www.vivo.se).  
 

4.7 Sammanfattning 
 
Vi har försökt illustrera likheter och skillnader mellan dessa olika kundkort i figur 
4.2. Figuren visar hur utvecklade de kort som finns inom varje företag är. 
 
 

Kundkort ICA Coop Hemköp AG:s Favör Vivo 
Årsavgift Ja, för bankkorten Nej. 

Engångssumma=100 kr 
Nej Nej Nej 

Bonuspoäng Ja Ja Nej Nej Ja 
Betala Ja Ja Ja Ja Ja 
Saldobesked  Ja Ja Ja Ja Ja 
Maxinsättning Nej 15 000 16 000 16 000 Ja 
Sparkonto Ja (3,10 %) Ja (3,70 %) Ja (3,36 %) Ja (3,36 %) Ja (3,36 %) 
Månatliga kontobesked Ja Ja Ja Ja Ja 
Extrakort Ja Ja Ja Ja Ja 
Kreditkort Ja Ja Ja Nej Ja 
Samarbetspartners RIMI, Statoil Akademibokhandeln,  

Kicks, Power,  
KappAhl, 
Studentkortet,  
OKQ8, Vattenfall 

Åhléns, 
Föreningsspar-
banken 

Citygross, 
Ekohallen, 
Föreningsspar- 
banken 

Preem, 
Förenings- 
Sparbanken,  

Medlemsförmåner Erbjudanden i 
butikerna. Tidningen 
Buffé, som skickas hem 
till medlemmarna vid 
över 500 poäng/månad 
med en rabattidning. 

Erbjudanden i 
butikerna och tidningen 
Mersmak som finns att 
hämta i butikerna. 

Bilaga med  
rabatter 

Erbjudanden  Poängkatalogen, 
Poängresor 

 
 
 

Fig. 4.2 En jämförande tabell över de olika dagligvarubutikernas kundkort. 
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4.7.1 Reflektioner 
 
De flesta kundkortsföretag i Sverige har ett lojalitets- och kundkortsprogram som 
inkluderar en möjlighet till samlande av bonuspoäng. Allt som köps av kunderna 
hos respektive kundkortsföretag och ibland hos deras samarbetspartners ger 
bonuspoäng. Det finns ett kundkort som står allena och det är ICA Bankkort Plus 
som ger bonuspoäng på allt som betalas med det kombinerade kund- och 
bankkortet.  
 
Grundtanken med bonuspoäng är att få kunden att ändra sitt köpbeteende. Varje 
bonuspoängsystem har en tröskel för hur mycket kunden måste samla för att 
tillgodoräkna sig en bonuscheck eller i vissa fall en kundtidning. Detta utgör ett 
utträdeshinder för medlemmarna av lojalitetsprogrammet, vilket hindrar dem ifrån 
att gå till ett annat företag eftersom de då missar sina förmåner. Ett annat 
utträdeshinder kan Coops medlemsinsats utgöra, vilket trots sitt ringa belopp 
mentalt kan förpliktiga medlemmarna att fortsätta använda sitt MedMera kort. 
Något som Vivo har tänkt på är kopplingen till butiken och sortimentet, vilket 
innebär att kundernas bonus ökar då de väljer produkter ur en poängkatalog. 
Genom att t ex framhäva egna märkesvaror vid utlämnande av bonuscheckar, så 
kan den kognitiva och även affektiva kopplingen till företaget öka. Kunderna kan 
komma att tänka att det där företaget ger mer.  
 
Förekomsten av betal- och bankfunktioner i samband med kundkort har växt 
bland de svenska dagligvaruföretagen. Det som startades av ICA finns nu mer 
eller mindre inkluderat i kundkorten hos de övriga aktörerna som vi presenterat. 
Det här ser vi som ett sätt att utöka servicen och kundvärdet i 
lojalitetsprogrammen för att knyta kunderna närmare företaget. Ju mer service 
som ges kunderna desto mer tid får kunderna till andra saker än att handla. Detta 
medför att kunderna minskar informationsbehandlingen och utvärderingen av 
alternativ. Detta, i kombination med de samarbeten som dagligvaruföretag har 
med andra företag vilket ger kunderna poäng på andra inköp, ger kunderna ett 
större mervärde på sina inköp.  
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5  Resultat och analys 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel har vi sammanställt våra intervjuer och förtydligat med utvalda 
intervjusvar. Vi presenterar frågorna var för sig kopplade till respektive frågas 
intervjuresultat.  Först behandlar vi intervjusvaren gällande den kognitiva lojaliteten och 
därefter den affektiva och konnativa lojaliteten. Vi har analyserat intervjupersonernas 
svar under respektive fråga. Efter varje lojalitetsredovisning finns en sammanfattning av 
analysen. Nedan presenteras återigen den modell som är central för vårt resultat och vår 
analys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Kognitiv lojalitet 
 
Fråga 1: Nämn en dagligvarukedja samt en dagligvarubutik. 
 
Av våra 11 intervjupersoner svarade nio stycken samma företag på kedja och 
butik. Butikerna var de lokalt förankrade ställen där intervjupersonerna gjorde 
sina inköp och kedjan som nämndes var den där butiken ingick i, t.ex. Coop och 
Konsum i Eslöv.  Två av intervjupersonerna nämnde olika företag som kedja och 
butik. I båda fallen var dagligvarukedjan ett välkänt företag medan butiken var 
mindre och det är där de primära inköpen skedde.  
 
 
 

Fig. 5.1 En struktur för kundlojalitet. Källa: Dick & Basu (1994).Consumer loyalty: Toward an 
integrated conceptual framework. Journal of academy of marketing science, 22 (2). Page 101. 

KOGNITIVA FÖREGÅNGARE 
– Tillgänglighet 
– Förtroende 
– Centralitet 
– Klarhet 

AFFEKTIVA FÖREGÅNGARE 
– Känsla 
– Känsloläge 
– Humör 
– Primär påverkan 
– Tillfredsställelse 

KONNATIVA FÖREGÅNGARE 
– Switching cost 
– Sunk cost 
– Förväntning 

Relativ 
attityd 

Återköp KONSEKVENSER 
– Motivation att söka  
– Motstånd mot andras övertalningar 
– Muntliga rekommendationer  

LOJALITETSRELATION 

SOCIAL NORM 

PÅVERKAN AV 
SITUATIONEN  
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Analys av fråga 1 
 
Syftet med denna fråga var att belysa de kognitiva föregångarna centralitet, 
klarhet och tillgänglighet, enligt Dick & Basus (1994) modell.  
 
Nio intervjupersoner svarade samma företag vid åtanke på en dagligvarukedja och 
butik. Enligt Gremler & Browns (1996) definition är de kognitivt lojala till det 
nämnda företaget. Detta eftersom de nämner företaget vid direkt åtanke och att de 
därmed har starka associationer mellan företaget och dagligvaruinköp. Det är 
viktigt att ha i åtanke att när en kund spontant i första hand tänker på något, i detta 
fall ett dagligvaruföretag, så har det sällan med slumpen att göra. Bloemer et al 
(1999) menar att det beror på en omedveten inlärning som har sin grund i 
inlärning och registrering, här av ett visst företag p.g.a. erfarenheter från köp eller 
reklam, d.v.s. kognitiv lojalitet. 
 
Alla respondenter hade kundkort i det dagligvaruföretag som de angav som 
dagligvarukedja. Respondenterna hade det nämnda dagligvaruföretaget som 
primärbutik och när kundkortet erbjöds så blev de medlemmar. Företaget fanns då 
redan mentalt vilande hos dem, så de hade starka kunskapsmässiga band till 
kundkortsföretaget. 
 
Av intervjupersonerna var det fem stycken som hade två kundkort och de nämnde 
endast ett av dessa kundkortsföretag. Det kan handla om slump, men troligare är 
att ett av företagen finns mer tillgängligt än det andra och att respondenten 
mentalt associerade starkare till det. I två av fallen nämndes olika företag som 
butik och kedja. Det visade sig att respondenterna ofta handlade i butiken men 
hade sitt kundkort i kedjan, där de handlade mer sällan. Att då inte butiken 
nämndes som kedja kan bero på att det ofta är de stora dagligvaruföretagen som 
genom sin marknadsföring har grävt djupt ner i personernas medvetande. De som 
”alltid” har funnits, är väletablerade och har väl utarbetade 
marknadsföringsstrategier vilket säkert på något sätt har påverkat allas 
medvetande. När personerna då skulle nämna en kedja så valdes ett av dessa 
väletablerade dagligvaruhandelsföretag, vid åtanke på en butik drog de sig till 
minnes den butik där de gör sina inköp. Dessa intervjupersoner verkar vara ha 
båda företagen tillgängliga i minnet.   
 
Bloemer et al (1999) påpekar att den kognitiva lojaliteten inte behöver innebära 
att, om vi applicerar resonemanget på dagligvaruhandeln, kunden gör sina inköp i 
den butik som finns centralt i minnet. Fall där personer skulle ha nämnt ett företag 
där de inte gjorde några inköp skulle också ha kunnat inträffa, men bland våra 
respondenter fanns det inga sådana. De både handlade i och hade kundkort i en 
och samma dagligvarubutik, vilket antagligen är den som ligger närmast till hands 
mentalt sett.  
 
Våra intervjupersoner ger omedvetet signaler på att de har ett förhållande till den 
kognitiva lojaliteten. T.ex. nämnde alla våra intervjupersoner sin kundkortsbutik 
som dagligvaruföretag, och vid exemplifieringar nämnde många av dem 
omedvetet just sitt kundkortsföretag. 
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Söderlund (2001) har gjort en undersökning som visar på att kortkunder lägger ner 
en större andel av sina inköp i kundkortsbutiken jämfört med kunder utan 
kundkort. Vi tror att det finns ett samband mellan detta fenomen och kognitiv 
lojalitet. Kortkunder är kognitivt lojala till sitt kundkortsföretag vilket innebär att 
när de får ett behov av någon dagligvara tänker de direkt på sin kundkortsbutik. 
Kunder utan kundkort gör kanske inte denna association, vilket medför att de 
tänker på olika butiker när behovet uppstår.  
  
