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Sammanfattning 
 
Titel:  Kundkorts effekter på lönsamhet 
 
Författare:       Andersson, Sara 
    Dyrvold, Kristina 
    Paulsson, Catharina 
 
Handledare:   Per-Hugo Skärvad 
    Anna Stafsudd 
 
Nyckelord:  Kundkort, Lojalitet, Lönsamhet, Customer Relationship Management, 

Bensinbolag 
 
Syfte:  Syftet är att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet. 

Vidare ämnar vi kartlägga lojalitetsskapande åtgärder och hur dessa påverkar 
lönsamheten. 

 
Metod:  För att uppfylla det beskrivande syftet med uppsatsen, valde vi att kvalitativt 

undersöka hur två företag i petroleumbranschen arbetar med lojalitetsprogram. 
Intervjuer genomfördes med ansvariga för kundkort på AB Svenska Shell och 
Svenska Statoil AB. Empirin analyserades sedan med hjälp av teorier om 
Customer Relationship Management, relationsmarknadsföring samt lojalitet 
och lönsamhet. 

 
Slutsatser:  Enligt vår analys är sambandet mellan kundkort och lojalitet starkt, medan 

relationen mellan lojalitet och lönsamhet är mindre självklar, även om 
företagsrepresentanterna själva såg en tydlig koppling mellan dem. Vi kan 
vidare dra slutsatsen att det inte finns någon direkt relation mellan kundkort 
och lönsamhet, utan kundkortet skapar enbart lönsamhet om den i ett första led 
skapar lojalitet. Bensinbolag kan genom att utveckla CRM-system som 
genomsyrar hela företaget skapa konkurrensfördelar på petroleummarknaden. 
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1 Inledning 
 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Forskning inom företagsekonomi fokuserar ofta på kostnader och i mindre utsträckning på 

intäkter. Ofta sägs det att det är det slutgiltiga resultatet som räknas, it’s the bottom-line that 

counts, men å andra sidan börjar det alltid med första raden i resultaträkningen, it starts with 

the first line. För att avhjälpa bristen på undersökning av intäktsgenerering är det viktigt att 

undersöka området intäktsmodeller och affärsformler och därmed lägga lika stor vikt på såväl 

intäkter som kostnader. 

 

Tidigare forskning har ägnat sig åt kundkort och dess betydelse för kundlojalitet. Författarna 

försöker ofta koppla ihop kundkort med lojalitet och lojalitet med lönsamhet. De allmänt 

erkända teorierna ger uttryck för att dessa kopplingar är mycket starka. Många av kundkorten 

idag har in- och utlåningsfunktioner. Vi finner det relevant att undersöka huruvida olika 

kundkortsfunktioner skapar lojalitet och lönsamhet. En fråga som uppkommer är om kundkort 

verkligen skapar så stor lojalitet, såsom kundkortsförespråkare påstår. Enligt en undersökning 

som marknadsundersökningsföretaget QuickWise gjort, finns det i genomsnitt fem olika 

kundkort i svenska plånböcker, vilket kan ge skäl att misstänka att kundkort i sig inte är direkt 

lojalitetsskapande (QuickWise 2002).  

 

Customer Relationship Management (CRM) utgår ifrån att lojala kunder skapas genom 

management av relationer och att därmed även företagets lönsamhet ökar. Forskare som 

ställer sig kritiska till teorin om att lojalitet leder till lönsamhet är få. Men för att nämna ett 

exempel, visar Reinartz och Kumar (2002) att det finns åtskilliga skäl till att misstro att 

kundlojalitet automatiskt skapar lönsamhet. I sin forskning behandlar de tre antaganden: 1. det 

kostar mindre att tjäna lojala kunder, 2. lojala kunder är beredda att betala ett högre pris för 

samma vara, 3. lojala kunder marknadsför företaget (Reinartz & Kumar 2002). Reinartz och 
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Kumar finner i sin studie av fyra europeiska företag att dessa påståenden inte är allmängiltiga 

i den utsträckning som ofta påstås. Eftersom sambandet mellan lojalitet och lönsamhet 

följaktligen är oklart, anser vi att en undersökning av kundkorts effekter på lönsamhet är 

relevant. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet. Vidare ämnar vi 

kartlägga lojalitetsskapande åtgärder och hur dessa påverkar lönsamheten.  

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vi ämnar undersöka företags kundkort och kunddatabaser och kommer att utreda hur 

kundkort används för att skapa lojalitet och lönsamhet. Därför ställer vi oss frågorna: Hur 

klarar ett företag inom petroleumbranschen att skapa bättre lönsamhet genom lojalitet?  Vilka 

konsekvenser och effekter har tillämpning av Customer Relationship Management för intäkter 

och kostnader? Hur använder företagen sina databaser för att påverka kundlönsamhet?  

 

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 1 för in läsaren i ämnet för uppsatsen. 

Kapitel 2 ger läsaren en inblick i de teorier som ligger till grund för senare analys och          

                utvärdering av empirin.  

Kapitel 3 ger läsaren en inblick i hur studien genomfördes. 

Kapitel 4 ger en beskrivning av branschen, företagen Svenska Statoil AB och AB Svenska 

Shell och presenterar en analys av teorier samt inhämtat material från de båda 

företagen.  

Kapitel 5 innehåller slutsatser av analysen från föregående kapitel. 
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2 Teori 
 

 

 

 

 

I detta avsnitt behandlas de teorier som ligger till grund för analysen i uppsatsen. Först följer 

en presentation av relationsmarknadsföring (RM), för att skapa en bild av begreppet samt dess 

innebörd och framväxt. I nästa avsnitt redogör vi för teorin om Customer Relationship 

Management (CRM) för att beskriva utveckling och framhäva förståelse av detta 

svårdefinierbara fenomen. Avsnittet därefter beskriver det närliggande området kundlojalitet 

och lönsamhet, som RM och CRM syftar till att uppnå. Avslutningsvis behandlas kundkort 

och kundklubbar, som är instrument i CRM för att skapa lojalitet och lönsamhet. 

 

 

2.1 Relationsmarknadsföring 

 

 

2.1.1 Framväxt och innebörd 

 

Begreppet relationsmarknadsföring (RM) myntades 1983 av amerikanen Leonard L Berry 

(Grönroos 2000). Redan under 1950- och 60-talen utvecklades dock en ökad förståelse för 

relationernas betydelse inom marknadsföringen. Fenomenet kom däremot att trängas undan 

av Marketing Mix och dess 4P, som tilldelats generell status och dominerat inom 

marknadsföringen fram till idag.  

 

Termen ”relationship marketing” vann acceptans internationellt under 90-talet och intresset 

inom området har vuxit enormt. Det ökade intresset för RM innebär ett återknytande till den 

förindustriella marknaden, vilken kännetecknades av ett direkt samspel mellan köpare och 

säljare. Producenten fungerade då såväl som tillverkare som återförsäljare. Producenter och 

konsumenter utvecklade starka relationer som ledde till produktion av kundanpassade 

produkter. Det var framför allt viktigt att behålla kunder, påverka återköp, bygga förtroende 
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samt utveckla framtida marknadsföring. Relationsorienterad marknadsföring och handel 

fortsatte in på början av den industriella revolutionen bland annat genom att lokal detaljhandel 

etablerades i städerna. Detta visade på en önskan att bygga och behålla långsiktiga relationer. 

(Sheth & Parvatiyar 1995) 

 

Utvecklingen av massproduktion respektive konsumtion resulterade i transaktionsorienterad 

marknadsföring, då producenter blev mer intresserade av försäljning och påverkan än av att 

bygga relationer. På den industriella marknaden separerades producenterna från sina 

användare och tankegångar var kortsiktiga. Producenter var upptagna med att uppnå 

skalekonomier och mellanmän fick tjäna kunden. En utveckling under senare delen av denna 

period var att producenter började inse att återköp och varumärkeslojalitet var kritiska 

faktorer. Därmed blev differentiering och segmentering viktiga instrument i marknadsplanen. 

(Sheth & Parvatiyar 1995)  

 

Idag tillåter elektronisk och datoriserad kommunikation att producenter interagerar med ett 

stort antal användare. Den teknologiska utvecklingen har lett till att direktmarknadsföring 

återuppstått och har medfört en ny relationsorientering. Åtskilliga organisatoriska 

förändringar och omvärldsfaktorer har medfört denna utveckling, menar Sheth och Parvatiyar 

(1995), som nämner fem makrofaktorer; teknologiska framsteg, kvalitetstänkande, större 

fokus på tjänster, nya organisationsformer och hårdare konkurrens. Gummesson (1998) menar 

att RM delvis vuxit fram ur teorier om tjänstemarknadsföring, service management och 

kvalitet. Det är just inom dessa områden samt inom industriforskningen som det finns flest 

bidrag i litteraturen till RM. Många författare anser att RM är en ny term som representerar en 

gammal företeelse (Sheth & Parvatiyar, 1995), se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Utveckling av relationsbaserat synsätt, källa Sheth & Parvatiyar 1995 
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2.1.2 Begreppet relationsmarknadsföring och dess syfte 

 

RM syftar enligt Grönroos i Blomkvist et al (2000) till att uppnå bestående lönsamhet genom 

förbättrat kundurval, lägre kundomsättning och kundrelationer med ökat värde. Idag finns 

ingen enhetlig definition av RM, dock är de grundläggande värderingarna överensstämmande 

och har en liknande innebörd. Definitionerna skiljer sig främst gällande omfattning och 

betoning. Gummessons definition (1998) lyder: 

 

Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktioner i centrum.  

 

Relationernas parter utför aktiviteter och samspelar med varandra, vilket benämns interaktion. 

Grönroos (1996) definierar begreppet RM som följande:  

 

Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla samt vid behov 

avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla inblandade parters mål 

uppfylls. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften. 

 

Syftet är att relationen ska vara en samverkan mellan kund och företag, som på sikt ska leda 

till ett ökat värde för bägge parter. 

 

Den traditionella marknadsföringsteorin kännetecknas av transaktionsmarknadsföring och 

masskommunikation, men RM:s fokus ligger på individ och grupp. I RM betonas lojalitet, 

huvudsakligen kundlojalitet, och en central fråga är hur kundens roll ska värderas. 

Marknadsföringens grundläggande idé om kunden i centrum måste förstås och accepteras för 

att RM ska uppvisa positiva effekter. Kunden är källa till intäkter och leverantörens främsta 

uppgift är att skapa värde för kunden (Gummesson, 1998).  

 

Detta betyder inte att en relation alltid ska fortsätta om den inte fungerar. Istället för att satsa 

på en långsiktig relation kan en separation då vara bästa lösningen. En central fråga för ett 

företag är i vilken utsträckning det är lönsamt att försöka upprätthålla en kundrelation. Ett 

företag måste beakta att det anses vara fem till tio gånger så dyrt att skaffa en ny kund som att 

behålla en existerande. (Gummesson 1998, Grönroos 1996) 
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2.1.3 Lönar sig relationsmarknadsföring? 

 

Hur kan man mäta om åtgärderna i RM lönar sig? Kan avkastningen på relationer mätas? 

Försök görs i att mäta avkastning på investeringar i kvalitet och kommunikation. Gummesson 

(1998) menar att RM möjliggör längre kundrelationer och därmed lägre kostnader. 

Följaktligen blir lönsamheten bättre, alltså uppnås en högre return on relationships (ROR). 

Resultat av RM blir även en effektivare management och marknadsföring (Gummesson, 

1998). En paradox är att ROR inte direkt korrelerar med lojalitet, då det har visat sig att de 

minst lojala kunderna kan vara de mest lönsamma. Är då nöjda kunder trogna kunder? 

Missnöjda kunder kan i viss utsträckning också vara lojala på grund av höga bytesbarriärer, 

som bottnar i exempelvis tids- eller kunskapsbrist.   

 

Kundlojalitet och ROR kan kopplas till flera olika mått. Till dessa hör duration, retention och 

defection1 (Gummesson 1998). En avgörande strategisk fråga är hur mycket resurser som ska 

satsas på att behålla existerande kunder och hur mycket ska satsas på att värva nya. I detta 

samband rekommenderas det allt oftare att gå ifrån det traditionella måttet marknadsandel för 

att istället beräkna kundandel, det vill säga företagets andel av en kunds totala inköp av en 

vara eller tjänst. Nyckeltalet ger möjlighet att utröna hur mycket värdet på en kund kan öka 

genom att företaget skapar fler erbjudanden till kunden. Vikten av den existerande kundbasen 

och kundrelationerna, det såkallade kundkapitalet, och värderingen av densamma börjar 

alltmer lyftas fram. Även om man inte ser RM som ett nytt fenomen, finns det ny mjukvara, 

teknologi och nya instrument tillgängliga, som kan utnyttjas till att utvärdera relationer. 

(Gummesson 1998) 

 

 

2.1.4 Kritik och problem 

 

Trots att RM vunnit acceptans internationellt ställer sig en del författare kritiska till begreppet. 

Vissa anser att begreppet är för vagt definierat och anser dessutom att det endast är en ny 

                                                 
1 duration: hur länge en kund stannar hos företaget 
  retention: hur stor andel av kunderna som företaget lyckas behålla 
  defection: hur stor andel kundavhopp som sker under en period 
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beteckning på ett gammalt fenomen. Fournier et al (1998) anser att RM har sin styrka i teorin, 

men att den svårligen kan tillämpas i praktiken. Enligt dem förutsätter en relation en balans 

mellan att ge och att ta. Företag påstår att de är intresserade av kunden, men intresset är ofta 

riktat mot vilka fördelar som skapas för företaget. Konsekvensen blir att kunden tröttnar på 

alla företag som sägs vara ute efter vänskap och en personlig relation. Företag måste 

konfronteras med sina egna relationsmål; de vill ha kundens pengar. Kunden är väl medveten 

om detta, så låt företagen berätta för kunden varför denne gör en bra affär. (Fournier et al 

1998).  