 
Fråga 2: Känner du förtroende för din kundkortsbutik gällande t.ex. service, 
utbud och information? 
 
Åtta av våra intervjupersoner ansåg att de hade förtroende för sin kundkortsbutik. 
Två av dem förklarade deras syn på förtroendet på följande sätt: 
 
”Jag det gör jag. Förtroendet är att jag tar de varor jag vill ha och den service 
jag vill ha” 
 
”Ja, det som jag har köpt har alltid varit av hög kvalitet” 
 
En av personerna som ansåg sig har förtroende, gjorde följande tillägg angående 
kundkort: 
 
”Jag har väl förtroende, men jag gillar inte att de ser vad jag handlar”  
 
Två av de som ansåg sig ha förtroende gjorde en jämförelse mellan förtroendet för 
kundkortsbutiken och andra dagligvarubutiker: 
 
”..butik som butik… Min kundkortsbutik är en butik som man känner till och som 
alltid har funnits, men det är lika stort förtroende som jag har för andra liknande 
butiker” 
 
Tre av intervjupersonerna var mer kluvna till huruvida förtroende förelåg eller ej. 
 
 
Analys av fråga 2 
 
Syftet med denna fråga vara att få respondenterna att tänka i termer av förtroende 
samt få fram huruvida de känner förtroende för sin kundkortsbutik eller inte.  
 
Förtroende är en faktor i den kognitiva lojalitetens föregångare, enligt Dick & 
Basu (1994), som till stor del handlar om erfarenheter och omgivningens 
påverkan. Att våra respondenter kände förtroende för sin kundkortsbutik tyder på 
att deras förväntningar har blivit uppfyllda av butiken. Om en kund upprepade 
gånger blir missnöjd med sitt inköp, tappar denne till slut förtroendet och byter 
butik. Detta överensstämmer med vad Bloemer et al (1999) pekar på, dvs. att 
kognitiv lojalitet bildas genom att upprepade gånger utsätta en person för ett 
budskap. Vi menar att våra intervjusvar tyder på att det krävs förtroende för att en 
kund kontinuerligt ska göra sina inköp i en viss dagligvarubutik.  
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De som ansåg sig ha lika stort förtroende för alla likvärdiga dagligvarubutiker 
gjorde säkert denna liknelse utifrån sina egna erfarenheter i dessa butiker. Det 
finns dagligvaruföretag som har funnits länge på marknaden och har ett väl 
utarbetat butikskoncept. Dessa företag har under lång tid och genom olika 
marknadsföringsaktiviteter medvetet etablerat sina namn på marknaden och i 
kundernas medvetande, vilket de ofta är omedvetna om, genom upprepade 
meddelanden.  
 
Det fanns respondenter som inte kunde svara på frågan trots att de gjorde 
dagligvaruinköp i sin kundkortsbutik. Man kan ana att de känner förtroende då 
kundkort skaffades i butiken. Detta kräver nämligen ett visst merarbete av 
kunderna som förväntar sig något tillbaks. Dessutom gör de regelbundna inköp i 
butiken, trots att många andra butiker erbjuder ett liknande utbud.  
 
Brist på alternativ kan leda till att inköp görs i en specifik butik, något som 
motsäger det Bloemer et al (1999) menar om upprepat beteende som tecken på 
kognitiv lojalitet. Våra intervjupersoner bor på sådana ställen att det finns 
alternativa dagligvarubutiker till deras kundkortsbutik, vilket gör att vi inte tror att 
inköpen görs på ett visst ställe p.g.a. brist på alternativ. Även detta tyder på att 
förtroende för service, utbud och information i kundkortsbutiken föreligger hos 
våra respondenter.   
 
 
Fråga 3:Varför tror du att din kundkortsbutik erbjuder kundkort? 
 
Vi fick in en hel del olika förslag på vad syftet med kundkort är. Många av 
intervjupersonerna trodde att det var att locka till sig kunder och knyta till sig 
trogna kunder. Några trodde att syftet var att kontrollera kundernas 
inköpsbeteende genom sina kundregister och registrering vid inköp. 
 
”De erbjuder kundkort för att se vad folk köper. De tjänar på dem som kommer 
dit oftare och om kunderna har kundkort tror butikerna väl att de handlar oftare. 
Det är vinst för butikerna, för de vill inte ge bort sakerna till ett billigare pris” 
 
”Vad jag förstår så registrerar de köpen för att sedan marknadsföra sig på ett bra 
sätt. Det är frågan om de håller det internt och följer regler för registrering” 
 
 Men, det fanns även andra förslag: 
 
”För att öka försäljningen och kundantalet, dvs. tjäna mer pengar” 
 
”Som konkurrensmedel, för att alla andra har det” 
 
”För om man handlar där hela tiden för att samla poäng så blir man en trogen 
kund” 
 
Analys av fråga 3 
 
Syftet med denna fråga var att få besvarat hur förtroendet till kundkortsbutiken 
gällande kundkortsdistributionen ser ut. Lojalitetsprogram handlar, enligt Hart et 



 40

al (1999), om att företagen vill skapa relationer med sina kunder för att få dem att 
återvända och handla mer. Detta eftersom den ökade konkurrensen mellan företag 
gör att kunderna har fler alternativ att välja på. Men vad tror kunderna egentligen 
att det handlar om?  
 
Flera av våra intervjupersoner menade att deras kundkortsbutik distribuerade 
kundkort för att tjäna pengar. Detta tyder på en viss syn på dagligvaruhandeln, 
dvs. att få kunderna att handla mer för att öka omsättningen. Dessa respondenter 
varken inser eller är medvetna om att kundkortsföretagen försöker skapa en 
relation med dem. Istället ser de endast sitt eget, nämligen kundens, bidrag i 
relationen. Deras erfarenhet är antagligen att de handlar mer som 
kundkortsinnehavare, och tror därmed att även andra gör det. Därmed tänker de 
direkt på att kundkortsbutikerna tjänar pengar på sina kundkortskunder. Man kan 
ana att de misstror kundkortsföretagen gällande kundkortsdistributionen. 
 
En viss skepsis råder hos den respondent som ansåg att dagligvarubutiker erbjuder 
kundkort eftersom deras konkurrenter gör det. Denna person verkar inte se att ett 
ömsesidigt utbyte förekommer mellan medlemmarna och kundkortsföretagen. 
Istället så säger respondentens erfarenhet att kundkortsföretagen inte värnar om 
sina kunder, utan driver sina lojalitetsprogram för att inte mista kunder till sina 
konkurrenter som är kundkortsföretag. Respondenten verkar inte ha förtroende för 
sitt eller andra kundkortsföretag i denna fråga.       
 
En person som vi intervjuade trodde att syftet med lojalitetsprogram var att få 
medlemmarna att samla poäng för att på så sätt skapa trogna kunder. Vissa 
respondenter trodde att det handlade om att locka och knyta till sig kunder. Dessa 
respondenter verkar ha en lojalitetssyn på kundkortsdistributionen, med tanke på 
att de nämner ord som trogna kunder samt att knyta kunder till sig. De nämnde 
inte företags vinstmaximering, vilket kan bero på att de accepterar metoden och 
snarare ser till hur kundkortsföretagen ska lyckas med detta. De verkar ha ett visst 
förtroende för sina kundkortsföretag  
 
De respondenter som direkt tänkte på kundkortsföretagens registrering av kunder 
och inköp, verkar inte ha förtroende för sin kundkortsbutik i denna fråga. De ser 
företagens vinst med att hålla kundregister, men verkar skeptiska över denna 
hantering. Trots det kan vi se att en viss acceptans råder, men tanke på att dessa 
respondenter trots allt har kundkort och därmed har godtagit kundkortsföretagets 
registrering. Deras förtroende för själva registreringsprocessen är lågt, vilket även 
bör påverka förtroendet för själva kundkortsföretagets distribution då 
registreringen är en stor del av denna.    
 
Fournier (1998) beskriver att en envägskommunikation från företag till deras 
kunder gör att kunderna inte har förtroende för företaget. Vidare menar han att 
envägskommunikation ofta förekommer då produkterna kräver lite engagemang 
och priset är viktigt. Detta kan vara anledningen till att respondenterna inte känner 
förtroende för kundkortsföretagens korthantering. De kan uppleva det som att 
företagen kommunicerar med dem via sina erbjudanden och medlemsbrev, men 
att denna endast är riktad åt ett håll.  
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Barnes (1994) menar att RM inte bara handlar om att samla information om 
kunder i databaser eller att skapa band mellan företag och kund. Nyckelorden är 
ömsesidig belöning, att nytta ges till båda parter och att tillit förekommer. Våra 
respondenter hade en annan uppfattning om den relation som förekommer med 
kundkortsföretaget. De var medvetna om sina egna uppoffringar, främst de 
finansiella men även tidsmässiga och integritetsmässiga. Att företagen arbetar för 
att skapa en relation var det inga respondenter som påpekade eller nämnde. Det 
som några påpekade var just registreringen av kunder och inköp, d.v.s. vinsterna 
för kundkortsföretagen. Det bristande förtroende som respondenterna hade gör att 
det inte finns någon möjlighet till att en relation uppkommer, då de inte är 
intresserade av att ha en relation med sitt kundkortsföretag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Sammanfattning av kognitiv lojalitet 
 
Våra respondenter hade starka kunskapsmässiga band till sitt kundkortsföretag. 
De kognitiva föregångarna centralitet, klarhet och tillgänglighet kunde skönjas 
då de nämnde sin kundkortsbutik vid direkt åtanke på en dagligvarubutik. Detta 
kan bero på att inlärning och registrering har medfört att de respektive 
kundkortsföretagen finns vilande mentalt hos kunden.   
 