 

 



 11 

2.2 Customer Relationship Management 

 

 

Den internationella termen CRM, som oftast betyder customer relationship management, men 

även förekommer som customer relationship marketing, anses av många forskare inom 

området vara en vidareutveckling av RM och mer omfattande än denna teori. Vissa experter 

menar att CRM är mer av en affärsfilosofi och handlar om en total organisatorisk fokus på 

datainsamling och resursallokering för att kunna maximera effektiviteten hos relationer.  De 

menar att RM handlar om att använda CRM-kunskap och ses som en komponent av CRM, 

som reflekterar organisationens kommunikation. (crmguru.com) Till skillnad från RM har 

CRM en större spridning bland praktiker och CRM har i nuläget blivit ett dominerande 

management- och marknadsföringsperspektiv. De främsta bakomliggande faktorerna till det 

förnyade intresset anses främst vara framsteg inom informationsteknik och database 

management (Crosby 2002).  

 

 

2.2.1 Definitioner av CRM 

 

Att skapa en definition av begreppet CRM är en svårbemästrad uppgift, då det saknas en 

allmän klarhet om fenomenet. Följande förklaring av begreppet ger Thompson på 

crmguru.com:  

 

Customer relationship management (CRM) is a business strategy to select and manage the 

most valuable customer relationships. CRM requires a customer-centric business 

philosophy and culture to support effective marketing, sales, and service processes. CRM 

applications can enable effective customer relationship management, provided that an 

enterprise has the right leadership, strategy, and culture.  

 

Thompson påpekar att det är viktigt att lägga fokus på affärsstrategin, som ska skapa och 

bevara långsiktiga och lönsamma kundrelationer. CRM-teknologi möjliggör sedan att man på 

ett systematiskt sätt kan hantera kundrelationer i större skala. Lyckade CRM-initiativ börjar 

med en affärsfilosofi, som arrangerar företagets aktiviteter efter kundernas behov. Endast då 
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kan CRM-teknologi användas som ett verktyg i processen att överföra ett företags strategi till 

affärsresultat. (crmguru.com) 

 

Handen definierar i Brown (2000, s.8) termen som:  

The process of acquiring, retaining and growing profitable customers.  

Denna process förutsätter en fokus på de servicekomponenter som ger värde till kunden och 

skapar lojalitet. Han menar vidare att de starkare drivkrafterna bakom CRM ligger i 

globalisering, avreglering, nya aktörer samt kundens högre krav på service och kvalitet. 

Kundvård är av största vikt för mogna marknader och det är viktigt att skapa en dialog med 

kunden. Detta individbaserade tänkande pekar på att man, som tidigare nämnts, gått tillbaka 

till det sättet man gjorde affärer förr. (Brown 2000) 

 

 

2.2.2 CRM som affärsstrategi 

 

Brown (2000) betonar att CRM varken är ett koncept eller ett projekt. Det är en affärsstrategi, 

en resa i förändring i sökandet efter en balans mellan intäkter och vinster samt maximal 

kundtillfredsställelse. Denna utmaning måste skräddarsys för varje marknadssegment för att 

skapa synergieffekter och effektivitet. För att ta vara på intäktsmöjligheter gäller det att 

koppla specifika produkter och tjänster till specifika kundsegment. Företag inser alltmer att de 

måste använda väl valda metoder och kanaler för att nå olika segment. (Brown 2000) 

Utvecklingen av CRM som en affärsstrategi driver företag till förändring i organisationen. 

Nyckeln till en lyckad CRM-implementering anser Ryals vara ett integrerat angreppssätt och 

ett aktivt deltagande erfordras från åtskilliga medarbetare.  

 

Även Crosby (2002) påpekar i sin artikel, som undersöker några myter om CRM, att CRM är 

en affärsstrategi. En del företag investerar i teknologi utan att ha en affärsstrategi som 

fokuserar på kunden. Andra företags avsikter med CRM är att generera kortsiktiga intäkter, 

men detta är inte kompatibelt med att bygga långsiktiga relationer. Varaktiga kunder är inte 

lika kostnadskrävande och goda relationer är mindre resursintensiva. Beträffande intäkter är 

kunder mer benägna att acceptera erbjudande från företag de litar på (Crosby 2002). Crosby 

menar att informationsteknik tillsammans med ”people and process” måste kopplas till 



 13 

verksamhetens mål att bygga, behålla och förbättra kundrelationer. Det är enligt författaren av 

yttersta vikt att förstå hur informationsteknik interagerar med andra faktorer för att fastslå 

resultat av relationer. Även Crosby lyfter fram betydelsen av synergier mellan företagets 

komponenter för att en CRM-strategi skall vara effektiv. 

 

 

2.2.3 Tillämpning av CRM  

 

Kundrelationer är livsviktiga tillgångar för ett företag och Ryals menar att CRM handlar om 

att sköta dessa relationer. Fördelar för kunden är komfort och servicehastighet, medan företag 

kan utveckla lönsamma kundorienterade strategier. CRM handlar enligt Ryals om hur företag 

använder informationsteknik för att sköta sina relationer för att maximera värdeskapande för 

såväl företaget som kunden. Information om kunden gör att man bättre kan matcha 

erbjudanden samt spåra effektiviteten av lojalitetsprogram. Informationen är även viktig som 

grund för framtida planering. CRM skapar även värde för kunden, som har fördel av bättre 

erbjudanden som är framtagna för att möta individuella behov. (Ryals) 

 

CRM möjliggör att ett företag kan nå alla sina kundtyper i olika stadier av livscykeln. Handen 

presenterar fyra typer av CRM: “win back or save”, “prospecting”, “loyalty” och “cross-

sell/up-sell” (Brown 2000). 

 

I win back or save-processen övertygas en kund att stanna hos företaget eller att återansluta 

sig. Rätt selektion av kunder är avgörande för denna typ av CRM. Många företag exkluderar 

kunder som ofta byter företag och som handlar lite. Forskning har visat att avhoppade kunder 

är mer benägna att återvända till företaget om de kontaktas inom en vecka.  

 

Prospecting är ett försök att vinna helt nya kunder. Förutom erbjudandet i sig finns viktiga 

element som segmentering och selektion. En behovsbaserad segmentering är nödvändig för 

att kunna optimera erbjudandet. Behovsbaserad segmentering definierar kundens önskemål 

och vinstbaserad segmentering definierar hur värdefull kunden är samt hur mycket företaget 

är villigt att spendera för att vinna kundens förtroende. Selektion är en lika viktig komponent i 

prospecting som i win back or save.  
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I kategorin loyalty arbetar företaget för att skapa lojalitet hos existerande kunder och att 

undvika att kunder lämnar företaget. Genom värdebaserad segmentering kan företaget besluta 

hur mycket det är värt att investera i en kunds lojalitet. Därefter används behovsbaserad 

segmentering för att erbjuda ett lojalitetsprogram. Det sista elementet i en lyckad 

lojalitetskampanj är en prediktiv modell. I denna modellen används tillgänglig demografisk 

data och historik från den existerande databasen för att upptäcka signaler på om kunden håller 

på att lämna företaget.  

 

Meningen med cross-sell / up-sell är att identifiera kompletterande produkter/tjänster, 

alternativt förbättra det existerande erbjudandet. För att fastställa bästa erbjudandet utvärderas 

data från kundens segment, köpmönster och reaktion på tidigare kontakter. Dessa kampanjer 

är viktiga eftersom kunden redan har en relation med företaget och är därför inte lika 

priskänsliga, menar Handen. 

 

 

2.2.4 Data warehousing – en nyckelkomponent i CRM 

 

Företag har länge vetat att alla kunder inte är lika önskvärda.  Det är dock bara med en 

välorganiserad databas som de kan kvantifiera och spåra kundlönsamhet för den enskilde 

kunden.  Tidigare hade företag endast kunskap om vilken kundtyp som antogs vara mest 

attraktiv, nu kan de peka ut individer som bevisligen är mest attraktiva och med dessa kunder 

är det essentiellt att bevara långsiktiga relationer. (Ryals) Många företag har lyckats bygga 

databaser om sina kunder för att sedan kunna tala med dem som kunder. Dagens datasystem 

har kapacitet att lagra en stor mängd kvalitativ och kvantitativ data om individuella kunder 

och segment. Exempel på data kan vara kundprofiler, kreditvärdighet, finansiella 

transaktioner, produkt/serviceanvändning och marknadsundersökningar (Crosby 2002). 

Utvecklingen av data warehouses är en av de teknologiska fördelar som gjort det möjligt att 

skräddarsy kundstrategier. Härigenom kan data samlas, organiseras och lagras för senare 

analys (Ryals).  

 

Vidare menar Ryals att data warehouse inte bara handlar om dagliga transaktioner utan 

innehåller även information från olika källor. Ett data warehouse möjliggör att företaget kan 

se hela sin relation till kunden och upptäcka okända användningsmönster. Att kunna se 
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historik för kunden gör att företaget kan öka responsen från varje kund. För att kunna bevara 

helhetssyn av kundrelationen, måste information samlas från varje kontakt kunden har till 

företaget. Kundrelationerna måste vårdas genom utveckling av kundstrategier och passande 

kundkontakt. (Ryals) 

 

Crosby (2002) menar att det är en myt att anställda som arbetar med kunddatabasen 

automatiskt blir bra på att handha kundrelationer genom att de får tillgång till en mängd 

kunddata. I verkligheten kan medarbetare bli överväldigade av all information, de kan lätt bli 

vilseledda av data och behöver därför hjälp som underlättar överföringen av data till sann 

kunskap om kunden. Företag måste inse och förstå gapet mellan kunddata och kunskap om 

kunden samt finna åtgärder för att överbrygga detta. Crosbys förslag är att skapa en 

kommunikationsplan, som begränsar tillgången till viss typ av data, för att undvika 

feltolkningar.  

 

 

2.2.5 Kritik och problem  

 

De huvudsakliga problemen med CRM är förståelsen av begreppet och dess praktiska 

användning. Vissa tror att CRM kan tillämpas endast genom investering i ny teknologi, men 

då flyttas fokus bort från kunden. En förutsättning för en lyckad CRM-implementering är att 

en CRM-miljö skapas inom företaget, vilket ställer höga krav på organisation och kultur 

(Brown 2000). 

 

Enligt Grönroos (2000) används en snäv tolkning av begreppet CRM inom 

informationsteknologin, medan han själv inom tjänstemarknadsföringen har en vidare 

tolkning, där CRM nästintill kan ses som en synonym till RM. Begreppet myntades under ett 

skifte från fokus på massmarknadsföring mot one-to-one marketing. Enligt Beardi (2001) 

inser många marknadsförare numera att CRM bara är en ny benämning på ett gammalt 

koncept. CRM:s nyckelprinciper har sina rötter i direkt marknadsföring. Problemet ligger 

enligt Beardi (2001) också i definitionen. Vissa marknadsförare menar att CRM står för 

customer relationship management, andra, customer relationship marketing. Om fenomenet 

inte kan definieras, hur ska man veta vad som ska implementeras? Samtidigt poängterar 

Beardi att CRM:s principer är giltiga och värdefulla, men begreppet har för många endast 
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blivit en marknadsföringsfras. Lester Wunderman, som anses vara fadern av direkt 

marknadsföring, säger:  

 

“(…)We’ve always known that the art of making a profit is the art of what we now call 

customer relationships (...) Loyalty marketing is where this all began, and frankly, it’s 

where it all will end” (Beardi 2001).  
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2.3 Lojalitet och lönsamhet 

 

Det avslutande citatet i föregående avsnitt leder oss in i följande avsnitt som behandlar 

lojalitet och lönsamhet. Både RM och CRM har som mål att förbättra och stärka kundlojalitet. 

CRM anses vara en affärsstrategi som syftar till att skapa en miljö som leder till att 

kundlojalitet utvecklas och frodas så att företagets lönsamhet därmed kan ökas. CRM är 

företagets hjälpmedel i att minimera kundomsättning och stärka kundlojalitet. 

(www.crmguru.com) Reichheld och Sasser (1990) ger uttryck för att lönsamhet drivs fram av 

företagets förmåga att behålla kunder: virtually all companies depend on repeat business.  

 

 

 

2.3.1 Definition och mätning av lojalitet 

 

Lojalitet är ett mångfacetterat begrepp som kräver en ingående förklaring. Enligt Söderlund 

måste det i en definition av kundlojalitet ingå att den finns i två olika dimensioner, i den 

fysiska och den mentala. Han betonar också att det är ett objekt och inte en person som 

kunden är lojal mot, att kunden ger uttryck till en fri vilja samt att lojalitet är en relation över 

tiden. Oliver (1999) inkluderar dessa kriterier i sin definition av lojalitet:  

 

Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt 

som man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det 

sker situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att 

framdriva ett produktbyte.  

 

Begreppet föredrar påvisar att kunden handlar efter sin egna fria vilja och den mentala 

dimensionen nämns genom ordet åtagande (Söderlund, 2001). 

 

I den fysiska dimensionen kan exempelvis följande mätas: 

 

• utsträckning (hur länge någon varit kund) 
• frekvens (hur ofta inköpen sker) 
• djup (hur många olika produkter eller tjänster som köps hos en leverantör) 
• andelsmått (hur stor del av kundens inköp som allokeras till en leverantör) 
• retention rate (hur stor andel kunder som är kvar hos en leverantör under en period) 
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• icke köprelaterade beteenden (i vilken utsträckning kunden pratar om produkten eller 
tjänsten) (Söderlund, 2001) 

 
Elinder (1993) förespråkar den så kallade RFM-modellen vid utvärdering av kunders lojalitet 

i den fysiska dimensionen. RFM är en förkortning av recency, frequency och monetary value. 

Modellen baseras på kundens beteende och tar ej hänsyn till faktorer som exempelvis ålder 

och kön.  Recency i RFM mäter hur nyligen en kund har gjort sitt inköp och Elinder menar att 

ju kortare tid som förflutit sedan senaste inköpet desto mer sannolikt är det att kunden handlar 

igen. Således bör en kund bearbetas snarast efter ett inköp. Vidare mäter RFM-modellen 

frekvens, och Elinder är övertygad om att de kunder som handlar ofta, troligen kommer att 

köpa igen om företaget bearbetar dessa. Elinder anser att frekvens är det bästa måttet på 

lojalitet. Slutligen menar han att om en kund köper för stora belopp, har ett högt monetärt 

värde, reagerar den förmodligen positivt vid bearbetning.  

 
I den mentala dimensionen är lojalitetsmått betydligt svårare att utvärdera. Måttet intention 

till återköp kan exempelvis vara mycket starkt under en kunds konsumtion, men sedan avta 

avsevärt efter konsumtionen. I det fallet blir en enkät som fyllts i strax efter konsumtionen då 

irrelevant eftersom kundens uppfattning direkt efter köpet och efter en tid ser olika ut.  

 

 

2.3.2 Lojalitetsföring2 

 

Orsaker till lojalitet är många, kundnöjdhet är bara en. Det är inte säkert att lojala kunder är 

nöjda kunder. Lojala kunder är inte nödvändigtvis nöjda, men nöjda kunder har en 

benägenhet att vara lojala (Fornell 1992). Således måste ett företag ägna sig åt en rad olika 

aktiviteter för att skapa en lojal kund. När ett företag väljer att grunda en kundklubb eller ett 

kundkort, bör enligt Söderlund (2001) någon eller några av följande åtgärder innefattas i 

programmet: 

 

• Kundnöjdhetsskapande interaktion mellan kund och personal:  

exempelvis kreativ reaktion på  leverantörens eget fel, tillmötesgående vid önskemål 

utöver det vanliga, ”det lilla extra”, effektiviseras genom skapandet av en 

kunddatabas. 

                                                 
2 Begreppet används av Söderlund och kan liknas vid marknadsföring för att främja lojalitet. 
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• Kundaktivitet som innebär påverkansmöjligheter:  

kundmedverkan som leder till kundlojalitet via kundnöjdhet, företag anpassar sina 

erbjudanden till vad kunden vill ha, kunden som medproducent. 

• Kundlojalitetsbelöningar:  

mest förekommande är belöning i efterhand efter frekvens eller ackumulerat 

inköpsbelopp, det vill säga belöning som ytterligare produktattribut eller som lägre 

inköpskostnader. 

• Medarbetarlojalitetsprogram:  

medarbetares lojalitet till företaget samvarierar med kundnöjdhet och därför är det 

viktigt att behålla bra medarbetare. 

• Kund-till-kund-relaterade aktiviteter:  

ytliga, kortfristiga relationer som gör konsumtionen till en förbättrad upplevelse eller 

starka kund-kund-relationer som till exempel tillträde till en social gemenskap. 

• Kundlivscykelaktiviteter:  

kunder har olika behov och beteenden i olika livsstadier och därför bör företaget ge 

kunden en realistisk möjlighet att fortsätta som kund i senare stadier. 

 

 

2.3.3 Lojalitetsprogram 

 

För många företagare är det välkänt att en liten del av kundkretsen står för huvuddelen av 

intäkterna, det sägs att 20% av kunderna står för 80% av intäkterna, vilket benämns 20/80-

regeln. Problemet för många företag är att de inte vet vilka de mest lönsamma kunderna är 

och således blir följden att företaget bedriver masskommunikation till alla i ett område, 

oberoende av om de är kunder eller ej. Genom att starta kundklubbar kan företag arbeta med 

att utveckla och stärka sina relationer med dem som verkligen är kunder. Kundklubbarna har 

det övergripande målet att öka kundernas lojalitet till verksamheten, öka vinsten, intäkterna 

och marknadsandelarna. (Butscher 2000, Elinder 1993, Söderlund & Vilgon 1999) 

 

Kundklubben ska gynna såväl kunderna genom exempelvis medlemsrabatter som företagen 

genom ökad lojalitet till företaget och således förhoppningsvis generera ökade intäkter 

(Elinder 1993, Boedeker 1997). Det återspeglas i Blomqvist et al (1993, s. 141) som 

definierar en kundklubb som:  
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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.  

 

Även Gummesson diskuterar klubbmedlemskap och menar att den bakomliggande tanken 

med medlemskapet är att stärka relationen med den enskilda kunden, knyta stamkunder till sig 

och således bygga upp givande och långsiktiga kundrelationer genom kommersiella 

förbindelser. (Gummesson 1998)  

 

Elinder menar att man i ett lojalitetsprogram i första hand arbetar med att behålla och utveckla 

nuvarande kunder så att de köper oftare, köper mer vid varje tillfälle samt stannar längre som 

kunder. Elinder (1993) anser som många andra forskare att det kostar 5-10 gånger mindre att 

behålla en befintlig kund än att rekrytera en ny, därför är det viktigt att reaktivera kunder och 

i andra hand sträva efter att skaffa nya kunder.  

 

Den initiala fasen i arbetet med en kundklubb är att skaffa medlemmar till den. Målet är att 

rekrytera maximalt antal medlemmar till lägsta möjliga kostnad. I den fasen kan företaget 

använda sig av olika kanaler: butiken, genom att personalen erbjuder medlemskap vid köp, 

extern direktreklam, genom bilagor och kuponghäften eller massmedia. I arbetet med att 

behålla kunderna är målet att lägga grunden till ett långsiktigt förhållande med medlemmen. I 

den här fasen inleds dialogaktiviteter som består av exempelvis ett välkomstbrev med 

medlemskortet, information om förmåner samt ett välkomsterbjudande för att initiera kundens 

köpvanor. Det är avgörande med kraftfulla åtgärder i det tidiga skedet så att kunden lockas till 

ett återbesök. Elinder anser att utvecklingen av kunderna starkt hänger ihop med behålla-

fasen. Den syftar till att ytterligare stärka kundernas lojalitet samt skapa förutsättningar för 

merförsäljning genom exempelvis värvningserbjudanden och försäljning av kompletterande 

produkter. (Elinder 1993) 

 

De kunder som ej inhandlat något under en tid bör enligt Elinder reaktiveras så att de snarast 

blir aktiva och genererar intäkter igen. Reaktiveringskampanjen sker genom exempelvis 

specialerbjudanden och eventuellt frågor om varför de blivit passiva och vilka erbjudanden 

som kan göra dem aktiva igen. Bearbetningen av den här kundgruppen bör endast fortsätta så 

länge som det är ekonomiskt försvarbart, det vill säga så länge det finns en rimlig chans att de 

kan bli aktiva igen. 
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Ett flertal författare hävdar att lojalitetsprogrammen bör vara integrerade i företagets strategi 

(Butscher 2000, Elinder 1993) och det är viktigt att kundklubben blir en del i företaget och 

organisationen. Den berör flera avdelningar som exempelvis marknadsföring, ekonomi och 

personal. Det är framför allt personalen med kundkontakt som förmedlar klubbandan till 

kunden därför är det viktigt att alla anställda har en insikt i tanken med klubben. 

 

Ett företags kundklubb ska gynna lojala kunder (Elinder 1993) och det är, enligt Butscher 

(2000) förmånerna som utgör själva basen för kundklubben. Fördelarna med medlemskapet 

ska för den enskilde kunden göra att den finner det värt att identifiera sig vid varje köp. Bonus 

som tilldelas kunden efter ett visst ackumulerat inköp anses vara ett sådant skäl.  

 

Klubbförmånerna bör vara lätta att förstå för medlemmarna och den bör dessutom enligt 

Elinder innehålla fyra grundförmåner. För det första bör medlemskapet vara gratis, för det 

andra bör varje köp ge bonus för att motivera kunden till att alltid bära med sig kortet. 

Bonusen ska ses som det primära pris företaget är villigt att betala för att få relevant 

marknadsföringsinformation om kunderna. För det tredje bör bonusen ges redan från det 

första köptillfället för att stimulera kunden till att börja använda kortet. Det verkar 

uppmuntrande för kunden att nå högre bonusgränser snabbt och kontinuerligt få en snabb 

redovisning på hur mycket bonus den har tjänat in. Den sista grundförmånen bör enligt 

författaren vara medlemserbjudanden till hemadressen. Klubbens förmåner bör ständigt visas 

upp för medlemmar och potentiella medlemmar och butiken är den främsta exponeringsytan 

för detta (Elinder 1993).  

 

Genom sin kundklubb bör företaget erbjuda rätt kombination av ekonomiska och icke-

ekonomiska förmåner. De rent ekonomiska förmånerna i form av rabatter och kuponger är 

konkreta och lätta att uppfatta av alla kunder. Det är dock, enligt Butscher (2000) inte de rent 

ekonomiska förmånerna som är drivkrafterna bakom köptrohet. De icke-ekonomiska, mer 

mjuka värdena utgörs av specialerbjudanden och extra tjänster som medlemskapet medför och 

står för större delen av lojalitetseffekten. De mjuka förmånerna är ofta av immateriell karaktär 

och därför kan det även vara svårare för konkurrenter att imitera dem. 

 

Ett lojalitetsprogram ska vara engagerande och finnas i kundens tankar både under 

köptillfället och mellan köptillfällen. För att åstadkomma detta föreslås frekvent 

kommunikation med kunden. Den optimala kontaktfrekvensen är mellan fyra till tolv gånger 
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per år. Tätare frekvens kan leda till att kunden känner sig avtrubbad och pressad. (Elinder 

1993) 

 

 

2.3.4 Kundlojalitet och lönsamhet 

 

Ett företags kunder varierar i termer av lönsamhet. En kund genererar samma kostnader och 

intäkter över tiden som en annan. Det kan också noteras att inte alla kunder generar 

godtagbara intäktsflöden. (Söderlund & Vilgon 1999) Det föreslås att företag aktivt ska 

uppmuntra relationer med lönsamma kunder och identifiera vilka kunder som är olönsamma 

och arbeta för att avsluta relationerna med dessa. (Söderlund & Vilgon 1999, Reichheld & 

Sasser 1990)  

 

Grönroos (2000) påpekar hur viktigt det är att erbjuda kunden ett positivt upplevt värde i 

samband med produkten eller tjänsten, eftersom det har en positiv effekt på lojaliteten. 

Kundlojalitet i sin tur medför genom lägre relationskostnader och effektivare 

prissättningsstrategier en högre lönsamhet i företaget (Grönroos 2000).  

 

 

2.3.4.1 Lojalitetsstrategi 

Företag bör segmentera sina kunder i grupper med homogena karaktärsdrag beträffande 

beteende och attityder. Denna segmentering anses lämplig av många, då den istället för att 

fokusera på exempelvis demografiska faktorer koncentrerar den sig på intäkter som varje 

kund genererar. Reinartz och Kumar (2002) föreslår att kunderna bör segmenteras i fyra 

kategorier efter deras varaktighet och lönsamhet (se figur 2). Reinartz (2000) presenterar 

resultatet att inte enbart långvariga kunder är lönsamma för företag. Även kortvariga kunder 

kan vara oerhört värdefulla och företag bör utveckla kommunikationsverktyg för att bemöta 

båda grupperna. Utmaningen ligger dock i att handha de lönsamma tillfälliga kunderna, även 

kallade butterflies. Det klassiska misstaget är att investera i dem efter deras inköpsaktiviteter 

avtagit. Det är ovanligt att försök till att omvända butterflies till lojala kunder lyckas. Det är 

därför av stor betydelse att kunna märka när kunden har avslutat sin kontakt, för att inte skapa 

onödiga kostnader.  (Reinartz 2000, Reinartz & Kumar 2002)  
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 Butterflies   True Friends   
          
 Företagets erbjudande = kundens behov Företagets erbjudande = kundens behov 
 Hög vinst potential  Högst vinstpotential   

Hög Åtgärder:   Åtgärder:    

lönsamhet Sträva efter transaktionsnöjdhet, inte Kommunicera ofta, ej för ofta.  
 mental lojalitet  Bygga lojalitet.   
 Göra vinst så länge de är aktiva. Behålla.    
 Utmaning i att upphöra med      

 investeringarna i tid       

 Strangers     Barnacles     
          
 Företagets erbjudande stämmer inte med  Företagets erbjudande stämmer till viss  

Låg kundens behov  del med kundens behov 

lönsamhet Lägst vinstpotential  Låg vinstpotential   
 Åtgärder:   Åtgärder:    
 Inga investeringar  Mäta storleken på kundens plånbok,  
 Göra vinst på varje transaktion om liten införa kostnadskontroll 
     Mäta företagets andel i plånboken,  

       om låg fokusera på up- och cross-sell. 
  Kortvariga   Långvariga  
  kunder   kunder  
       
Figur 2: Choosing a loyalty strategy, källa: Reinartz & Kumar (2002) 

 

Företaget bör inte investera i strangers, då dessa inte är lojala och heller ej inbringar någon 

vinst.  Ett mjukare bemötande är att föredra beträffande de kunder som är mer benägna att 

vara lojala, de såkallade true friends. De är vanligtvis nöjda med nuvarande arrangemang och 

tenderar att vara konstanta i sina inköp. I arbetet med att handha dessa kunder är den största 

fällan att skrämma bort dem genom alltför frekvent kommunikation. Om kommunikationen 

läggs på en rimlig nivå är sannolikheten större att de verkligen uppmärksammar sina 

erbjudanden.  De kunder som enligt Reinartz och Kumar är de mest problematiska är 

barnacles, då investeringarna i dem i allmänhet är större än kundernas inköp. Författarna 

föreslår att företaget bör försöka uppskatta både storleken på och företagets andel av kundens 

plånbok. Om företagets andel i plånboken är låg bör de fokusera på up- och cross-sell. Om 

storleken är liten bör åtgärden vara kostnadskontroll.  