Förtroende är en av de kognitiva föregångarna i vår analysmodell. 
Respondenterna kände förtroende för sin kundkortsbutik gällande service, utbud 
och information. Detta har antagligen sin grund i att kundernas förväntningar har 
blivit uppfyllda av butiken.  
 
Däremot kunde vi se tendenser till att respondenterna misstrodde 
kundkortsföretagen gällande kundkortsdistributionen. De hade därmed en annan 
syn på själva relationen än vad vi ser att kundkortsföretagen har. De såg inte till 
den ömsesidighet som, enligt Barnes (1994), bör förekomma i en relation. Istället 
nämnde de endast sina egna uppoffringar gällande pengar och integritet samt 
kundkortsföretagens vinster med deras registreringar. Företagen har kundkort för 
att skapa relationer med dem och därmed få dem att bli lojala. Respondenternas 
bristande förtroende gällande kundkortsdistributionen och registreringarna gör att 
denna relation bli svår att genomföra.  
 

Företag 

Företag Kund 

Kund 

Monetära 
transaktioner 

Fig. 5.2. Hur kortkunder ser på sin relation till kundkortsföretag 
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5.2 Affektiv lojalitet 
 
Fråga 4: Är du tillfredsställd med ditt kundkort respektive din 
kundkortsbutik? 
 
Nio av intervjupersonerna ansåg att de var tillfredsställda med sin kundkortsbutik. 
De motiverade detta med att de uppskattar de medlemsförmåner som de får som 
medlemmar i lojalitetsprogrammet.  
 
”Ja, det är jag. Jag är sådan som person att jag vill underlätta mitt sätt att leva. 
Tanken att dagligvarubutikerna även blir till banker är lockande eftersom man tar 
bort ett led i vardagen” 
 
”Tillfredsställelsen har ökat i den mån att jag kan handla med mitt kundkort, men 
samtidigt så handlar jag ofta mer än jag tänkt mig” 
 
Fyra av våra intervjupersoner, som ansåg sig tillfredsställda, nämnde förutom 
medlemsförmåner även butiksrelaterade fördelar.  
 
”Jag är tillfredsställd med min kundkortsbutik eftersom de alltid har de varor som 
jag är ute efter i sitt sortiment. Det är sällan som jag har fått någon vara som jag 
kan klaga över” 
 
Två av våra intervjupersoner ställde sig tveksamma till frågan och ville/kunde ej 
ge något svar.  
 
Analys av fråga 4 
 
Tillfredsställelse är en affektiv föregångare enligt Dick & Basus (1994) modell. 
Detta innebär att en relation finns mellan kundens tillfredsställelse och dennes 
affektiva lojalitet.  
 
De av våra respondenter som svarade på frågan nämnde alla fördelar med sitt 
medlemskap. Detta tyder på att de ser positivt på de förmåner som de får som 
medlemmar, d.v.s. är tillfredsställda med sitt medlemskap. Fyra personer nämnde 
saker om sin kundkortsbutik som de var tillfredsställda med. Det verkar som att 
våra intervjupersoner har vissa känslomässiga kopplingar till kundkortsföretaget. 
Detta kan vara ett tecken på den affektiva attityd som Hoyer & McInnis (2001) 
påstår uppstår när en person regelbundet utsätts för ett budskap. 
 
Oavsett vad kunderna tror sig veta borde medlemsförmånerna, som de inte hade 
fått om de ej haft kundkort, få dem att känna tillfredsställelse. De personer som 
kände sig tillfredsställda nämnde just den utökade medlemsservicen som grunden 
till detta. T.ex. var de respondenter som utnyttjade möjligheten att betala med 
kundkortet, mycket tillfredsställda med denna förmån. Dessutom gick deras 
tillfredsställelse med kundkortet hand i hand med tillfredsställelsen med 
kundkortsföretaget. Detta såvida det inte är som Dowling & Uncles (1997) 
föreslår, nämligen att respondenterna är tillfredsställda med sitt kundkort, men 
detta har inget samband med tillfredsställelsen till kundkortsföretaget. Rimligtvis 
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är det så att eftersom lojalitetsprogrammen har en 100 % koppling till butikerna 
och dessa ses som något positivt så borde även synen på butikerna vara positiv.  
Enligt en undersökning i Supermarket 11-12 (2002) är merparten av 
konsumenterna nöjda med sin huvudbutik. Detta resultat går att applicera på vår 
undersökning då våra respondenter var tillfredsställda med sin kundkortsbutik.  
 
 
Fråga 5: Om någon medlemsförmån skulle försvinna, skulle det kunna få dig 
att byta dagligvarubutik, i så fall vilken och varför? 
 
Sju av våra intervjupersoner skulle inte byta butik om någon kundkortsförmån 
skulle försvinna. Kommentarerna till denna fråga löd bl.a.:  
 
”Nej, jag ser inte så mycket på rabatterna. Jag skulle inte kunna tänka mig att 
byta p.g.a. någon förmån”  
 
”Nej, inte så länge jag har närmast till min kundkortsbutik. Jag börjar inte gå 
genom halva stan för att jag får bättre bonus på något annat ställe. Det hade varit 
för omständligt att byta kort. Nu har jag det kortet så det är väl därför” 
 
En av intervjupersonerna svarade nej, men gjorde följande tillägg: 
 
”Nej, det beror mest på brist på alternativ nära bostaden. Skulle däremot en 
annan butik etablera sig nära bostaden skulle jag kunna tänka mig att byta om 
förmånerna försvinner” 
 
De två personer som skulle kunna tänka sig att byta butik skulle göra detta om 
sparräntan sänktes till hälften eller om blöjstegen försvann.  
 
En person visste inte om detta skulle kunna inträffa då personen inte tänkt i de 
banorna förut.  
 
Analys av fråga 5  
 
Det vi ville belysa med denna fråga var de affektiva föregångarna primär 
påverkan och känslor, med hänvisning till Dick & Basus (1994) modell. Vi ville 
se hur starkt våra intervjupersoner känner för sina förmåner och för sin 
kundkortsbutik. Vi tror nämligen att det finns vissa risker med lojalitetsprogram. 
Det som föranleder detta är svaren vi fick från andra frågor där det märktes att 
förmåner är uppskattade.  
 
Medlemmarna ansåg inte att förmånerna var speciellt viktiga, men skulle 
kundkortet eller några viktiga förmåner plötsligt försvinna så skulle säkert ett stort 
missnöje sprida sig. Detta skulle kunna leda till att delar av kundkretsen 
försvinner eftersom många dagligvarubutiker erbjuder ett liknande utbud och har 
ungefär samma prisnivå. De monetära förmånerna, som beskrivs av Berry & 
Parasuraman (1991), som ingår i alla lojalitetsprogram skulle då bli fördelaktigare 
i vissa kundkortsbutiker än i andra. Känner en kund starkt för sin dagligvarubutik 
stannar de säkert kvar oavsett om förmånerna förändras, då deras känslomässiga 
band väger tyngre än de monetära. Är kunden däremot likgiltig inför var inköpen 
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sker, vilket är troligt då lågt engagemang förekommer vid dagligvaruinköp, kan 
följden bli att de byter dagligvarubutik. De känner då att låga priser är viktigare än 
butiken.  
 
Några av våra respondenter ansåg att förmånerna betydde så pass mycket för dem 
att byte av butik kunde ske om förmånerna försvann. Vi antar att detta inte gäller 
vilken förmån som helst utan de som kunderna känner starkast för, d.v.s. värderar 
som mest betydelsefulla. Finns det inget annat företag som har dessa förmåner så 
kan man ju tänka sig att kunderna likaväl skulle stanna kvar i den befintliga 
butiken så länge de inte anser att ett borttagande av förmåner ger en mycket stor 
minskning i servicen.  
 
En mindre dramatiskt utväg kan vara att en borttagen förmån leder till en minskad 
användning av kundkortet och/eller ett minskat köpande i kundkortsbutiken. Detta 
i fallet om kunden inte känner att dagligvarubutiken är av primärt intresse utan 
priset värderas högst. Kunden jämför då med konkurrenternas priser/erbjudanden 
och väljer att gå med i deras lojalitetsprogram som komplement. Deras låga 
engagemang ökas dock av att de måste hålla sig ajour med flera 
dagligvaruföretags utbud, men den känslomässiga kopplingen är fortfarande låg.   
 
 
Fråga 6: Känner du dig lojal mot din kundkortsbutik? 
 
I denna fråga blev svaren splittrade. Fyra intervjupersoner kände sig lojala, tre 
personer kände sig inte lojala och fyra personer var tveksamma. Av dem som 
kände sig lojala var motiveringarna ofta: 
 
”Ja, jag handlar ju där. Det är ju dit jag går” 
 
En av dem som kände sig lojala gjorde tillägget: 
 
”Men, jag känner inte att det är tabu att gå och handla i andra butiker” 
 
Av de som svarade att de inte kände sig lojala så handlade svaren ofta om att om 
mer fördelaktiga alternativ dyker upp så skulle de inte tveka att byta 
livsmedelsbutik.  
 