 

 

2.3.4.2 Från intern kvalitet till lönsamhet 

Ett generellt antagande är att förbättrad kvalitet leder till ökad kundtillfredsställelse som 

medför att en kund blir mer lojal och som i sin tur leder till högre intäkter och vinst. När data 
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ska analyseras vill företaget ha reda på vilka fördelar och attribut som har störst påverkan på 

kunden. Kundtillfredsställelse, kvalitet, lojalitet och CRM formar en kedja av orsaker och 

effekter som bygger på varandra. De bildar ett system som kräver mätning och management 

av kedjan som helhet om resultatet ska kunna maximeras (Johnson & Gustavsson 2000). Ett 

företag måste vara medvetet om länkarna mellan intern kvalitet, extern kvalitet och 

tillfredsställelse, kundlojalitet och retention samt finansiella resultat. Direkta effekter av 

lojalitet och retention anses vara intäkter från återköp, kostnadsreducering och intäkter genom 

cross-sell. (Johnson och Gustavsson 2000) 

 

Fredericks (2001) menar att kunder bör segmenteras utifrån kvantitativ och kvalitativ data för 

att bäst förstå deras behov och prioriteringar. Segmenten med den högsta vinstpotentialen, 

baserat på intäkt och kostnad att underhålla, hamnar då i strategiskt fokus. Vidare menar hon 

att företag måste lära sig att det är en signifikant skillnad mellan kundtillfredsställelse, som är 

ett passivt tillstånd, och lojalitet, som är ett aktivt förhållande med leverantören. Även 

Fredericks betonar att dessa mått bör kopplas till interna processer och finansiella resultat för 

att sätta företagen på rätt väg till att skapa aktieägarvärde genom lojala kunder. När detta 

kombineras med CRM-information tillhandahålls en grund för marknadsföringsinitiativ, vilka 

är fokuserade på kundlojalitet och kundlönsamhet. Undersökningar om kunder tillsammans 

med intäktsberäkningar kan bidra till väl informerade beslut såväl på marknads- som på 

segmentnivå. (Fredericks 2001)   

 

 

2.3.4.3 Kundlönsamhet 

Kundlönsamhet är ett individbaserat mått som mäter en kunds intäkter minus de kostnader 

som den bidrar till över en bestämd tidsperiod. Kundlönsamhet återges i två former i 

litteraturen, dels beräknas den med hjälp av historisk data, dels med hjälp av prognoser. En 

vanlig utgångspunkt för beräkningen med historisk data är att beräkna täckningsbidrag, det 

vill säga försäljningsintäkter minus alla produktrelaterade kostnader för alla produkter sålda 

till en viss kund under en tidsperiod. Sedan görs i mån av tillgänglig information avdrag för 

generella och administrativa utgifter för varje kund. Resultatet blir då ett rörelseresultat 

genererat av kunden. (Söderlund & Vilgon 1999) 
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Resultat, kunden X, år 2000 
 

Försäljningsintäkter 
- Kostnad sålda varor  
= Bruttomarginal 
- Försäljningskostnader 
- Administrationskostnader 
- Produktutvecklingskostnader 
- Lagerkostnader   
= Nettomarginal 

 

Figur 3: Resultatberäkning för en kund, källa: Söderlund 2001 

 

Kundlojalitet har både direkt och indirekt påverkan på ett företags lönsamhet. Lojalitet i den 

fysiska dimensionen3 kan ha direkt påverkan på företagets bruttomarginal, men det finns inga 

definitionsmässiga samband mellan exempelvis lojalitetsaspekterna utsträckning, frekvens 

eller kundandel och ökning av bruttomarginalen. Det nämns ofta att en lojal kund accepterar 

ett högre pris och att det leder till högre bruttomarginal, men ofta är förhållandet precis det 

motsatta. En lojal kund har hög kunskap om produkten och kan därför förhandla om ett lägre 

pris. Däremot kan den lojala kundens erfarenhet leda till lägre kostnad sålda varor - den andra 

posten i bruttomarginalen - genom att denna kund kan vara mer delaktig i produktionen. 

(Söderlund 2001) 

 

Avdrag för ytterligare kostnader (försäljningskostnader, administrationskostnader, 

produktutvecklingskostnader och lagerkostnader) resulterar i nettomarginalen för en kund. 

Försäljningskostnader uppstår till exempel vid kommunikation med kunden. Dessa kostnader 

kan bli mindre då det behövs mindre tid för att bearbeta en redan existerande kund än en helt 

ny kund. När en ny kund läggs in i ett företags register uppstår administrationskostnader och 

ju längre en kund finns hos företaget desto fler transaktioner delas denna kostnad upp på och 

därmed kan lojalitet även här leda till en minskad kostnad. Nästa kostnadspost som leder fram 

till nettomarginalen, produktutvecklingskostnader, kan också påverkas av kunden. Om en 

kund är engagerad och medverkar i produktutvecklingen kan kostnaderna givetvis reduceras, 

men annars kan är det möjligt att företaget utvecklar produkter som inte efterfrågas, vilket 

leder till ökade kostnader. Lagerkostnaden kan också påverkas av kunders lojalitet. I de fall då 

företaget genom sina kunders lojalitet kan förutspå efterfrågan, kan företaget uppnå en 

optimal lagerhållning och begränsa lagerhållningskostnader. (Söderlund 2001) 

                                                 
3 Se sidan 14 
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Det andra synsättet att beräkna kundlönsamhet är med hjälp av prognoser och kan liknas vid 

en nettonuvärdesanalys. Resultatet är även refererat som kundens beräknade livstidsvärde. 

Det definieras som ett flöde av förväntade framtida vinster och nettokostnader på en kunds 

transaktioner, diskonterade till det korrekta nettonuvärdet (Söderlund & Vilgon 1999). Det 

som kan ses som ett problem med livstidsvärdesberäkningar är att förespråkarna inte har 

några konkreta förslag på hur tidshorisonten och framtida resultat från en kund ska 

uppskattas. En nettonuvärdesberäkning av detta slag bygger därför på antaganden hos den 

som utför beräkningarna. (Söderlund 2001) 

 

 

2.3.5 Kritik och problem 

 

Många forskare anser att långvariga kunder producerar högre vinster och marginaler per kund 

än kortvariga. Reinartz och Kumar (2002) undersöker relationen mellan kunder och 

lönsamhet i en artikel. De nämner tre vanliga antaganden: 1. det kostar mindre att tjäna lojala 

kunder, 2. lojala kunder är beredda att betala ett högre pris för samma vara och 3. lojala 

kunder marknadsför företaget genom word-of-mouth. 

 

Best (Reinartz 2000) exempelvis utgår ifrån att marknadsföringskostnaderna i relation till de 

intäkter en varaktig kund genererar är lägre än för en tillfällig kund. Reinartz (2000) finner 

dock inget stöd för Bests argument att vinsten från en individuell kund stiger med tiden. Han 

menar att lojalitet långsiktigt kan leda till ökad vinst om relationen är välfungerande och om 

kostnaderna för att tjäna kunden minskar efter hand. Reinartz finner bevis för att kostnader för 

utskick i förhållande till intäkter - vilket är ett mått på ett företags effektivitet - är lägre för 

långvariga kunder. Han påvisar även att effektiviteten i att underhålla kunder stiger i takt med 

att intäkterna från kunderna ökar. Å andra sidan finner Reinartz och Kumar (2002) bevis för 

att lojala och långvariga kunder kan vara dyrare att tjäna då de är medvetna om sitt värde för 

företaget och kräver den bästa servicen och rabatter. De menar vidare att förhållandet mellan 

lojalitet och lägre kostnader är branschspecifikt.  

 

Ett vanligt antagande är att långvariga kunder betalar ett högre pris och att de är mindre 

priskänsliga än kortvariga kunder. Reinartz (2000) visar på motsatsen i sin undersökning och 

menar att det är de kortvariga lönsamma kunderna som betalar ett högre pris och är även i 
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högre grad mindre priskänsliga än de långvariga. Reinartz och Kumar (2002) visar att cirka 

hälften av de mest lönsamma kunderna var kortvariga. En förklaring tros vara att de kunder 

som stannar en längre period är mer välinformerade om priser och rabatter och är därför 

priskänsliga. Reinartz och Kumar menar vidare att rabatten som kundkort medför tar bort den 

eventuella benägenheten hos lojala kunder att betala ett högre pris.  

 

Långvariga kunder anses vara bra marknadsförare för företaget och många lojalitetsprogram 

syftar till att de befintliga lojala kunderna ska föra med sig nya kunder till företaget (Reinartz 

och Kumar, 2002). Författarna ser däremot inget starkt samband mellan långvariga kunder 

och marknadsföring via ”word-of-mouth”. Det är mindre sannolikt att kunder som endast är 

lojala i den fysiska dimensionen är aktiva marknadsförare för företaget än de som är lojala i 

både den fysiska och mentala dimensionen.  
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3 Metod 
 

 

 

 

 

Under inledande diskussioner uppstod intresset för petroleumbranschen, då företagen inom 

branschen till synes använder sig av snarlika strategier för att uppnå lönsamhet. 

Petroleumbranschen var också den första branschen i Sverige att införa kundkort. På den 

svenska bensinmarknaden råder idag hård konkurrens. Företagen erbjuder standardiserade 

produkter och tjänster som utgör en del av vardagslivet för många och ur kundens perspektiv 

finns inga uppenbara skillnader mellan företagen. Kundkort har därmed blivit ett viktigt 

redskap i strävan efter nya vägar att binda kunder till sig samt att inte förlora dem till 

konkurrerande bolag. Av dessa orsaker finner vi det intressant att undersöka hur två företag 

inom petroleumbranschen använder sig av kundkort i sin verksamhet. En jämförelse gör det 

möjligt att urskilja skillnader, likheter och möjligheter att skapa lönsamhet med detta koncept.  

 

Vi har valt att i vår undersökning begränsa oss till marknaden för drivmedel (bensin och 

diesel), inklusive övriga produkter och tjänster som tillhandahålls vid bensinstationer till 

privatpersoner. För att kunna gå in på djupet och jämföra företag inom en och samma 

bransch, kontaktade vi fem av de största aktörerna inom petroleumbranschen. Dessa aktörer är 

till synes lika varandra; de erbjuder kundkort och deras marknadsandelar ligger mellan 12% 

och 27%, vilket borde betyda att samtliga aktörers agerande har stor inverkan på marknaden. 

Då bensinföretagen ansåg att den information vi efterfrågade var känslig, beslutade tre av dem 

att inte medverka i arbetet med uppsatsen, medan Svenska Statoil AB och AB Svenska Shell 

gjorde avvägandet att de kunde lämna viss information. Statoil finner vi intressant, då 

företaget är Sveriges andra största när det gäller drivmedel och det var det största företaget i 

landet innan OKQ8 bildades. Shell, som är en internationell aktör, har ett utvecklat 

internationellt kundkortskoncept, men en mindre marknadsandel än Statoil i Sverige. På 

grund av detta finner vi det intressant att jämföra dessa två företag.  
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3.1 Val av metod 

 

I vårt arbete använder vi oss av den deduktiva ansatsen, bevisföringens väg, då vi har vår 

utgångspunkt i teorier om RM, CRM, kundlojalitet och lönsamhet samt analyserar de 

undersökta företagen utifrån dessa, för att kunna dra relevanta slutsatser.  

 

Syftet med vår uppsats är beskrivande. Det är beskrivande i den mån att vi redogör för bland 

annat bakgrunden till kundkort och lojalitet och konsekvenserna av dessa (Andersson 1998, 

Holme & Solvang 1997). Vi vill härmed skapa en bild av den faktiskt föreliggande 

situationen i företagen. Tidsperspektivets tyngdpunkt ligger på nuvarande förhållanden, men 

inslag av framtidsperspektiv kommer att vägas in i analysen. 

 

Huvudsakligen använder vi oss av en kvalitativ metod, då det lämpar sig väl för vårt syfte att 

gå på djupet hos ett fåtal enheter (företag), för att få en bättre totalbild. Den kvalitativa 

metoden har högre validitet och visar på totalsituationen samt ger en mer grundläggande 

förståelse. Den ger även utrymme för att under studiens gång ändra och lägga till frågor som 

gör arbetet mer intressant (Holme & Solvang 1997). Vi ämnade även använda oss av 

kvantitativa metoder, men det arbetet begränsades av styrningsfaktorer såsom främst 

svårigheten att få tillgång till vad som för företagen anses vara känslig information. Processen 

att hitta lämpliga företag försvårades på grund av att vi sökte information som företagen ansåg 

vara känslig eller som berörde deras nuvarande utvecklingsprocesser. Dessutom påpekade 

några att de inte ville förekomma med andra bolag i branschen, eller hade ej möjlighet att 

prioritera insatser för att kunna tillgodose våra önskemål. Det påverkade intervjuerna på så 

sätt att vi fick begränsa oss till att fråga om företagens tankesätt och handlingar och inte alltid 

fick direkta svar om tillämpning av databasen.  

 

 

3.2 Datainsamling 

 

Då det finns risk för att det blir besvärligt och tidsödande att få kontakt med lämpliga 

respondenter (Lundahl & Skärvad 1982) skedde den initiala kontakten med företagen via 

telefon där vi förklarade syftet och frågeställningen med vår uppsats. I största möjliga mån 

försökte vi att kontakta personer på företagen som är ansvariga för kundkort och 
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kunddatabaser, för att få relevant information. Med tanke på tidsramen för uppsatsen var det 

viktigt för oss att få ett så snabbt beslut som möjligt från företagen. Eftersom 

företagsrepresentanterna önskade ytterligare information innan de kunde fatta beslut skickade 

vi ut mer utförlig information om syftet och problemställningen i uppsatsen via e-post. Efter 

att Shell och Statoil bestämt sig för att samarbeta med oss, bokade vi tid för intervju.  

 

Insamlingen av primärdata skedde således genom personliga intervjuer. För att under 

intervjun få tillgång till så bra information som möjligt började vi med att bestämma vilka 

faktorer som var viktiga för vår undersökning utifrån teorierna om CRM, RM och 

kundlojalitet och lönsamhet. Vi ordnade dem i teman och skickade dessa till respondenterna 

en vecka före utsatt intervjutillfälle. De teman vi identifierade handlade till stor del om 

kvalitativa förhållanden som bakomliggande motiv, handlingar och åtgärder i en organisation, 

men även historik och statistik för att kunna skapa en helhetsbild av förhållandena på 

företagen. Inför intervjun utarbetade vi mer exakta frågor inom dessa teman (se bilaga 1) för 

att under intervjuns gång kunna ta hänsyn till idéer och tankar som uppstod och ge utrymme 

till uppföljning och utveckling av frågorna. Detta skedde för att få grundligare och mer 

nyanserade svar, i enlighet med den semistandardiserade intervjumetoden (Lundahl & 

Skärvad 1982). Eftersom vi av både Statoil och Shell inte fick ta del av viss intern 

information, grundar vi den största delen av vår analys på offentlig information samt konkreta 

exempel vi fått tillgång till under intervjun. 

 

Under intervjutillfället på Svenska Statoil AB fick vi först tala med Alexander Dahlin som är 

ansvarig för direktmarknadsföring och CRM-system på Statoil Detaljhandel AB. Efter en 

timme fick vi även möjlighet att tala med John Svensson, som är chef på avdelningen 

Privatmarknad. Svensson kunde på ett tydligare vis förklara Statoils arbetssätt med 

kundrelationer, eftersom han i rollen som avdelningschef kunde avgöra vilken information 

som var känslig för företaget och vilken som han kunde dela med sig till oss. Det framgick 

under intervjun att vi inte kunde få viss information som ansågs känslig för Statoil. Efter en 

första genomgång av intervjumaterialet, skickade vi ytterligare frågor som uppkommit via e-

post till Svensson och Dahlin.  

 

Vårt andra intervjutillfälle var på AB Svenska Shell med Per Ölve, som är Marketing 

Manager för företagets kundkort för privatpersoner, euroShell. Ölve kunde avsätta en timme 

av sin tid för en intervju för att besvara frågor om sitt arbete med Shells kundkortsprogram. 
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Under intervjun svarade han vid upprepade tillfällen att han inte kunde ge besked, då det 

rörde sig om intern information. 
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4 Empiri och analys 
 

 

 

 

 

4.1 Kundkort 

 

I strävan efter att förvärva och behålla kunder finns det i den svenska handeln idag många 

olika kundkort som har målsättningen att binda kunden till företaget. Kund- och kontokorten 

är ursprungligen en amerikansk idé och det första med stor genomslagskraft var Diner’s Club. 

Betalningen med kort har sedan dess kommit att bli allmänt accepterat världen över och den 

största aktören är VISA med ungefär 300 miljoner utgivna kort. I Sverige var bensinbolagen 

först med att försöka knyta kunderna till sig med hjälp av företagsspecifika kundkort. Efter 

dem följde bankerna, detaljhandeln och numera har en mängd företag kundkort.  Kundkorten 

kan innebära påtagliga fördelar för butiken då de minskar flödet av kontanter och de undgår 

den avgift som uppkommer när kunderna betalar med bankkort. Det medför även att företagen 

har tillgång till kundernas namn och adressuppgifter och kan på så sätt skicka ut erbjudanden. 

(Gothnier 1995, Butscher 2000) 

 

Enligt Butscher måste kundkortet erbjuda kunden ett mervärde. Det villkoret uppfylls om 

klubben ordnar evenemang eller samarbetar med externa partners, där kunden måste visa upp 

sitt kort för att få tillgång till erbjudanden. Vidare anser han att kortet skapar värde om det har 

en betalningsfunktion och kan användas vid försäljningsstället. 

 

Kundkorten har över tiden utvecklats från klippkort till bonuskort och vidare till att ha 

betalningsfunktioner. Den senaste utvecklingen ser vi hos ICA och Coop som har knutit en 

bank till sitt kundkort och därmed erbjuder ytterligare tjänster. Alla dessa former finns 

representerade i svensk handel och ett kundkort bygger alltid på dess tidigare form. De olika 

kortens utveckling har vi valt att illustrera i en trappa som i figur 4.  
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   ??? 
 
           Bonuskort med bankverksamhet 
 
                   Bonuskort kopplat till kreditkort 
  

      Bonuskort med in- och utlåning  
 
                Bonuskort 
 
    Klippkort 
 

Figur 4: Kundkortstrappan 

 

Klippkortet ger kunden en extra vara eller tjänst när han/hon har köpt ett specifikt antal varor 

eller tjänster hos företaget. Det finns exempelvis på caféer och hos frisörer. Det är den 

enklaste formen av kundkort och på den här nivån är kortet inte knutet till ett kundregister.  

 

Bonuskort eller förmånskort är en utveckling av kundkorten och finns i affärer som erbjuder 

ett stort utbud av olika produkter och tjänster. Dessa kort har utvecklats då företag vill skapa 

en kunddatabas som ger olika förmåner till kunder efter storlek på deras inköp. Då varje köp 

registreras får företagen en möjlighet att skapa en bild av sina kunder och kan utifrån 

kunddatabasen utforma aktiviteter och erbjudanden på ett optimalt sätt. Företagen kan, med 

hjälp av kundregistret följa den enskilde konsumentens köpbeteende och värdera hur mycket 

den betyder för företaget (Elinder 1993). Förmånskort med bonus möjliggör en 

kommunikation mellan företaget och kunden. Dessa kort finns i många olika former och dess 

möjligheter begränsas enbart av marknadsförarens kreativitet.  

 

Det finns ett stort antal butikskedjor som har valt att erbjuda in- och utlåning i samband med 

sina bonuskort. Dessa kort kan kunden använda i företagets egna butiker och ibland i andra 

butiker som är anslutna till kundklubben. Vissa företag väljer att erbjuda inlåning, andra 

utlåning och en tredje grupp båda delarna. Exempelvis erbjuder Lindex både in- och utlåning i 

samarbete med Ikano Banken (www.lindex.se).  För kunden innebär det en valmöjlighet till 

insättning av pengar på ett konto eller erhållande av en faktura på inköpta varor, vilken även 

kan delas upp på flera betalningstillfällen. Ett annat alternativ är att företaget administrerar 

hela kortverksamheten. Ett exempel är euroShell-kortet som beskrivs närmre nedan (Ölve). 
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En ytterligare utveckling av kundkorten är att koppla dessa till kreditkort, exempelvis 

MasterCard eller VISA-tjänster. Dessa kort kan kunden sedan betala med i alla affärer som tar 

MasterCard och VISA. Företag som valt detta alternativ är exempelvis SIBA och Åhléns. 

SIBA erbjuder ett kort som är ett kombinerat förmåns- och kreditkort, medan kunden på 

Åhléns kan välja mellan ett bonuskort och ett kort som är kopplat till MasterCard. 

(www.ahlens.com, www.siba.se). Den senaste utvecklingen i kundkortskretsarna är ICA och 

Coops banker som kopplas till kundkort. De erbjuder så kallade vardagstjänster till sina 

bankkunder, exempelvis insättning, uttag, betalning av räkningar och bolån (Affärsvärlden 

2002). 

 

 

4.2 Branschbeskrivning 

 

Statoil och Shell agerar på en marknad som man kan benämna petroleumbranschen. 

Produkterna på marknaden är bland annat bensin, diesel, eldningsolja, villaolja och smörjolja. 

Vi undersöker en delmarknad, nämligen marknaden för drivmedel till privatpersoner. I 

samband med försäljning av bensin och diesel erbjuds ofta bilrelaterade produkter och 

detaljhandelsvaror som vi också ämnar undersöka. Företagen inom denna bransch erbjuder 

standardiserade produkter med låga marginaler, i vilka kundens engagemang är lågt, varför 

lokaliseringen har stor betydelse. Det har inom branschen skapats en tradition att kunden 

betalar i efterskott via faktura, vilket fortfarande är det vanligaste betalningssättet hos kunder 

med kundkort. I drivmedelsbranschen har kunderna uppfostrats till ett rabattänkande och de är 

därför fixerade vid att ständigt få nya rabatter. Andra karakteristika är hög kundomsättning, 

kort besökstid och goda möjligheter till cross- och up-sell. Samtidigt har kunden vissa 

köpbeteenden som betalningspreferenser och service, exempel är kontroll av olja, tvätt och 

rabatt till kunder med kundkort. Företagen har därmed specifika förutsättningar för att skapa 

kundlojalitet och lönsamhet.  

 

 

4.2.1 Branschkarakteristika 

 

I mikroekonomisk teori definieras oligopol som en liten grupp av företag på en marknad med 

betydande inträdesbarriärer. Varje företag i ett oligopol kan påverka priset och de andra 
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företagen. I sina strategier måste företagen ständigt ta hänsyn till varandra, till skillnad från 

företag som befinner sig i en situation av perfekt konkurrens eller är i en monopolsituation. 

Eftersom det bara finns få företag och betydande inträdesbarriärer, kan företagen ta ut ett 

högre pris än vad som skulle förutspås av utbuds- och efterfrågemodellen och därmed skapas 

möjlighet att generera vinst även på lång sikt. (Perloff, 2001) 

 

Det finns flera olika modeller för hur prisnivån uppstår i ett oligopol. Bertrands 

oligopolmodell utgår ifrån att företagen själva bestämmer priset på produkten och att de har 

samma marginalkostnader för att tillverka den. Om företagen inte kommer överens om ett pris 

(kartellbildning) kommer priset att så småningom stabiliseras vid Bertrandjämvikten som 

ligger vid det lägsta priset ett företag kan ta ut utan att gå med förlust. Detta gäller enbart med 

homogena produkter. Så fort produkten ett företag erbjuder är differentierad finns det 

möjligheter att ta ut priser som ligger högre än Bertrandjämvikten. Enligt nationalekonomer 

är en produkt differentierad då konsumenter uppfattar den som olik andra produkter. 

Produkten måste alltså inte skilja sig fysiskt från andra, utan bara ha en image som uppfattas 

annorlunda, vilket kan uppnås genom marknadsföring eller andra medel (Perloff, 2001). 

 

Petroleumbranschen kan ses som ett oligopol, då det finns få aktörer (sex av större betydelse) 

och inträdesbarriärerna är relativt stora. Som inträdesbarriärer ses höga investeringskostnader 

för produktionsanläggningar och distributionsnät (Konkurrensen i Sverige 2002). Eftersom 

företagen har samma marginalkostnader och köper in råolja till världsmarknadspris, kan man 

se det som om företagen sätter priset på produkten, i motsats till om konsumenterna skulle 

sätta priset, dessa får acceptera det pris som erbjuds. Enligt Bertrands modell om oligopol 

borde priset vara det samma hos alla företag, då produkten är densamma. Men detta visar sig 

inte vara så i praktiken, vissa företag tar ut ett lägre pris och trots detta finns de aktörer kvar 

som har ett högre pris. Detta kan bero på att kunderna uppfattar att vissa företag erbjuder en 

differentierad produkt jämfört med andra och är beredda att betala för den extra nytta de 

erhåller. Exempelvis kan servicestationer som erbjuder ett urval av olika produkter och 

tjänster ta ut ett högre pris på drivmedel än obemannade stationer. De olika aktörernas 

kundkort kan också ses som en möjlighet att påverka företagets image och därmed 

differentiera sig från andra aktörer. 

 

 



 36 

4.2.2 Aktörer 

 

De sex största aktörerna som erbjuder drivmedel i Sverige är Svenska Statoil AB, AB 

Svenska Shell, Preem Petroleum AB, Hydro, OKQ8 och JetConoco. Tillsammans står de för 

95,6 % (2001) av försäljningen på motorbensinmarknaden. Den resterande andelen står 

mindre aktörer som exempelvis Din-X, Pump och Q-star för, se figur 4. 

 

Marknadsandelar på motorbensinmarknaden, 2001
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Jet
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OK-Q8
27%

Preem
11%

Shell
13%

Statoil
23%

Övriga
4%

 

 

Figur 5: Marknadsandelar på motorbensinmarknaden, källa: SPI:s hemsida på internet, 

www.spi.se 

 

Petroleumbranschen rör sig mot en allt mer ökad koncentration av aktörer, ökad konsolidering 

har pågått i många år. Koncentrationen på en marknad kan mätas med C4-index som beräknas 

genom att summera de fyra största företagens marknadsandelar. År 2001 ligger C4-index på 

74,5. Fem år tidigare var index 68,4 och 1992 låg C4-index på 67,4 (se bilaga 1). 

Koncentrationen på den svenska drivmedelsmarknaden har alltså ökat märkbart. Den senaste 

stora förändringen i branschen skedde genom sammanslagningen av OK och Q8 i januari 

1999. Därmed skapades Sveriges största aktör på petroleummarknaden. 

 

Då motorbensinmarknaden domineras av sex aktörer kommer vi i detta avsnitt bara att 

behandla de fyra stora konkurrenterna till Shell och Statoil. Beskrivningen av Shell och 

Statoil följer i 4.2 Svenska Statoil AB och 4.3 AB Svenska Shell.  

 

Preem Petroleum AB är Sveriges största raffinaderiföretag och bedriver försäljning av bensin, 

diesel, eldningsoljor och smörjoljor genom försäljningskontor och återförsäljare. Sammanlagt 
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finns det 522 Preemstationer och av dem är cirka hälften servicestationer. Hos Preem kan 

kunden inneha kontantkort, kort med inlåning eller kreditkort. 

 

OKQ8 bedriver verksamhet inom bensin, diesel, eldningsoljor och smörjoljor. Dess 

bensinstationsnät omfattar 919 stationer, varav 551 är servicestationer. OKQ8 erbjuder 

kunden tre olika kundkort: kontantkort med eller utan inlåning, kreditkort eller MasterCard. 

 

Hydro är ett helägt dotterbolag i koncernen Norsk Hydro ASA som bedriver försäljning av 

bensin, diesel, eldningsolja och smörjolja till företagskunder och privatpersoner. Hydros 

bensinstationsnät består av 52 stationer, där 173 är servicestationer. Även Hydro har kort med 

eller utan kredit.   

 

Jet ingår i den amerikanska koncernen ConocoPhillips och säljer enbart bensin via sina 149 

obemannade bensinstationer. De erbjuder kunden kreditkort. 

 

 

4.3 Svenska Statoil AB 
 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

 

Svenska Statoil AB:s verksamhet består av försäljning och distribution av bensin, diesel, 

eldningsolja, energilösningar, gasol, flygbränsle och pellets till industri, företag och 

privatkunder. Företaget producerar och säljer även smörjmedel.  

 

Statoil köpte Svenska Esso AB och Esso Chemicals 1985 och namnet Statoil gäller sedan 

1986. Statoil Detaljhandel AB etablerades 1999 med Statoil Detaljhandel Skandinavia AS 

som ägare, vilket i sin tur ägs till lika delar av det norska moderbolaget Statoil ASA och ICA 

Ahold AB. I kedjan ingår 1500 stationer i Sverige, Norge och Danmark.  

 

Ungefär 100 av Svenska Statoil AB:s ca 600 stationer i Sverige drivs av Statoil Detaljhandel 

AB och de resterande av köpmän som är egna företagare. Statoil Detaljhandel AB (Statoil) 

ansvarar för driften av samtliga servicestationer. Bensinstationerna erbjuder bensin, snabbmat, 



 38 

livsmedel samt bil- och fritidsprodukter.  Utöver det utgör biltvätt och biluthyrning en del av 

verksamheten.  