”Nej. Om det öppnar en ny butik bredvid så skulle jag väl se efter om den var 
bättre och i så fall bytt. Det har inget med kundkortet att göra” 
 
Det fanns även några intervjupersoner som kände sig tveksamma till lojalitet. En 
av dem uttryckte sig på följande sätt: 
 
”Det är inget som jag har tänkt på. Det är som sagt det som är närmast och jag 
behöver handla där. Men det är kanske så att den butik som man är van att 
handla i, den vill man kanske vara lojal mot om man har blivit trevligt bemött och 
tycker att utbudet är bra” 
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Analys av fråga 6 
 
Syftet med denna fråga var att få en uppfattning om vad respondenterna anser 
rymmas i begreppet lojalitet samt se huruvida deras känslor stämmer överens 
med deras lojalitetsbegrepp. Grunden till frågan är en undersökning av Dowling & 
Uncles (1997), som visar på att lågt engagerade kunder har en tendens att känna 
lojalitet mot lojalitetsprogrammet men inte mot själva företaget. 
 
Innan vi ställde frågan var vi medvetna om att våra respondenter skulle ha sina 
egna definitioner av lojalitet och att få är medvetna om ifall de är lojala eller ej. 
Det är ju trots allt som Mägi (1999) säger, att en allmänt vedertagen definition av 
lojalitet saknas. Svaren handlade mycket om beteende, men vi valde ändå att 
placera frågan här då den handlar om en inre känsla eller uppfattning.  
 
Våra respondenter hade starka associationer mellan lojalitet och upprepat 
beteende. De intervjupersoner som kände sig lojala till sin kundkortsbutik för att 
de handlade där såg lojalitet som något beteendemässigt. Blomqvist, Dahl & 
Haeger (1993) menar att en lojal kund är en kund som över tiden anlitar ett 
företag för att tillfredsställa hela, eller en betydande del av, sitt behov av tjänster. 
Även Gremler & Brown (1996) menar att den konnativa lojaliteten betyder 
upprepade köp. Detta innebär att en person som gör upprepade köp i en butik och 
har butiken som ett förstahandsalternativ är konnativt lojal till denna.  
 
De intervjupersoner som inte ansåg sig lojala då de utan tvekan skulle byta butik 
om ett bättre alternativ dök upp, associerade lojalitet till upprepade köp. Enligt 
Blomqvist, Dahl & Haegers (1993) definition så är dessa kunder alltså konnativt 
lojala till den butik där inköpen sker just nu. Trots att vissa intervjupersoner 
nämnde trohet så är det ändå den konnativa lojaliteten som lyser igenom i deras 
svar. En intervjuperson hade starkare associationer mellan lojalitet och känslor. 
Personen påpekade det som Hoyer & McInnis (2001) menar, d.v.s. att 
dagligvaruinköp handlar om vana. Att personen dessutom trivs i butiken för att 
personalen är vänlig och är nöjd med utbudet, uppfyller många av den affektiva 
lojalitetens kännetecken. Denna person utstrålar alltså affektiv lojalitet och 
identifierar sig med företagets koncept, vilket Gremler & Brown (1996) nämner 
som en affektiv dimension av lojalitet. 
 
Att tio av våra intervjupersoner inte relaterade lojalitet till den affektiva 
dimensionen, kan bero på att de inte förknippade känslor med kundkortsbutiker. 
Om vi hade ställt frågan om de var lojala till sin partner hade svaren mer troligt 
utfallit inom det känslomässiga området. Betänk att våra respondenter, med 
applicering av Hoyer & McInnis (2001) teorier, har lågt engagemang. De menar 
att lojalitet har att göra med just lågt engagerade kunder, men inte till företag utan 
snarare till produkter. Det kan vara så att våra respondenter omedvetet har känslor 
för sin dagligvarubutik och därmed, med motiv som är beteendemässiga, anser sig 
vara lojala.  
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Fråga 7: Vad tycker du om ditt/dina kundkort d.v.s. positiva och negativa 
faktorer? 
 
Alla intervjupersoner kunde komma på positiva faktorer med kundkortet och alla 
nämnde poängen och erbjudandena. Sju av dem ansåg att den enda positiva 
faktorn var bonus/rabatter. Fyra av respondenterna kom på ytterligare faktorer 
som var positiva. Bland dessa nämndes medlemstidningen, att man kan ladda 
kundkortet med pengar och att man kan kontrollera hur mycket man lägger ner på 
dagligvaruinköp varje månad.  
 
Fyra respondenter kunde inte komma på några negativa faktorer, vilket i vissa fall 
hade att göra med att de inte hade haft sitt kundkort så länge. Bland de negativa 
faktorerna nämnde fyra att de ogillade att butikerna registrerar vad man köper. En 
person tyckte inte om att kundkortsföretaget kan använda sig av kortet för att 
sprida reklam. Att kortet alltid måste visas upp för att bonus skall ges var det en 
person som nämnde med tillägget: 
 
”Det är ju inte alltid som man har med sig plånboken” 
 
Två av respondenterna ansåg sig ha tillräckligt med plastkort redan, eller som en 
av dem uttryckte sig: 
 
”Annars är det ganska så löjligt eftersom det stoppar upp köer, det binder folk till 
att handla i en butik. Det ska vara så himla mycket kort till höger och vänster. 
Kanske om man storhandlar så tjänar man på det, men jag hade lätt klarat mig 
utan” 
 
Just det där med att deras poängsamlande inte gav så mycket rabatter var det flera 
personer som nämnde: 
 
”Det positiva är att man kan samla poäng, men det känns ändå som negativt 
eftersom det känns så avlägset” 
 
Analys av fråga 7 
 
Här avsåg vi att se det humör eller känsloläge, men även den tillfredställelse, 
som respondenterna uppvisade gentemot förmånerna. Alla intervjupersoner 
nämnde de monetära förmånerna som något positivt. Detta kan bero på att de 
associerar rutiner knutna till kundkortet till frågan. Det var dessa förmåner som vi 
var ute efter, och det visade sig att de var uppskattade. De monetära förmånerna 
var viktiga, men samtidigt så påpekade flera personer under intervjuerna att de 
inte samlade tillräckligt med poäng för att kontinuerligt få hem bonuscheckar. I 
vissa lojalitetsprogram krävs en hel del poäng för att få en rabatt på 1 %. Stora 
hushåll når betydligt lättare upp till gränserna än vad personer i ensamhushåll gör. 
Vi kan här se paralleller till Blomqvist et al (1993) tankar om lojalitetsprograms 
innehåll och innebörd. Några intervjupersoner gjorde värdetilläggsassociationer 
till kundkort, vilket påvisar att det inte bara är de monetära förmånerna som är av 
betydelse.  
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Att fyra personer inte kunde komma på några negativa faktorer kan ha att göra 
med brist på fantasi, oengagemang och liten erfarenhet av kundkortet. Att flera 
stycken ogillar att företagen registrerar och övervakar deras inköp verkar vara ett 
problem. Vi tror att det till och med kan vara så att kunder är rädda om sin 
integritet och därför inte skaffar något kundkort alls. Det är trots allt priset som 
måste betalas för att vara medlem, hur kränkande det än må kännas, trots att det 
kan inverka negativt på kundens affektiva lojalitet.  
 
En annan negativ faktor, som även den är kopplad till det förpliktigande som 
kundkortet innebär, är att kortet måste uppvisas vid inköp. Två av våra 
respondenter nämnde att de var överbelastade med olika kort och koder, men det 
kan vara så att denna känsla är mycket mer utspridd. Det går trender i det mesta, 
och just nu är det ”inne” att ha plastkort. Kanske går utvecklingen framåt och ett 
effektivare sätt att identifiera sig som medlem uppfinns, som underlättar för 
kunderna och butiken genom att minimera hanteringen och merarbetet. I de fall då 
det förekom negativa intryck skulle det kunna skada tillfredsställelsen med 
företaget hos kortkunderna. En skadad kundtillfredsställelse kan i sin tur äventyra 
den affektiva lojaliteten hos dessa kunder.  
    
 
Fråga 8: Vad känner du för de förmåner som din kundkortsbutik erbjuder 
sina kundkortskunder?  
 
Alla intervjupersoner tyckte att det var mer eller mindre positivt med de förmåner 
som medföljer kundkortet. Bland dem som var mindre positiva blev svaren bl.a.: 
 
”Jag har inget att förlora på det, det är bara ett plus i kanten” 
 
”Om man får lite erbjudanden som man är intresserad av så är det ju en bonus. 
Men, det är inte jätteviktigt”   
 
 
Fråga 9: Vilka förmåner uppskattar du mest? 
 
Nio av våra respondenter nämnde just rabatterna och poängen som svar på denna 
fråga.  
 
”Det skulle väl vara bonuscheckarna då, det är väl det som är bra. Eller om det 
skulle vara något särskilt som man vill ha och det är billigare, det kan ju vara 
trevligt” 
 
Två av intervjupersonerna ansåg att medlemstidningen var trevlig eftersom de där 
fick recept och tips på mat. Två personer uppskattade att man kan spara och betala 
med sitt kundkort: 
 
”Att kunna sätta in pengar på mitt kundkort. Så länge räntan är bra skulle jag 
kunna tänka mig att sätta in hela lönen med reservation att jag kan ta ut pengar 
till mitt långtidssparande” 
 
En person kunde inte svara på frågan.  
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Analys av fråga 8 och 9 
 
Syftet med dessa frågor var att fokusera på andra medlemsförmåner än de som 
man direkt kopplar till kundkortet och att beröra de olika affektiva föregångarna. 
När det gäller kundkortet så ser man kanske till poängsamlandet och möjligheten 
att betala med sitt kort, men många lojalitetsprogram har även andra förmåner. 
Detta kan vara medlemstidningar, riktad reklam, evenemang, förhandsvisningar 
och vissa kundkortsföretag integrerar sin verksamhet allt mer med bankernas.   
 
Det visade sig dock att nästan alla respondenter svarade just poängen och 
rabatterna även på denna fråga. Det verkar vara de monetära förmånerna och inte, 
som Blomqvist, Dahl & Haeger (1993) benämner det, värdetilläggen som 
medlemmarna först tänker på. Det kan bero på att lojalitetsprogram började som 
belönings- och rabattprogram, men nu allt mer försöker särskilja sig från 
konkurrenternas med olika differentierade värdetillägg. Att fyra personer 
dessutom nämnde någon form av värdetillägg kan ses som att även detta är 
viktigt, trots att de monetära förmånerna nämndes först. Värdetillägg kanske får 
vänta på det riktiga genomslaget hos kundkortskunderna. Gremler & Brown 
(1996) talar i deras affektiva dimension av lojalitet att kunder identifierar sig med 
ett koncept. När värdetilläggen är en del av konceptet, så spelar de antagligen 
också en roll. 
 
Att våra intervjupersoner tyckte att förmånerna var positiva var kanske inte alltför 
överraskande. Allt som ligger utanför grundtjänsten och tillför kunden något bör 
göra kunden lite mer nöjd än vad den annars skulle vara. Det är just det som 
lojalitetsprogram handlar om, d.v.s. att företagen vill få sina kunder lite mer nöjda 
så att de fortsätter återkomma till företaget. Att det inte förekom någon negativ 
känsla gentemot kundkortsförmånerna bör tyda på att respondenterna verkar vara 
tillfredsställda med dem.  
 
 
Fråga 10: Saknar du någon kundkortsförmån, vilken och varför? 
 
Åtta av våra respondenter kunde inte komma på någon kundkortsförmån som de 
saknade. Tre stycken hade dock önskemål om utökade medlemsförmåner: 
 
”Man borde få ICA: s tidning hur mycket man än handlar för” 
 
”Det borde hänga mer erbjudanden i butiken” 
 
”Fler tjänster som kan kombineras, typ lån. Men det kommer väl i samband med 
bankernas inträde” 
 
En av intervjupersonerna som hade önskemål gjorde följande uttalande som man 
kan se som ett önskemål: 
 
”Jag känner mig inte speciellt bemött med mitt kundkort, de flesta verkar ändå ha 
det. Det är snarare tvärtom att om man inte har något så…” 
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Analys av fråga 10 
 
Även denna fråga handlade om tillfredställelse. Här anade vi att fler värdetillägg 
skulle nämnas då de monetära förmånerna i många kundkortsprogram är väl 
utvecklade. Det kan även vara så att kundkorten ses som en bonus som tilldelas 
medlemmarna. Vi funderade över om det var anledningen till att medlemmarna 
inte ställde några krav eller hade önskemål. Som svaren utföll så var det en stor 
majoritet som inte kunde komma på några förmåner som kunde förbättras eller 
tillkomma. Kanske var det brist på fantasi som är anledningen, eller så är det just 
så att de inte ville ställa krav på något som är ”gratis”. Det kan också vara så att 
våra intervjupersoner inte hade särskilt stort engagemang när det gäller sina 
kundkort och därmed inte funderar så mycket över sitt medlemskap eller att de 
helt enkelt är nöjda som det är. Den lågt engagerade kunden som Hoyer & 
McInnis (2001) talar om gör sig kanske påmind. Det verkade dock som om 
respondenterna, i vår undersökning, till största delen inte saknade någon förmån 
eller kunde i alla fall inte erinra sig om någon sådan. Detta tyder på att dessa 
respondenter är tillfredsställda med de förmåner som ges av medlemskapet. 
 
Tre av intervjupersonerna hade önskemål och dessa handlade just om utökade 
värdetillägg, vilket tyder på att respondenterna inte är tillräckligt tillfredsställda 
med de befintliga förmånerna. Det var dessutom två kunder som under 
intervjuernas gång berättade att de inte kände sig ”speciellt” bemötta med sina 
kundkort. Dessa personer ville inte känna sig anonyma bland alla kunder utan få 
en positiv särbehandling av personalen. De verkar ha affektiva associationer till 
sitt kundkort och vill få en bättre service p.g.a. sitt medlemskap. Om personalen 
gör skillnad på kunder med kundkort och utan kundkort så kan det medföra att 
kunder utan kundkort känner sig negativt särbehandlade. Faktum är att många 
kunder har kundkort och det är inte originellt längre att vara medlem i ett 
lojalitetsprogram. Det tål därför att funderas över om Blomqvist et al (1993) 
förespråkande av värdetillägg är något som efterfrågas och p.g.a. av den stora 
spridningen på kundkortsinnehav bör förbättras, för att lojalitetsprogrammen ska 
nå sina mål. 
 

5.2.1 Sammanfattning av affektiv lojalitet 
 
Den affektiva föregångaren tillfredsställelse verkar finnas hos våra respondenter. 
De ansåg sig vara tillfredsställda med både sin kundkortsbutik och sitt kundkort. 
Tillfredsställelsen med medlemsförmånerna vägde tyngst, enligt deras utsagor, 
men tillfredsställelsen till kundkortsbutiken ligger som grund till ett medlemskap.  
 
Humör, känsla och primär påverkan är andra affektiva föregångare som 
påverkar kunders relativa attityd. De som kände starkt för sin kundkortsbutik 
skulle inte överge den för en konkurrent om någon medlemsförmån skulle 
försvinna. De respondenter som kände starkare för sina likvida medel än för sin 
butik, skulle kunna byta kundkortsbutik vid borttagna förmåner. Dessa var trots 
sin tillfredsställelse öppna för andra alternativ som då var förknippade med lägre 
pris och butiker närmre hemmet.  
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Våra respondenter var splittrade i frågan huruvida de var lojala mot sin 
kundkortsbutik. Detta kan bero på att de har ett lågt engagemang och därmed har 
svårt att associera lojalitet till dagligvaruhandeln. De förknippade lojalitet med 
beteende och ansåg sig vara lojala respektive inte lojala p.g.a. och med hänvisning 
till beteendet. Den affektiva aspekten var otydlig gällande lojalitet. 
 
Det som respondenterna uppskattade mest bland kundkortsförmånerna var 
rabatterna och poängen, vilket också utgör grunden för kundkortsprogrammen. 
Även värdetilläggen uppskattades, ur vilket man kan förstå att kunderna är 
tillfredsställda med det mervärde som kundkorten ger. De respondenter som inte 
saknade någon förmån kan anses tillfredsställda med medlemsförmånerna. Det 
förekom önskemål om förbättringar av förmånerna, vilket tyder på att de 
respondenterna inte är tillräckligt tillfredsställda med de befintliga förmånerna.  
 
Det dyker inte upp så många negativa sidor hos kundkorten vilket tyder på en 
kundtillfredsställelse. När det ifrån respondenterna nämns negativa sidor med 
kundkorten, har det sällan att göra med de förmåner som ges. Istället rör det den 
praktiska hanteringen, såsom kortmedtagandet vid inköp.  
 

5.3 Konnativ lojalitet 
 
Fråga 11: Vilka faktorer är avgörande för dig vid val av dagligvarubutik? 
 
Svaren handlade framför allt om pris och plats. Närhet var en annan faktor som 
många av våra intervjupersoner nämnde. Sju stycken ansåg att det var mycket 
viktigt att deras dagligvarubutik låg nära bostaden eller arbetet. En intervjuperson 
uttryckte sig på följande sätt: 
 
”Närhet är ju klart beroende på var man är när man ska handla. Men jag handlar 
ofta i en och samma butik som ligger nära där jag bor” 
 
Sex av intervjupersonerna nämnde det låga priset som en viktig faktor. Men, det 
fanns även en person som inte tyckte priset var av högsta prioritet. Denna 
intervjuperson uttryckte sig på följande sätt: 
 
”Eftersom jag inte är ett så stort hushåll så tänker inte jag på priset, men annars 
skulle det vara något” 
 
Några respondenter nämnde faktorer som hade med utbudet att göra, nämligen 
fräscha produkter och bra sortiment. Eller som en intervjuperson sa: 
 
”Bra utbud, relativt billiga, inte ligga en massa saker på golvet och vara skitigt. 
Det är viktigt hur det ser ut i butiken” 
 
Analys av fråga 11 
 
En undersökning som presenterades i Supermarket 6-7 (2000) visar på att de 
kriterier som avgör valet av huvudbutik är närhet, sortimentsbredd och prisnivå. 
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Eftersom våra respondenter har sin kundkortsbutik som huvudbutik ville vi se om 
deras svar stämde överens med undersökningens resultat. Vi ville också se hur 
stor roll alternativkostnaden spelade, med hänvisning till Dick and Basus (1994) 
switching/sunk costs. Vidare kunde även respondenternas förväntningar på en 
butik speglas. 
 
Ett lågt pris och närheten till bostaden eller jobbet var de faktorer som var 
viktigast för de flesta av våra intervjupersoner. Detta stämmer väl in med Hoyer & 
McInnis (2001) teorier om lågt engagerade kunder. Önskan om närhet till sin 
dagligvarubutik har med den lågt engagerade kundens bekvämlighet att göra. Då 
de ser dagligvaruinköp som något nödvändigt ont orkar de inte lägga ner för 
mycket energi på det utan beger sig till närmaste butik som de upplever som ok.  
 
Eftersom utbudet av dagligvaruföretag är stort blir priset en avgörande faktor. 
Prismedvetna kunder välkomnar alltså kundkortsföretagens belönings- och 
rabattprogram, då de kan insamla poäng och få rabatter på sina dagligvaruköp. 
Det överensstämmer väl med Berry & Parasuramans (1991) idéer om monetära 
förmåners betydelse i lojalitetsprogram. Med detta menar vi att kunden vill ha 
låga priser på dagligvaror och kundkortsföretag erbjuder just rabatter och andra 
prisavdrag om kunderna blir medlemmar.   
 