 

Statoil började med sitt kundkort i form av ett kontokort i slutet av 70-talet. Tanken bakom 

kundkortet var en bekväm betallösning, speciellt för företagskunder. I början av 1980-talet, då 

bensinföretagen tog bort avgifter och räntor på kundkort, märktes en kraftig ökning av 

kortanvändningen. Syftet med kundkortet övergick till att erbjuda ett gratis kort med rabatter 

för att öka lojaliteten. Idag sker ungefär 75 % av drivmedelsinköpen med något av Statoils 

kundkort och andelen på övriga varor är 44 %. Statoil beräknar att de har cirka 700 000 aktiva 

privatkunder.  

 

Statoil erbjuder sina kunder tre olika kundkort, som ger kunden automatiskt medlemskap i 

Premium Club. Premium Club Kontantkort innebär att kunden betalar kontant, men samlar 

poäng på sina inköp när kortet registreras i kassan. Kortet är avgiftsfritt och ungefär 200 000 

Statoilkunder använder kontantkortet. (www.statoil.se, Statoilkort för privatpersoner) 

 

Statoil Privatkort är ett betalkort som medför att kundens inköp samlas på en faktura i slutet 

av månaden. Även det här kortet är avgifts- och räntefritt. Det kan användas på 1500 

Statoilstationer i Skandinavien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Irland och på alla 

Essostationer i Finland. Kortet kan även användas vid betalning på Scandic Hotels i Sverige 

samt i parkerings- och telefonautomater. Vid alla inköp samlas Premium Club-poäng. 

Ungefär 450 000 av Statoils privatkunder är innehavare av ett Statoil Privatkort. 

(www.statoil.se) 

 

Statoil MasterCard, som Statoil erbjuder i samarbete med SEB, är ett internationellt bankkort 

som accepteras på 22 miljoner inköpsställen över hela världen och alla inköp som sker med 

kortet ger Premium Club-poäng. Med detta alternativ tillkommer en årsavgift på 150 kronor. 

Kunden kan välja mellan tre betalningssätt om de har MasterCard. Betalningen kan ske 

genom en räntefri faktura i slutet av månaden på samlade inköp eller genom att dela upp 

betalningarna på flera tillfällen, men då tillkommer en ränta på 15, 96 % och en aviavgift på 9 

kronor. Det tredje sättet innebär att kunden i förväg sätter in pengar på ett konto från vilket 

inköpsbeloppen dras. Det maximala räntebärande beloppet på kontot är 15 000 kronor och 

kunden erhåller en ränta på 4,20 % (020601), till skillnad från exempelvis SEB som erbjuder 

en ränta på 0,10% på sitt privatkonto. Användningen av Statoil MasterCard är inte lika 
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utbredd som de två övriga korten, det finns cirka 50 000 användare. (www.statoil.se, 

Statoilkort för privatpersoner)   

 

Statoils kundklubb Premium Club startades 1986, men vid den tidpunkten enbart som 

rabattverksamhet. Då Statoil under senare år märkt av en större konkurrens från Jet, började 

företaget arbeta mer aktivt med sin kundklubb och skapade dagens stafflade rabattsystem. 

Statoils servicestationer har idag cirka 25 öre högre bensinpris än Jet, men när en kund uppnår 

högsta rabattnivån erhåller han 25 öre lägre bensinpris på Statoil (se figur 6) och därmed 

utjämnas prisskillnaden.  

 

Öre/poäng per liter    

Volym Bensin Diesel  

>3000 25 60  

2500-2999 20 50 Guldkund 

1800-2499 18 40  

1200-1799 14 30  

500-1199 9 20 Premium- 

0-499 0 0 kund 

 

Figur 6: Rabattskala drivmedel Svenska Statoil AB, källa: Statoilkort för privatpersoner 

 

Klubben medför i första hand en rabatt på bensin. Under det första året ges 9 öre rabatt på 

bensin, det vill säga nio poäng per liter bensin, och även senare ges minst 9 öre rabatt om 

kunden tankar över 500 liter per år. Om årsvolymen ökar får kunden mer rabatt. Ett 

medlemskap i Premium Club innebär också att kunden erhåller en poäng per krona på inköp i 

butiken på Statoil och Statoil MasterCard ger 0,5 poäng per krona på inköp utanför Statoil, 

överallt i världen. När kunden uppnått 10 000 poäng, får denne en rabattcheck på 100 kronor 

som kan lösas in mot varor eller kontanter.  

 

När kunden når en årsvolym på 1200 liter drivmedel uppnår denne Guldkundstatus. Då ökar 

rabatten till 14 öre per liter för att öka ytterligare i intervall. När kunden har tankat för 3000 

liter under ett år, uppnås den högsta rabattnivån på 25 öre per liter. Vid alla inköp med Statoil 

MasterCard som Guldkund ges en poäng per krona i stället för en halv per krona. 



 40 

4.3.2 Kunddatabas  

 

Med hjälp av kundkortet registreras information om kundens inköp i databasen för att sedan 

utvärderas i strävan efter att finna outnyttjade lönsamhetspotentialer i kundbasen (Blomqvist 

2000). Kvantitativ och kvalitativ information från inköp på Statoils bensinstationer lagras i en 

stordatabas på Statoil, som framför allt används till fakturering. I den delas inköp in i 99 

varugrupper, till exempel bensin, video eller biltvätt. För att ge en mer överskådlig bild laddas 

en gång i månaden informationen från stordatabasen över till en mer komprimerad 

marknadsdatabas där de 99 varugrupperna reduceras till 14. Exempelvis blir varugrupperna 

musik, veckopress och video till home entertainment i marknadsdatabasen. Ur 

marknadsdatabasen kan sedan inköpens storlek för varje kund utläsas samt under vilka 

varugrupper inköpen görs under en månad. Framför allt är det storleken på bensinköp som är 

intressant enligt Svensson, då rabattskalan grundas på antal liter kunden köper in under ett år.  

 

Företaget kan mäta en av dimensionerna i RFM-modellen, monetärt värde. Det är i dagsläget 

dock inte möjligt att utröna frekvensen eller recency av inköp, det vill säga hur ofta kunden 

handlar hos Statoil och när det skedde senast. Stordatabasen på Statoil ska inom kort 

omstruktureras, och eventuellt tillkommer möjligheter att ladda över information till 

marknadsdatabasen för att beräkna frekvens och andra nyckeltal. Ofta går utvecklingen av en 

databas ut på att rensa och strukturera upp data som redan finns, vilket verkar vara fallet hos 

Statoil. Då företaget vill urskilja kundens inköpsbeteende ger frekvens ett bra mått på lojalitet. 

Två kunder kan till synes vara lika lojala då de har lika höga bensininköp. Beaktas även 

frekvensen kan det visa sig att den ena kunden är mer lojal än den andra, eftersom den lägger 

fler inköpstillfällen hos företaget (Elinder 1993). I nuläget kan Statoil enbart utläsa hur 

mycket en kund handlar för under en månad, vilket till viss mån ger en bild av frekvensen och 

recency, men ger en ofullständig bild av kundens vanor.  

 

Informationen i marknadsdatabasen lagras under två år och den enda informationen som 

lagras längre är medlemskapets längd. Återigen kan det bli svårt för företaget att dra relevanta 

slutsatser om kundbeteendet, eftersom en kund kan ha ändrat sitt beteende markant sedan den 

blev kundkortskund. Ett välfungerande data warehouse ger företaget möjlighet att se på hela 

sin relation till kunden och då är historik en viktig komponent (Ryals). 
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En kunddatabas ska tjäna som ett verktyg i att segmentera kunder och koppla rätt produkter 

och tjänster till de olika segmenten (Brown 2000). Kunderna delas idag in i tre grupper efter 

hur mycket av sina behov de täcker hos Statoil. Den första gruppen är de illojala kunderna. De 

tankar hos Statoil cirka en till två gånger av tio. Dessa kunder handlar enbart hos Statoil när 

de behöver personlig service eller när det är för långt till den vanliga stationen. Den andra 

gruppen består av kunder som benämns 50-50 kunder, det vill säga att de handlar hälften av 

gångerna hos Statoil och även har kundkort hos konkurrerande företag. Till sist består den 

tredje gruppen av kunder som är nästintill 100% lojala, då de lägger alla sina inköp hos 

Statoil. Det här är ett sätt att beräkna företagets kundandel vilket visar på att företaget har tagit 

ett steg ifrån det traditionella tänkandet i marknadsandelstermer. Kundandel kan vidare 

användas i beräkningen av kundernas livstidsvärde. 

 

Statoil har för närvarande inga nyckeltal som beräknas utifrån databasen men undersöker 

möjligheten att utveckla nyckeltal för livstidsvärdet av sina kunder (LTV), retention rate och 

nyckeltal för kostnader kopplade till varje kund. Detta kommer inte att genomföras av 

företaget själv, utan externa experter kommer att konsulteras. Vid beräkning av LTV är det 

viktigt att vara medveten om att nyckeltalet bygger på antaganden om kundernas framtida 

inköpsvolym och relationens längd, varför det med svårighet kan ge en pålitlig information. 

 

 

4.3.3 Kundkort och betalning 

 

Kundkortet är ett hjälpverktyg för företagets CRM-arbete och lojalitetsprogram. Genom 

utvecklingen av CRM, fokuserar företagen åter igen på individen (Brown 2000) och det 

nämner även Svensson, som menar att man med hjälp av kundkortet kan skapa en nästintill 

personlig relation till kunden. Svensson menar liksom Sheth och Parvatiyar (1995) att denna 

nya typ av relationsskapande ersätter kommunikationen från förr.  

 

Statoil har ett samarbete med SEB genom distribution och administration av Statoil 

MasterCard. För kunden ger Statoil MasterCard, utöver samma fördelar som de övriga 

Statoil-kundkorten, även möjligheten till att handla världen över och dessutom bonus på alla 
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inköp. För en vanlig barnfamilj som gör alla sina inköp av dagligvaror, kläder och resor med 

Statoil MasterCard kan det, enligt Svensson, innebära en återbäring på 1500 kronor per år. 

Bonusen som lämnas vid inköp utanför Statoil finansieras av avgifter som SEB tar ut av 

handeln när kortet används. Enligt Svensson och Dahlin är Statoil MasterCard det mest 

fördelaktiga kundkortet för både Statoil och kunden. Hela MasterCard verksamheten 

administreras av SEB och Statoil behöver inte binda något kapital i form av kundfordringar, 

varför detta alternativ innebär lägre kostnader för Statoil. Dessutom ger MasterCard en intäkt 

till Statoil genom vinstdelning med SEB. Statoil försöker få sina redan befintliga kortkunder 

att byta till MasterCard. De anser dock att fördelarna med kortet för kunderna är 

svårkommunicerade och har i dagsläget lyckats ge ut cirka 50 000 kort.  

 

Statoil är mycket inriktat på att få sina befintliga kunder att byta till MasterCard, vilket borde 

vara det kort som skapar störst lojalitet, då kunder skapar betalningsvanor och har möjlighet 

att sätta in pengar hos Statoil. Företaget glömmer dock bort att kontantkunderna är lönsamma 

på samma sätt som MasterCardkunder, då de inte binder kapital. Möjligtvis känner 

kontantkunderna inte samma lojalitet till företaget, då de inte har bundit upp pengar eller 

skapat kreditvanor hos Statoil. Dessa kunder måste dock ses som en potential att öka 

lönsamheten.  

 

 

4.3.4 CRM och lojalitetsföring 

 

Statoil använder samma termer som Elinder (1993) i sitt lojalitetsprogram: skaffa, behålla och 

utveckla kunder. Dahlin menar att då budgeten är begränsad, gäller det att prioritera de 

aktiviteter som ger bäst effekt. Därför satsar Statoil idag på att behålla och utveckla sina 

kunder. Han menar att det är lättare att behålla kunder som redan handlar hos Statoil. Om 

detta säger Elinder som många andra att det är 5-10 gånger mindre kostsamt att behålla och 

utveckla befintliga kunder än att skaffa nya. Svensson uttrycker samtidigt att det har skett en 

allt för stor avtappning av kunder på senare tid och därför planeras en kampanj för att skaffa 

nya kunder nästa år, vilket är liktydigt med Handens prospecting i CRM (Brown 2000). I 

stället för att investera i helt nya kunder borde företaget arbeta med material de redan har och 
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sträva efter att reaktivera de lönsamma kunder som de tappat, eftersom det är så mycket mer 

kostsamt att skaffa nya kunder. 

 

Grundidén med ett lojalitetsprogram är att bygga upp ett marknadsbearbetningssystem som 

syftar till att skapa fler kunder med högre livstidsintäkt (Elinder 1993). Efter att en kund har 

beslutat sig för att bli medlem i Premium Club, skickar företaget ut ett medlemskort 

tillsammans med ett presentkort på 25 kronor. Detta sker för att initiera användningen av 

kundkortet, eftersom tidigare erfarenheter har visat att vissa kunder inte börjar använda sina 

kundkort. Detta är ett mycket bra sätt att stimulera kunden att börja använda sitt kundkort 

samt att övertyga kunden att stanna hos företaget (save). 

 

Det görs inga utskick till kunder med Kontantkort som inte uppnått Guldkundsnivån, förutom 

med värdecheckar när kunden samlat ihop 10 000 poäng.  Detta innebär att Statoil inte drar 

nytta av möjligheten till cross sell / up-sell och därmed inte utnyttjar denna kundgrupps fulla 

potential. Det verkar motiverande för kunden att den inom rimlig tid har möjlighet att uppnå 

en högre nivå på rabattskalan (Elinder 1993). Då det kan ta över två år för kontantkunder med 

låga inköpsnivåer för att få den första värdechecken, upplever många kunder, enligt Dahlin, 

att de inte känner dig manade att dra kortet. Vi anser att det skulle vara mer motiverande för 

kunden att erhålla en rabattcheck på exempelvis 50 kronor efter 5000 poäng, så att denne 

oftare blir påmind om sin relation till Statoil och dess kundklubb.   