Prisets betydelse är inte att underskatta, men det är bara viktigt till en viss gräns. 
Kvaliteten på produkterna får inte försämras för mycket p.g.a. det låga priset. Blir 
kvaliteten så låg att dagligvarorna blir obrukbara skulle ingen köpa dem oavsett 
hur lågt priset var. Svenska dagligvaruhandelsföretag erbjuder i princip identiska 
sortiment och de tvingas ha en viss kvalitetsnivå för att hålla sig kvar på 
marknaden. Kunderna vet att så är fallet, vilket kan vara orsaken till att endast 
några respondenter ansåg att utbudet var betydelsefullt.  
 
En respondent önskade en trevlig butik med trevlig personal, vilket är intressant i 
sig. Merparten anser att service är av mindre betydelse vid dagligvaruinköp, då de 
inte nämnde denna faktor. Vid inköp har kunden inte någon större kontakt med 
personalen mer än vid betalningen. Därför kanske de prioriterar låga priser 
framför trevlig personal. Alla kunder uppskattar trevlig personal, men det verkar 
snarare ses som en bonus. Detta överensstämmer med Bloemer et al (1999) 
faktorer på vad som kan leda till återköp fast inte är lojalitet. Förutom i 
lågprisbutikerna så brukar det gå att få tag på personal som har en god 
serviceanda, och att produkterna därmed blir aningen dyrare är det nog många 
som har överseende med.  
 
 
Fråga 12: Hur ofta använder du ditt/dina kundkort? 
 
Åtta av intervjupersonerna använde sina kundkort vid varje inköp i 
kundkortsbutiken som också var primärbutiken. Många nämnde att de ibland 
glömde kundkortet hemma eller att de glömde uppvisa det vid inköp, men att detta 
hände mer sällan. Två av intervjupersonerna handlade mest frekvent i en butik 
som inte var kundkortsbutiken och de använde därmed inte kortet så ofta.  
 
En av intervjupersonerna beskrev användandet av sitt kundkort på följande sätt:  
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”Jag tycker det känns fånigt eftersom jag ofta impulshandlar för 80-90 kronor 
och så fram med det där jäkla kortet… Jag använder det kanske var tredje gång.” 
 
Analys av fråga 12 
 
För att få sin bonus och sina rabatter krävs ett visst engagemang av medlemmarna. 
De måste uppvisa sitt kundkort vid inköp och själv uppmärksamma aktuella 
erbjudanden. Det var detta engagemang som vi ville fånga i denna fråga.  
 
Svaren utföll så att de flesta använde sitt kundkort vid varje inköp. Detta kändes 
ganska naturligt eftersom vi på tidigare frågor fått svaren att priset är en viktig 
faktor vid inköp av dagligvaror. Det aktiva engagemanget som uppvisades av 
medlemmarna tyder på att kundkortsföretag uppnår den lojalitet som Blomqvist et 
al (1993) nämner. Att uppvisa sitt kort för att få ut rabatterna går hand i hand med 
sänkta dagligvarukostnader.  
 
Att kundkortskunderna inte får sina poäng om kortet ej medtages kunde vara en 
faktor som skulle skapa irritation. Detta upplevde inte våra respondenter som 
något problem. De anklagade sig själv då de glömde sitt kundkort vid inköp och 
därmed gick miste om bonuspoäng eller rabatter.  
 
En intervjuperson tyckte det var omständligt med korthanteringen. Denna kund 
ogillade att ta upp sitt kundkort då personen endast gjorde mindre inköp. Detta 
kan kopplas till en undersökning som gjordes i Supermarket (2000) som visar på 
att belöningssystem fungerar bäst då kunderna köper mycket, men är mindre 
lönsamma då kunderna gör små inköp. En anledning till detta kan vara just den 
känslan av att det känns pinsamt eller fånigt att ta fram sitt kundkort vid små 
inköp, som vår intervjuperson uttryckte det. Att 10 intervjupersoner inte nämnde 
att de fann korthanteringen besvärande tyder på att kunder accepterar ett visst 
merarbete för att få rabatter. 
 
 
Fråga 13: Varför skaffade du ditt/dina kundkort? 
 
Två av intervjupersonerna skaffade sitt kundkort efter påtryckningar från 
dagligvarubutiken.  
 
”Jag hade länge orkat säga nej varje gång kassörskorna tjatade på mig när jag 
handlade, men jag fick en tjej som inte gav sig. Hon typ tvingade på mig 
kundkortet och jag hade inte skaffat det som jag inte blivit påtvingad det” 
 
Tre av intervjupersonerna skaffade kundkortet för att kunna betala med det och 
därmed slippa kontanterna. 
 
”Det är smidigt. Jag sätter in pengar månadsvis från mitt lönekonto till mitt 
kundkort för att slippa kontanter samtidigt som jag får bra ränta” 
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De allra flesta av svaren, nämligen sex stycken, handlade om att de ville få poäng 
och få ta del av förmåner. En av personerna skaffade kundkortet i samband med 
ett inköp av en dyrare produkt för att få ta del av rabatterna på den.  
 
Analys av fråga 13 
 
Nio av intervjupersonerna skaffade sitt kundkort aktivt för att få del av 
medlemsförmånerna. De två som ville ha ett kundkort för att förenkla 
betalningsrutinen verkar ha sett kundkortet som en önskvärd servicefunktion. Vi 
kunde se att ett frivilligt medlemskap gör att kunderna orkar engagera sig i sitt 
kundkort, trots sitt annars låga engagemang när det gäller dagligvaruköp. För de 
två som blev påtvingade sitt kundkort ser förutsättningarna inte så lyckade ut. De 
ville inte ha kundkortet, men blev trötta på alla övertalningsförsök och skaffade 
det ändå. En följd av detta blev att de använder sina kundkort mindre frekvent och 
verkar se sitt medlemskap som en börda. Antagligen hoppas kundkortsbutiken på 
att dessa skeptiker ska omvändas och bli glada användare av kundkortet när det 
väl får ett. Men, det troliga är att butikens försök att skapa lojalitet via påtvingade 
kundkort misslyckas. Det bör i detta sammanhang kunna konstateras att 
Blomqvist et al (1993) tes om aktivt medlemskap som hinder för olönsamma 
kunder, verkar vara korrekt.  
 
 
Fråga 14: Vad krävs för att du ska byta dagligvarubutik? 
 
Fyra av intervjupersonerna menade att de skulle byta butik om de flyttade ifrån 
den nuvarande bostaden eller staden, d.v.s.: 
 
”Att jag flyttar och hamnar närmre en annan” 
 
Fem av svaren handlade om att butiken flyttade eller att en butik med lägre priser 
byggdes närmre där man önskar handla. Ett av svaren handlade om det motsatta, 
d.v.s. att priserna i den aktuella butiken plötsligt skulle höjas. Ett av svaren 
handlade om tillgänglighet i form av längre öppettider och ett om butikens utbud, 
nämligen: 
”Jag kan tänka mig att byta om en annan butik har bättre grönsaker eller andra 
varor som jag behöver” 
 
Endast en av intervjupersonerna tyckte att frågan var irrelevant för denne: 
 
”Inget kan få mig att byta butik för närvarande, nu är det bra service och 
sortiment” 
 
Analys av fråga 14 
 
En stor del av svaren var fokuserade på priset, nämligen att lägre priser finns inom 
räckhåll eller att priserna i den befintliga butiken höjs. Dessa svar kom som en 
naturlig följd av Hoyer & McInnis (2001) teorier om dagligvaruinköp. Svaren 
tyder på att kunderna är nöjda med den nuvarande butiken så länge 
alternativkostnaden för att stanna kvar inte blir för hög. Enligt Dick & Basus 
(1994) modell är just switching cost/sunk cost en faktor bland de konnativa 
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föregångarna. Vi tror att kunderna känner en viss beteendemässig lojalitet till 
kundkortsföretaget, men denna är inte alltid stark nog att överleva prisets makt.  
 
Bloemer et al (1999) menar att ett beslut från en kund om vilket företag kunden 
ska köpa ifrån beror på produktens egenskaper och på bemötandet som fås från 
företagets personal vid ett köp. Men, då kontakten med personalen vid 
dagligvaruinköp är ringa verkar respondenterna se detta som mindre viktigt och 
istället hamnar priset i fokus. 
 
Den intervjuperson som inte kunde tänka sig att byta butik är konnativ lojal till sin 
kundkortsbutik. De förväntningar som fanns hos kunden i det inledande skedet 
har uppfyllts. Vi anar att respondenten även är kognitiv och affektiv lojal, då 
personen är nöjd och inte ser andra alternativ som lockande.  
 
 
Fråga 15: Om du har bytt dagligvarubutik någon gång så beskriv detta byte. 
 