 

Den information som lagras i Statoils marknadsdatabas används främst till utskick av olika 

slag till medlemmar i Premium Club som betalar med sina kundkort. Dessa får en faktura en 

gång i månaden tillsammans med tidningen Club Nytt, till skillnad från kontantkortskunder 

som själva får hämta Club Nytt på närmaste Statoilstation. Statoil påverkar lojaliteten i 

samband med fakturan genom att utnyttja möjligheten till cross-sell, då kunden får 

erbjudanden i form av rabatter på kompletterande varor i Club Nytt. 

 

Statoils Guldkunder kan liknas vid true friends, då de är de kunder med högst lönsamhet. Fyra 

gånger om året erhåller Guldkunder förmånliga rabatterbjudanden. Samtidigt sker även 

utskick till kunder som ligger strax under Guldkundsnivån för att informera om 

poängställning samt hur mycket ytterligare de behöver tanka hos Statoil för att uppnå den 

högre nivån på rabattskalan. Dessa utskick innehåller oftast även rabatterbjudanden. Statoil 
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lägger följaktligen mycket energi på att öka köptroheten, vilket betyder att de försöker 

påverka 50-50 kunder, det vill säga barnacles som ligger på gränsen till att bli true friends. 

De vill med andra ord försöka få upp dem till Guldkundsnivån. Då Statoil ändrade sina 

rabatter till den stafflade rabattskalan ledde det till att många av de kunder som redan tankade 

mycket hos Statoil, ökade sina inköp av bensin. Dahlin anser att Statoil inte bör ge rabatter till 

någon som lägger få inköp hos Statoil. I stället bör rabatterna komma de kunder tillgodo som 

är mer lojala i sitt köpbeteende. Detta är i enlighet med de åtgärder som Reinartz och Kumar 

(2002) föreslår för gruppen strangers. 

 

Enligt Reinartz och Kumar (2002) kan Statoils segment under 500 liter per år definieras som 

barnacles. Segmentet består av två kundgrupper med små inköp, dels kunder med liten 

plånbok, dels kunder där företaget har en liten andel av plånboken. Statoils åtgärder skiljer 

inte dessa två kundgrupper åt. Därför riskerar Statoil att tappa de kunder som har en stor 

plånbok men där företaget har en liten andel av denna, istället för att sträva efter att öka 

andelen. Å andra sidan är åtgärden en kostnadsbesparing och det är i enlighet med de insatser 

Reinartz och Kumar förespråkar för gruppen med liten plånbok. Till följd av att Statoil tog 

bort rabatten för kunder under 500 liter per år, tog företaget även bort möjligheten att rikta 

marknadsföring mot samtliga kunder som kan betecknas barnacles. Därmed kan företaget inte 

påverka sin andel i kundens plånbok. 

 

Den optimala utskicksfrekvensen anses vara fyra till tolv gånger per år. En för tät frekvens 

kan upplevas som stressande, medan en för låg frekvens kan minska företagets närvaro i 

kundens medvetande (Elinder 1993, Reinartz & Kumar 2002). Guldkunder erhåller 

sammanlagt minst sexton utskick per år och risken är att det leder till avtrubbning och 

ointresse, då kunderna förstår att företagen enbart är ute efter deras pengar. Fournier et al 

föreslår istället att företagen i sin kommunikation ska betona vilka fördelar en kund har av en 

affär. På andra sidan av skalan ligger en för låg kommunikationsnivå till de kontantkunder 

som inte kommit upp i Guldkundsnivån. Statoil riktar ingen direkt marknadsföring mot dessa 

kunder och då kan följden återigen bli att Statoil förlorar sin plats i kundens medvetande, 

vilket Elinder påpekar. Även dessa kunder kan vara lönsamma och då måste dessa relationer 

underhållas.  
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Enligt Elinder (1993) bör företaget arbeta med att reaktivera de kunder vars inköp har 

minskat.  Denna kontinuerliga aktivitet benämns win-back, enligt Handen (Brown 2000). Hos 

Statoil sker detta i praktiken genom brev med frågeformulär och speciella rabatterbjudanden 

till de kunder som har minskat sina inköp. Med hjälp av frågeformuläret försöker Statoil 

utreda vilka orsaker som ligger till grund för det förändrade beteendet och lära sig mer om 

kunden. Samtidigt hoppas man genom rabatterbjudanden kunna stimulera kunden till att 

återuppta sin relation till Statoil. Det här är ett bra sätt att arbeta med win-back, då de kunder 

vars beteende har ändrats kontaktas. Genom att kombinera rabatter med en enkät skapas en 

möjlighet att vinna tillbaka kunden på kort (genom rabatter) och lång sikt, då en enkät gör det 

möjligt att överbrygga gapet mellan kvalitet definierad av kunden och kvalitet definierad av 

företaget.  

 

På Statoil bensinstationer kan kunden betala med ICA-kundkort. Kortregistreringen sker 

direkt hos ICA och Statoil har inte möjlighet att ta del av denna kundinformation. För tillfället 

genomför Statoil en undersökning riktad mot ICA:s kundkortskunder för att utröna om de är 

kunder hos Statoil, hur många av dem som har Statoilkort samt vad de handlar på Statoil. 

Dahlin anser att ICA-kunderna är en stor potential som de måste utnyttja. Att försöka bearbeta 

ICA-kunderna borde vara ett utomordentligt sätt för att locka till sig nya kunder 

(prospecting). Det är inte möjligt att använda Statoilkortet på ICA, vilket heller inte är 

önskvärt enligt Dahlin, då kapitalbindningen på Statoil skulle öka ytterligare. 

 

De enskilda bensinstationerna har ingen direkt tillgång till informationen i 

marknadsdatabasen, men de har möjlighet att beställa material för direktmarknadsföring. 

Informationen från marknadsdatabasen används förutom till segmentering på nationell nivå 

också till segmentering av kunderna på stationsnivå. Statoil har definierat specifika 

målgrupper på lokal basis. Exempelvis undersöks vilka kunder som är Guldkunder på en 

enskild bensinstation, vilka som är de flitigaste användarna av biltvätten och vilka som 

handlar över ett visst belopp i butiken. Efter att Statoil centralt har identifierat dessa 

målgrupper, initieras utskick till dem av bensinstationerna på lokal nivå. Om den lokala 

bensinstationen exempelvis önskar högre användande av biltvättanläggningen kan ett utskick 

beställas till dess Guldkunder som inte utnyttjar biltvätten. Vid den här typen av utskick står 

de enskilda bensinstationerna som avsändare, vid alla andra står Statoil centralt som 
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avsändare. Detta verkar vara ett effektivt sätt att arbeta med cross-sell, men är förenligt med 

lokala kostnader som kräver kontroll.  

 

CRM är en affärsstrategi som ska genomsyra hela företaget (Ryals) och ett aktivt deltagande 

krävs från samtliga medarbetare. Stationen är den viktigaste exponeringsytan för företagets 

kundklubb och då måste de anställda kunna förmedla klubbandan på ett sätt som gör att 

kunderna återkommer. Under intervjun signalerades att ledningen inte har någon stark tilltro 

till de anställda med kundkontakt när det gäller CRM-arbete. Det kan betyda att personal på 

Statoils stationer inte är insatt i de fördelar som kundkorten ger till Statoil och inte kommer att 

marknadsföra dem eller förmedla klubbandan. Svensson påpekar att företaget kommer att 

förändra lokal direktmarknadsföring, vilket innebär att de lokala stationerna får köpa ett 

tidsbundet marknadsföringpaket, där ett antal utskick ingår. Därmed kommer Statoil att styra 

lojalitetsprogram centralt vilket betyder att företaget troligtvis uppnår en effektivare 

kostnadskontroll. Samtidigt tar företaget bort möjligheten till påverkan genom medarbetare 

och då medarbetarna är klubbens främsta förmedlare av klubbandan, finns risken att 

tillströmningen av nya kunder till Statoil minskar. 

 

4.3.4.1 Mjuka värden 

En kundklubb syftar till att ge en känsla av mervärde för kunden och tillhörighet till klubben 

(Elinder 1993, Butscher 2000). Mjuka värden ger störst effekt på lojaliteten enligt Butscher.  

Genom ett klubbmedlemskap i Premium Club får kunden rabatt på bensin samt mjuka värden 

genom en tidning och företagets förmånliga partneravtal. 

 

Statoils medlemstidning Club Nytt utkommer en gång i månaden till Premium Club- 

medlemmar och innehåller rabattkuponger samt information om varor och tjänster från Statoil 

och partnerföretag. Tidningen utgör en viktig del av klubben, då den står för en stor del av 

kommunikationen till kunderna. En vidareutveckling av tidningen skulle kunna öka känslan 

av att vara medlem i en klubb. Statoil kan utveckla sin tidning genom att utforma den mer 

som ett magasin med mer matnyttig information. Reportage som ligger i kundgruppens 

intresse, exempelvis däck- och biltips och resmål för bilister skulle kunna höja kundvärdet. 

Eftersom detta förslag är mer kostnadskrävande skulle en kvartalsvis utgåva vara mer 

ekonomiskt försvarbar. 
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Statoil har för Premium Club-kunder arbetat fram förmånliga avtal med två partners, Scandic 

Hotels och Trygg Hansa. Samarbetet med Trygg Hansa ger möjlighet att utöver 10 000 

startpoäng vid tecknandet av en försäkring även tjäna en poäng per premiekrona. Statoil har 

även samarbete med Scandic Hotels och för kunden innebär det tre poäng per betald krona vid 

övernattning. Vistelsen kan även betalas med Statoil MasterCard och Statoil Privatkort. 

(www.statoil.se, Statoilkort för privatpersoner) Att erbjuda partners tjänster skapar 

kundvärde, men poängutdelningen bör baseras på den egna stationens utbud, då poäng från 

andra företag inte ger några direkta ekonomiska fördelar och kan splittra Statoils image. Det 

är viktigt att framhäva företagets kärnverksamhet och det är oklart om det görs genom att 

erbjuda bonus på tjänster utanför branschen.  

 

 Butterflies   True Friends   
           
      Guldkunder    
      Åtgärder:    
Hög      Löpande erbjudanden under året.  

lönsamhet      Erhåller minst 16 utskick per år. 

      Bearbetar Guldkunder mot MasterCard 

 Strangers     Barnacles     
           
 Kunder som tankar under 500 liter per år. 1) 50-50-kunder   
 Åtgärder:    Åtgärder:    
 Ingen rabatt.   Erbjudanden för att locka upp dem 

Låg      till Guldkundsnivån.   
lönsamhet      2) De kunder som tankar 1-2 ggr av 10 hos 
      Statoil.    
      Åtgärder:    
      Ingen rabatt om de tankar under 500 liter  

       per år annars rabatt enligt rabattskalan 
  Kortvariga   Långvariga  
  kunder   kunder  
 

Figur 7: Sammanfattning av Statoil Detaljhandel AB:s lojalitetsstrategi 
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4.4 AB Svenska Shell 

 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

 

AB Svenska Shell (Shell) tillhör Shell-gruppen där The Shell Transport and Trading 

Company, p.l.c och Royal Dutch Petroleum är moderbolag. På den svenska marknaden säljer 

Shell bland annat bensin, eldningsolja och villaolja genom ett nät av helägda dotterbolag. 

  

I slutet av 1910-talet lät bolaget uppföra ett 30-tal bensinstationer med pumpar i Sverige. 

Samtidigt öppnades i Stockholm den första Shellstationen med öppettider dygnet runt. Shell 

startade sin livsmedelskedja Shell Livs i början av 70-talet som 1995 blev Shell Select. I 

Sverige finns det runt 400 Shellstationer, varav 135 stycken är obemannade. Shells 125 

Selectbutiker erbjuder bland annat drivmedel, biltillbehör, livsmedel och snabbmat. 

(www.shell.se) 

 

Shellgruppen bedriver verksamhet genom sina 1800 bolag i 135 länder. Svenska 

Shellkoncernens verksamhet inkluderar import och raffinering av råolja samt import och 

försäljning av olje- och kemiprodukter. Försäljningen sker genom bolagets servicestationer 

runt om Sverige och genom dotterbolag. (www.shell.se) 

 

Det europeiska euroShell-kortet lanserades 1989 och marknadsefterfrågan var troligen den 

utlösande faktorn därtill. EuroShell-kort för privatkunder finns bara på få ställen runt om i 

Europa, främst i Skandinavien. I övriga länder erbjuds det bara till företagskunder, för att de 

på ett enklare sätt ska kunna hantera kostnader rörande företagets bilbestånd. 

  

För Shells 400 000 privatkunder finns det tre olika kortalternativ som alla är avgiftsfria. 

Standardkortet är ett vanligt betalkort där kunden handlar på kredit och får en faktura på 

samlade inköp en gång i månaden. Den räntefria krediten uppgår till 20 dagar. Denna 

kortform är den vanligaste, och 70 % av kundbasen har ett kundkort av denna form.  

 

Kreditkortet fungerar som ett vanligt kreditkort med revolverande kredit och innebär att 

kunden kan välja hur den vill betala, om denne vill betala det fulla beloppet eller dela upp 

betalningen under flera månader. I det senare fallet betalar kunden en ränta på krediten (15,88 
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% jan-02), en aviseringsavgift på 15 kronor och delbetalningar på minst 30% av det totala 

beloppet. Kunden kan även välja mellan autogiro en gång i månaden eller betala sina fakturor 

via E-faktura (Allt på kortet? Ja tack!)  

 

På Sparkontokortet kan kunden sätta in upp till 15 000 kronor i förskott och får ytterligare 3 

öre i rabatt oavsett var man befinner sig på rabattstegen. Sparräntan uppgår för närvarande till 

5% (jan-02) och vid betalning på Shell dras pengarna direkt från kontot. Insatta belopp måste 

användas till tankning eller andra inköp på Shell. Om kunden överskrider kontot har denne en 

kredit på 6000 kronor till aktuell kreditränta (15,88 % jan-02). Sparkontokortet ger även 

ytterligare tre öre rabatt per liter inköpt drivmedel.  (www.shell.se) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Rabattskala drivmedel AB Svenska Shell, källa: Allt på kortet? Ja tack! 