Alla våra intervjupersoner hade någon gång bytt dagligvarubutik och bytet hade i 
de flesta fall att göra med att personen hade flyttat. En respondent hade följande 
erfarenhet: 
 
”Från olika städer som jag har bott i har jag ju bytt, men inte inom samma stad” 
 
Andra anledningar till byte av butik hade med ändrade livsförhållanden att göra: 
 
”Jag har bytt dagligvarubutik. Det blev för dyrt att handla där för jag har inte så 
mycket pengar som student” 
 
Endast i ett av fallen hade bytet med själva utbudet att göra: 
 
”Jag har bytt butik för där var fräschare varor” 
 
Analys av fråga 15  
 
Att byte av dagligvarubutik sker när en kund flyttar är naturligt och självklart. I 
den nya staden blev den nya huvudbutiken den butik som låg närmast 
hemmet/arbetet. Detta innebär att intervjupersonerna är nöjda med sin tidigare 
huvudbutik, men inte så nöjda att de valde att transportera sig längre sträckor för 
att göra sina inköp där. Switching costs och sunk costs är därmed för höga för 
respondenterna. Ligger en dagligvarubutik som tillhör kundkortsföretaget i 
närheten är det bara ett plus. Detta borde innebära att den beteendemässiga 
lojaliteten är kopplad till bekvämlighet då intervjupersonernas engagemang är 
begränsat när det gäller dagligvaruinköp. Det är som Blomqvist, Dahl & Haeger 
(1993) anser att endast monetära förmåner skapar inga utträdeshinder eftersom 
kundklubben då bara ses som en rabattkanal. Detta innebär att kunderna byter 
butik mer obehindrat, än om en starkare bindning än den monetära skulle 
förekomma. Problem uppstår då kostnaderna för kunden att byta leverantör 
överstiger värdet av de fördelar som kundklubben erbjuder. 
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Den intervjuperson som bytte butik av ”tvång” då inkomsten minskade har en 
intressant syn på lojalitet. Om personen var nöjd med sin dåvarande butik, hade 
handlat där länge och kunde identifiera sig med butiken skulle man tro att 
personen var kognitivt och affektivt lojal till butiken. Men, då personen gör sina 
inköp i butiken med lägre priser blir personen konnativt lojal till denna. Personen 
vill kanske handla i ursprungsbutiken, men kan inte p.g.a. förändrad 
levnadssituation. Man kan ana att personen inte känner fullständig lojalitet mot 
lågprisbutiken utan kommer att återgå till ursprungsbutiken när inkomsten ökar. 
Detta överensstämmer med Bloemer et al (1999) teorier om varför kunder väljer 
att handla i butiker som de inte är lojala mot.  
 

5.3.1 Sammanfattning av konnativ lojalitet 
 
Vid val av dagligvarubutiker var förväntningarna på pris och plats viktigast för 
våra respondenter. På grund av deras bekvämlighet var priset inte ensamt 
avgörande, utan det var en kombination av pris och plats som avgjorde. 
Bekvämligheten har att göra med att de gärna vill ha sin kundkortsbutik nära 
jobbet eller hemmet.  
 
Den beteendemässiga lojaliteten var begränsad på så sätt att respondenterna var 
öppna för nya alternativ. Andra alternativ var endast intressanta så länge 
kostnaderna för kunden att byta leverantör inte överstiger värdet av de fördelar 
som kundklubben erbjuder. De konnativa föregångarna switching cost och sunk 
cost (Dick & Basu, 1994) är avgörande. Företag försöker knyta kunderna till sig 
genom att erbjuda värdetillägg, vilket fick våra respondenter att allt mindre se 
andra alternativ som attraktiva. Skulle de monetära fördelarna med ett 
kundkortsmedlemskap väsentligt överstiga prisläget i kundernas nuvarande 
dagligvarubutik, är det inte omöjligt att de skulle byta till kundkortsbutiken. 
 
Trots att lågt engagemang förekommer så kände de kunder som gjort ett aktivt val 
att bli medlemmar att de orkade engagera sig med sitt kundkort. Engagemanget 
visar sig i att de tog med sitt kundkort till kundkortsbutiken och höll sig 
uppdaterade om aktuella erbjudanden. De verkade alltså acceptera ett visst 
merarbete, som ett medlemskap innebär, för att på så sätt minska 
dagligvarukostnaderna. De som påtvingades ett medlemskap hade inget större 
intresse eller engagemang för sitt kundkort. 
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6 Slutsatser 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till gällande kortkunders 
syn på sin butikslojalitet och på kundkort i dagligvaruhandeln. Inledningsvis finner ni de 
teoretiska bidragen i form av kognitiv, affektiv och konnativ lojalitet. Därefter 
presenteras de praktiska bidragen utifrån samma indelning. Slutligen kan ni finna våra 
förslag till vidare forskning.  
 

6.1 Teoretiskt bidrag 

6.1.1 Kognitiv lojalitet 
 
Enligt Hoyer & McInnis (2001) har kunder ett lågt engagemang för de produkter 
som köps och konsumeras dagligen. Vi anser därför att dagligvarukunder har ett 
lågt engagemang för sina dagligvaror.  
 
Då en kund är kognitivt lojal till ett företag tänker kunden i första hand på 
företaget när ett behov för företagets tjänster uppstår, enligt Gremler & Browns 
(1996) definition. Här syftar vi på Dick & Basus (1994) kognitiva föregångare 
tillgänglighet, klarhet och centralitet. Våra respondenter, som var medlemmar i 
åtminstone ett kundkortsprogram, var kognitivt lojala till sitt kundkortsföretag. De 
respondenter som hade två kundkort var endast kognitivt lojala till ett av 
kundkortsföretagen, d.v.s. det som fanns mer tillgängligt än det andra.  
 
Några av våra respondenter var kognitivt lojala till två företag, vilket innebär att 
den kognitiva lojaliteten kan vara delad. De var kognitivt lojala till både sitt 
kundkortsföretag och den butik där de gjorde huvuddelen av alla dagligvaruinköp, 
då båda fanns lika centralt tillgängliga.  
 
Bloemer et al (1999) menar att den kognitiva lojaliteten har sin grund i inlärning, 
registrering och erfarenhet. Vår undersökning pekar på att respondenternas 
erfarenheter ligger till grund för deras förtroende för kundkortsbutiken, d.v.s. hur 
väl deras förväntningar har blivit uppfyllda. Dick & Basu (1994) anser att 
förtroende är en föregångare till kognitiv lojalitet och våra respondenter hade 
förtroende för sin kundkortsbutik gällande service, utbud och information. 
Däremot misstrodde de kundkortsföretagen gällande den registrering som sker av 
kortkunderna, vilket gjorde att deras förtroende var lågt gällande 
kundkortshanteringen. Våra respondenter upplevde tydligt sina egna uppoffringar 
som kortkunder samt kundkortsföretagens vinster.  
 
Enligt Barnes (1994) och Fournier (1998) så måste det finnas ömsesidighet i 
kommunikation, nytta och belöningar för att en relation ska fungera. 



 57

Kundkortsföretag har lojalitetsprogram för att skapa relationer med sina kunder 
och få dem lojala. Men, våra kortkunder såg inte ömsesidigheten mellan sig och 
sitt kundkortsföretag. Envägskommunikation och ett bristande förtroendet medför 
att ingen riktig relation finns då kortkunderna inte är intresserad av en sådan. 
 

6.1.2 Affektiv lojalitet  
 
Det faktum att respondenterna känner affektiv lojalitet för sitt kundkortsföretag 
och kundkort är inget de vill kännas vid. Eftersom dagligvarukunder uppvisar ett 
lågt engagemang, förknippar de primärt lojalitet med beteende.  
 
Tillfredsställelse, humör och känsla är några av Dick & Basus (1994) affektiva 
lojalitetsföregångare. De kortkunder som var tillfredsställda med sin 
kundkortsbutik även var det med sitt kundkort. Respondenterna såg positiva sidor 
med lojalitetsprogrammet och indirekt också med kundkortsbutiken när vi 
konfronterade dem med affektiva föregångare. En tillfredsställelse med 
kundkortet innebär en tillfredsställelse med kundkortsbutiken.  
 
Respondenternas affektiva lojalitet omfattar både kundkortsbutiken och 
kundkortet, vilket överensstämmer med Gremler & Browns (1996) beskrivning av 
den affektiva lojalitetsdimensionen. Deras idé är att affektivitet uppvisas genom 
att en kund identifierar sig med hela företagskonceptet, vilket i detta fall innebär 
kundkortet och kortbutiken. Av resultaten från intervjuerna och teorin kan vi 
utläsa, att den ovan nämnda affektiva lojalitetsdimensionen uppkommer hos 
kortkunderna då kortkunderna har en befintlig affektiv lojalitet till kortbutiken. 
Det betyder, enligt Gremler & Brown (1996), för att kortkunderna ska kunna bli 
affektivt lojala till kundkortet, behöver de först vara affektivt lojala till 
kortbutiken. Denna affektiva lojalitet uppkommer ur positiva känslor och 
tillfredsställelse gentemot kortbutiken. Detta resonemang finner stöd i Bloemer et 
al (1999) syn på affektiv lojalitet. Bloemer et al (1999) menar samtidigt att 
lojalitet ej behöver föreligga om en kund bestämmer sig för en butik utifrån ett 
positivt bemötande ifrån personalen. Detta är inte något som strider mot den 
affektiva lojalitetsdimensionen ovan, då trivsel i butiken för våra respondenter 
endast utgör en förutsättning för affektiv lojalitet. Vi förkastar även den 
undersökning av Dowling & Uncles (1997), som visar på att lågt engagerade 
kunder har en tendens att känna lojalitet mot lojalitetsprogrammet men inte mot 
själva företaget. 
 
De respondenter som inte uppvisade affektiv lojalitet till kortbutiken, var de som 
värnade mest om de monetära förmånerna hos kundkorten. Det var också de som 
tänkte byta butik om dessa förmåner försvann. Vi såg här tecken på bland annat 
primär påverkan, en av Dick och Basus (1994) affektiva föregångare. Trots att 
de monetära förmånerna egentligen är små såg de flesta av respondenterna dessa 
som värdefulla och viktiga för medlemskapet då de gav en känsla av 
tillfredsställelse hos kunderna. Denna känsla av tillfredsställelse kan, med 
förutsättningen ovan, spegla en affektiv lojalitet hos kortkunderna.  
 
Trots de monetära förmånernas grundläggande roll i kundkortsprogram, så 
uppskattades det mervärde som ges av andra värdetillägg såsom kundtidningar. 
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Detta ger Blomqvist, Dahl & Haegers teorier om kundkortsförmåner bestående av 
monetära och andra värdetillägg ett visst erkännande. Andra värdetillägg är ett sätt 
för kundkortsföretagen att differentiera sig från de övrigas kundkortsprogram.  
Det är därför inte överilat att säga att dessa värdetillägg spelar en stor roll om 
kortkunderna är tillfredsställda med kundkortet eller inte. Gremler & Brown 
(1996) antyder i deras affektiva dimension av lojalitet att kunder identifierar sig 
med ett koncept. Eftersom värdetilläggen är en del av konceptet, så spelar de 
antagligen också en roll. 
 
I vår undersökning visade det sig att medlemmarna var nöjda med sitt 
medlemskap och hade en övervägande positiv attityd. Respondenterna hade 
förhållandevis svårt att se någon saknad förmån eller negativ sida av 
medlemskapet, antingen p.g.a. lågt engagemang eller att de var tillfredsställda. I 
de fall då det önskas förbättringar eller påkallas negativa sidor, är det svårt att 
utläsa huruvida detta innebär att dessa respondenter var affektivt lojala eller inte. 
De negativa sidorna härrör främst till tekniska och praktiska problem med 
kundkorten, vilket i och för sig skulle kunna betyda att respondenterna inte var 
tillfredsställda och att ingen affektiv lojalitet fanns hos dessa kortkunder. 
 

6.1.3  Konnativ lojalitet 
 
Enligt en undersökning i Supermarket 6-7 (2000) gör två av tre konsumenter sina 
dagligvaruinköp i två butiker. Vår undersökning visar att de flesta av våra 
respondenter gjorde den övervägande delen av sina inköp i sin kundkortsbutik, för 
att maximera nyttan av sitt medlemskap.  
 
Gremler & Brown (1996) menar att upprepade köp ligger som grund för konnativ 
lojalitet. Våra respondenter var lojala både till sin kundkortsbutik och mot sin 
ekonomi. De vars lojalitet gentemot ekonomin var starkare, kunde tänka sig byta 
kundkortsbutik. För dem spelade Dick och Basus (1994) konnativa föregångare, 
switching cost och sunk cost, en stor roll. Däremot kunde inte de vars konnativa 
lojalitet var starkast tänka sig byta. Detta såvida varken de eller kundkortsbutiken 
flyttade 
 
Bloemer et al (1998) anser att det är kriterierna utbud och personalens bemötande 
som avgör var en kund gör sina inköp. Det är dessa som en kund skall ha 
förväntningar på. I Supermarket 6-7 (2000) går det att läsa att en kunds 
utvärderingskriterier är utbud, prisnivå och närhet. Våra respondenter värderade 
prisnivå och närhet högst. De tog för givet att butikerna hade ett visst utbud med 
en viss kvalitet, och såg denna snarare som ett bevis för butikens existens. De 
ansåg dessutom att personalens beteende var av mindre betydelse då lite 
interaktion mellan kunder och personal förekommer. 
 
Närhet värderades högt av våra respondenter då de, enligt Hoyer & McInnis 
(2001) teorier, uppvisar ett lågt engagemang. Detta medförde att bekvämlighet var 
en betydande faktor för dem vid dagligvaruköp.  
 
Blomqvist, Dahl & Haeger (1996) förklarar att lojalitetsprogram syftar till att få 
medlemmarna aktiva med hjälp av belöningar. De respondenter som frivilligt 
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blivit medlemmar uppvisade engagemang för sitt kundkort, trots att de hade ett 
lågt engagemang för dagligvaror. De accepterade ett visst merarbete för att få 
tillgång till sina medlemsförmåner. Däremot så uppvisade de kunder som blivit 
påtvingade ett medlemskap ett fortsatt lågt engagemang, d.v.s. belöningarna 
stimulerade ej till aktivitet. 
 

6.2 Praktiskt bidrag 

6.2.1 Kognitiv lojalitet 
 
Kundkortsföretag bör tänka på att en existerande relation är kritisk för deras 
lojalitetsprogram. Givetvis är grundidén att registrera kortkundernas inköp, vilket 
kunderna accepterar så länge förmånerna är tillräckligt attraktiva. Kortkundernas 
integritet borde kunna skötas och skyddas ännu bättre. Då kognitiv lojalitet, enligt 
Hoyer & McInnis (2001), skapas genom enkelhet, trovärdighet och repetition 
borde kortföretagen ge sina kortkunder ett budskap som får dem att känna 
förtroende för kundkortshanteringen. Anledningen är att förtroende är den faktor 
som föreligger en relations existens och som Gummesson (1998) menar resulterar 
en varaktig relation i lönsamhet. 
 

6.2.2 Affektiv lojalitet 
 
Kundkortsföretag måste vara medvetna om att kundkorten är en del av ett helt 
koncept för att behålla sina kunder. Företagen bör ge ett generellt positivt intryck 
på kunderna så att de i sin tur är tillfredsställda och uppvisar affektiv lojalitet. 
Tillfredsställelse med företaget/butiken är en förutsättning för tillfredsställelse 
med det övriga konceptet. Här kan Hoyer & McInnis (2001) teori om ett upprepat 
positivt budskap ses som vägledande. Kortföretagen bör därför fundera över hur 
kundkorten kan göras mer användarvänliga för kunden. Kundkortsprogrammens 
monetära förmåner är det första att belöna kunderna med men även värdetilläggen 
är viktiga, vilket ger en samklang med det som står ovan.  
 

6.2.3 Konnativ lojalitet 
 
Kundkortsföretag bör vara medvetna om att kortmedlemmarnas fokus ligger på 
låga priser och bör därmed fortsätta med sina monetära belöningar. Samtidigt är 
monetära belöningar lätta att kopiera vilket gör att kundkortsföretag profilerar sig 
med sina värdetillägg. Personalens låga betydelse bör uppmana till utvecklingar 
såsom utökad självservice. T.ex. Från 2002 så kan Coops medlemmar själv, i 
vissa butiker, registrera sina varor och sköta sin betalning. Kundkortsföretag bör 
även tänka på att undvika att påtvinga sina kunder ett medlemskap. Det leder till 
bortkastade insatser i tid och pengar. Istället är ledorden information och kunskap 
och utifrån dessa får kunden själv fatta sitt beslut.     
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6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Eftersom vi i vår uppsats har avgränsat oss till de problem som vi funnit 
intressanta, så ser vi ett antal förslag till vidare studier av kundlojalitet och 
kundkort: 
 
Vi har i vår kvalitativa undersökning skapat insikter som kan utgöra underlag för 
en kvantitativ undersökning. Där skulle våra resultat kunna mätas kvantitativt för 
att se om resultaten kan styrkas. I en kvantitativ undersökning skulle man kunna 
se på hur faktorer som kön, ålder, utbildning, demografi etc. påverkar de olika 
formerna av kundlojalitet.  
 
Bland resultaten av den kognitiva delen av vår studie skulle det kunna vara 
intressant att mäta styrkan i att en kund har ett kundkortsföretag mer tillgängligt 
än andra. Det är också intressant att mäta kortkundernas brist på förtroende till 
kundkortsföretagen i fråga om hanteringen av kundinformation. 
 
Vår studie visar på att affektiv kundlojalitet mot butiken ligger som grund för 
affektiv kundlojalitet mot kundkortet. Det skulle vara intressant att vidare testa 
styrkan i vårt resultat, för att se om så är fallet eller om affektiv kundlojalitet mot 
kundkortet finns utan tidigare affektiv kundlojalitet mot butiken.  
 
Den konnativa sidan av lojalitet är den som har undersökts mest och den sida som 
begreppet lojalitet oftast sammankopplas med. Vi kan dock, utifrån vår studie, se 
ett par uppslag till vidare forskning. Det kan vara intressant att se om det går att 
styrka att kortkunder koncentrerar den övervägande delen av sina dagligvaruinköp 
till sin kundkortsbutik. Det kan även vara av intresse att studera djupare i 
sambandet mellan hushållsekonomin och den konnativa kundlojaliteten. 
 
Vi kan se en möjlighet att skapa en modell för att kunna mäta kundlojaliteten i 
samband med bland annat kundkort och lojalitetsprogram, vilket kräver att man 
operationaliserar begreppet lojalitet. 
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Frågeformulär  
 
 
 
 
 
 
Kognitiv lojalitet: 
 
Fråga 1: Nämn en dagligvarukedja samt en dagligvarubutik. 
 
Fråga 2: Känner du förtroende för din kundkortsbutik gällande t.ex. service, utbud 
och information? 
 
Fråga 3: Varför tror du att din kundkortsbutik erbjuder kundkort? 
 
Affektiv lojalitet: 
 
Fråga 4: Är du tillfredsställd med ditt kundkort respektive din kundkortsbutik? 
 
Fråga 5: Om någon medlemsförmån skulle försvinna, skulle det kunna få dig att 
byta dagligvarubutik, i så fall vilken och varför? 
 
Fråga 6: Känner du dig lojal mot din kundkortsbutik? 
 
Fråga 7: Vad tycker du om ditt/dina kundkort d.v.s. positiva och negativa 
faktorer? 
 
Fråga 8: Vad känner du för de förmåner som din kundkortsbutik erbjuder sina 
kundkortskunder?  
 
Fråga 9: Vilka förmåner uppskattar du mest? 
 
Fråga 10: Saknar du någon kundkortsförmån? Vilken och varför? 
 
Konnativ lojalitet: 
 
Fråga 11: Vilka faktorer är avgörande för dig vid val av dagligvarubutik? 
 
Fråga 12: Hur ofta använder du ditt/dina kundkort? 
 
Fråga 13: Varför skaffade du ditt/dina kundkort? 
 
Fråga 14: Vad krävs för att du ska byta dagligvarubutik? 
 
Fråga 15: Om du har bytt dagligvarubutik någon gång så beskriv detta byte. 
 
 
 

Bilaga 1 