 

EuroShell-kortet innebär att kunden kan tanka till lägre pris, erhålla rabatter och erbjudanden 

från Shell och dess samarbetspartners. Grundrabatten är sex öre per liter men ökar ju mer 

kunden tankar. Den högsta rabatten kunden kan få är 13 öre per liter (se figur 6) och rabatten 

dras direkt från fakturan varje månad. Kortet kan även användas hos Bilisten och 

Polarstationer samt i p-hus och korttelefoner. EuroShell-kortet gäller även på 11 000 stationer 

i 35 länder i Europa. (www.shell.se, Allt på kortet? Ja tack!)  

 

 

4.4.2 Kunddatabas 

 

En fördel som AB Svenska Shell har gentemot andra aktörer på den svenska marknaden är att 

det tillhör ett stort internationellt företag och att den svenska delen därmed kan undvika 

kostnaderna för att bygga upp ett kundsystem med en databas. På europanivå har Shell ett 

analytikerteam som arbetat fram ett segmenteringsförfarande, nyckeltal och idéer för hur 

Liter Rabatt  

0-500  6 öre Om kunden har sparkonto 

501-1000 6+1 öre får den ytterligare tre öre 

1001-1500 6+2 öre rabatt per liter. 

1501- 6+4 öre  
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kunderna bäst bör bearbetas. En segmentering görs utifrån kvantitativ data för att bäst förstå 

kundens behov och prioriteringar (Fredericks 2001). Shell delar internt in sina kunder i nivåer 

baserat på kvalitativ data, såsom konsumtionsbeteende och kvantitativ data, exempelvis 

frekvens, volym och summa. Kundgrupperna delas inte in externt i synliga grupper som guld, 

silver eller dylikt, utan de får olika erbjudanden beroende på vilket internt segment de 

befinner sig i.  

 

Shells kunddatabas och tillhörande system är centralägt. Lokala stationer betalar en summa 

för att Shell ska tillgodose dem med de verktyg som möjliggör administration av euroShell-

kortet. På Shell styrs alla större utskick centralt, då erbjudande och trycksaker är förenligt 

med stora kostnader. Trots att tekniken för att kunna registrera alla köp som görs med 

euroShell-kortet och lagra denna information i databasen föreligger, finns särskilda problem 

som förekommer hos alla bensinföretag med kundkort. Ölve menar att bilrelaterade varor och 

tjänster ofta betalas med kortet, medan övriga varor i butiken betalas kontant. Detta innebär 

att företaget inte exakt kan veta vad en kund konsumerar och heller ej tillgodose kunden med 

rätt erbjudande. Shell borde uppmana kunden att använda kort som betalningsmedel vid 

samtliga inköp. Det kan vara svårt för Shell att motivera sina kunder till att använda sina kort 

vid köp av övriga varor, då det inte ger poäng eller rabatt. Det är enbart företaget som drar 

fördel av betalning med kundkort, i form av ytterligare information om kunden. 

 

 

4.4.3 Kundkort och betalning 

 

Shell administrerar ett eget betalkort vilket i inledningsfasen var relativt kostnadskrävande att 

införa på grund av investeringar i teknologi. Men å andra sidan uppkommer en kostnad både i 

samband med kontantbetalning och betalning med externa kort. Kontantbetalning innebär en 

kostnad för extra säkerhet och administration. Betalning med externa kort innebär kostnader i 

form av avgifter, exempelvis tar American Express utöver en fast avgift på en krona per 

transaktion även 0.9% av beloppet. Det betyder att det uppkommer påtagliga kostnader vid 

användandet av externa kort. Det finns följaktligen en vinst på sikt att ha ett eget kundkort 

och dessutom tillkommer möjligheten att lära känna sin kund bättre. Ölve anser att 

betalningar med euroShell står för en stor andel av den totalt sålda bensinvolymen. På 

privatsidan sker 55 % av alla inköp med euroShell-kort.  
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Av euroShell-korten är Standardkortet kraftigt representerat och det har visat sig att detta 

betalningssätt uppskattas av kunden på grund av att svenskar traditionellt sett betalar sin skuld 

i tid. Den revolverande krediten är enligt Ölve mest lönsam för Shell eftersom den är 

räntebärande. Tjänsten är relativt enkel, företaget lånar ut pengar till kunder och får en ränta i 

gengäld. Samtidigt skulle företaget inte enbart kunna ha ett sådant kort, då inte alla kunder 

efterfrågar det. Ett företag måste erbjuda olika kundkort för att kunna nå största möjliga antal 

kunder, inte bara det som är mest lönsamt för företaget. 

 

 

4.4.4 CRM och lojalitetsföring 

 

Huvuddelen av Shells marknadsbudget används till att tjäna befintliga kunder. Genom att höja 

aktivitetsnivån och intäkterna från befintliga kunder och därmed sträva efter att öka 

lojaliteten, försöker företaget uppnå en högre lönsamhet. Ölve hävdar i enlighet med 20/80 

regeln att 20% av Shells kunder står för 80% av intäkterna. Shell ser ett klart samband mellan 

lojalitet och intäkter. Detta motiverar företaget att arbeta med euroShell. ”Lojala kunder är det 

vi tjänar pengar på och det är så Shells kundtänkande är uppbyggt”, säger Ölve. 

 

Shell använder sig av ”fripassagerare”, det vill säga fakturainstick, för att påverka 

köpfrekvensen. I samband med faktura eller kontoutdrag varje månad skickar Shell 

information och erbjudanden till kunden. Detta är ett kostnadseffektivt sätt för Shell att 

kommunicera med kunden. Om företaget ändå skickar ett stort antal fakturor per månad 

uppstår härigenom ingen större merkostnad. Shell har dessutom ett bra avtal med Posten som 

betyder att kostnaderna sjunker ytterligare. Därutöver menar Ölve att det finns ett visst 

kundvärde i denna aktivitet och att åtgärden skapar bättre lojalitet. Företaget mäter 

svarsfrekvensen på medsända erbjudanden och enligt Ölve väger svarsfrekvensen upp till 

kostnaden att trycka materialet. Genom att frekvent kommunicera med kunderna ökar deras 

medvetande om företaget mellan inköpstillfällen. Shell sänder även kvartalsvis ut broschyren 

Din Station innehållande säsongsanpassade rabatter och erbjudanden från partners. Detta 

utskick sker till de kundgrupper som identifierats genom Shells segmenteringsmodell. 

Företaget försöker återigen förmå kunden att handla mer i butiken genom specialerbjudanden 

och ger denne tankningsrabatter. Båda dessa utskick har huvudsakligen loyalty och cross-sell 

(Brown 2000) som mål. 
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Shell anser sig inte ha några olönsamma kunder utan bara mer eller mindre lönsamma och alla 

kundkortskunder får rabatt oberoende av hur stor kund de är hos Shell. Detta påverkar 

framförallt kundgruppen barnacles. Kunder med låg kundandel har troligen inte incitament 

till att öka sina inköp hos Shell eftersom de får rabatt oberoende av inköpsvolym. Samtidigt 

finns det då möjlighet att även fånga in de kunder som totalt sett har låga inköpsnivåer, det 

vill säga har små plånböcker (Reinartz & Kumar 2002). De minst lönsamma kunderna får inte 

utskick i samma utsträckning som de med högre inköpsvolymer. Det är viktigt för Shell att 

även dessa kunder registrerar sina inköp, då möjlighet ges att undersöka dessa kunders 

beteenden. Det kan verka mindre logiskt att ge rabatt från första kronan, men detta kan 

rättfärdigas med att företaget lär känna kunden, förutsatt att de har ett euroShell-kort. Enligt 

Elinder (1993) är detta rätt förfarande då han anser att bonus bör ges redan från första 

köptillfället för att initiera kortanvändningen. 

 

Shell använder även i viss utsträckning den existerande kundbasen som hjälpmedel vid 

identifiering av potentiella kunder, som Handen (Brown 2000) benämner prospecting. I år har 

företaget påbörjat en kampanj som riktar sig till potentiella kunder i ett begränsat område, för 

att utvärdera möjligheterna att rekrytera nya euroShellkunder. Shell har köpt upp adresser, 

som sedan jämförts med kunddatabasen för identifiera kategorier med sannolikt bra 

svarsfrekvens. Shell försöker attrahera nya kunder till att ansluta sig till euroShell genom ett 

utskick till dessa utvalda grupper. Som incitament för kunden erbjuder Shell 90 kronor4 som 

laddas på kortet då deras ansökan registrerats. Denna summa ger kunden ett direkt upplevt 

mervärde. Bonus bör ges redan från första inköpet för att påbörja kortanvändningen (Elinder 

1993). Utskicket sker i form av ett vykort, istället för en ansökan med erbjudan om 

bensinrabatt, som skulle kosta mer i tryck och porto och därmed minska marginalerna på 

bensinen. Kunden får själv ta sig till en station eller gå in på hemsidan och fylla i ansökan. 

Inför en ny aktivitet som denna beaktar företaget kostnader och tänkbara intäkter. Just därför 

testades aktiviteten på en begränsad del av marknaden. Den här typen av prospecting är 

effektiv då det är ett sätt att försäkra sig om att bara kunder, som verkligen har potential att bli 

lönsamma, anmäler sig. Det kräver ett stort engagemang av kunden för att skaffa kort, vilket 

innebär att företaget kan gå miste om vissa kunder. 

 

                                                 
4 90 kronor pga. 90-årsjubileum 2002 
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En annan form av utskick är ”payment by results”, som skickas ut till kunder som ligger på en 

konsumtionsnivå företaget tror kan stiga. Detta är ett sätt att få barnacles med något högre 

lönsamhet att bli true friends. Om tankningen sker oregelbundet kan företaget genom sitt 

CRM-program utläsa att kunden troligen har mer än ett bensinkort och att en del av affären 

går till konkurrenterna. Därmed är det av stor vikt för Shell att öka sin kundandel. Det är 

möjligt att ge kunden ett bra erbjudande om detta är resultatdrivet, det vill säga kunden måste 

leva upp till vissa förväntningar för att få rabatten. Genom att erbjuda kunden en bensincheck 

följande månad, förutsatt att denne tankar minst 100 liter hos Shell under denna månad, har 

företaget möjlighet att utöka kundens aktivitet utan att ha för stora utgifter för en mindre 

lönsam kund. Ölve menar att det av erfarenhet fungerar ganska bra. Kunder som däremot 

redan anses vara true friends har uppnått vissa lönsamhetskrav och ges erbjudanden utan 

prestationskrav. Reinartz och Kumar påpekar att det är viktigt att inte trötta ut sina true 

friends och på det här sättet undviker Shell avtrubbning.  

 

Det är viktigt att identifiera och bearbeta kunder som har en neråtgående trend inom rimlig 

tid. Ett exempel är kunder som använder euroShell-kortet på bilsemester i Europa, men inte 

frekvent under resten av året. Dessa kan ses som butterflies (Reinartz & Kumar 2002), då de 

är en kundgrupp som ger höga intäkter under en begränsad period. De har en hög 

lönsamhetspotential och Shell försöker hålla denna kundgrupp aktiv året runt. Företaget går ut 

med ett erbjudande av typen ”payment by results” efter semestern, för att försöka få kunden 

att regelbundet använda sitt kort även i Sverige. Enligt Ölve är det lättare att behålla en kund 

som precis varit aktiv än att reaktivera en helt passiv kund. Recency är en viktig variabel för 

responsen på lojalitetsprogram och genom att kontakta dessa kunder snarast ökar Shell sina 

chanser för att lyckas med sin kampanj. Enligt Reinartz och Kumar (2002) ska denna 

kundgrupp utnyttjas så länge de är aktiva. Därför gör Shell rätt i att kontakta dem omedelbart 

efter semestern. Å andra sidan är det viktigt att upphöra med kommunikationen därefter, om 

ingen respons mynnar ut av detta. Vid win-back or save är det avgörande att vidta åtgärder 

inom kort efter kundens avhopp, Handen (Brown 2000) anger ett riktmärke på en vecka efter 

det att avhoppet kunnat registreras. Ett bensinföretag har inte möjlighet till detta och det är 

inte heller angeläget, då en privatkunds inköpsfrekvens troligtvis ligger under en gång i 

veckan. 

 

Eftersom en relation, enligt Grönroos (1996) ska leda till ett ökat värde för båda parter, gäller 

det att göra en avvägning när en relation borde avvecklas. Om en kund inte gjort några inköp 
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under en månad hos Shell, hamnar denne i kategorin av kunder som tappat aktivitet och måste 

bearbetas. De kunder som inte lyckas aktiveras, väljer Shell att inte fortsätta att bearbeta efter 

en tid. Dessa fasas även ut ur databasen vart tredje år, när det är dags att byta kort, eftersom 

inaktiva kunder inte automatiskt får nya kort. På så sätt hålls kundbasen relativt uppdaterad, 

menar Ölve. Deras tillvägagångssätt är förenligt med teorier som menar att bearbetning av 

den här kundgruppen endast bör fortsätta så länge det är ekonomiskt försvarbart (Elinder 

1993, Gummesson 1998).  

 

En ytterligare lojalitetsskapande aktivitet som Shell utför är att skicka ut en 

stationsförteckning till kunder som bytt adress. Denna skickas ut tillsammans med 

erbjudanden och ett bokmärke som markerar kundens nya bostadsområde. Företag riskerar att 

förlora kunder när de flyttar och detta är ett effektivt sätt att underrätta dem om var den 

närmsta Shell bensinstation finns, så att de väljer Shell även på den nya orten (save). 

 

 Butterflies   True Friends   
          
 Semesterresenärer  De kunder som ligger på den  
Hög Åtgärder:   högsta nivån på rabattskalan. 

lönsamhet Försöker genom erbjudanden av Åtgärder:    
 typen "payments by results" få  Erbjudanden utan prestationskrav 
 denna kundgrupp att bli aktiv året löpande under året.   

 runt.        

 Strangers     Barnacles     
          
 Faktorn tillgänglighet är avgörande De kunder som ligger långt ned på  
Låg för var  kunden gör sina bensininköp rabattskalan.    

lönsamhet Åtgärder:   Åtgärder:    
 Rabatt enligt rabattskalan om  Shell erbjuder rabatt till dessa  
 kunden är kortkund.  kunder oavsett konsumtionsnivå. 
     Får ej utskick i samma utsträckning 

       som de med högre inköpsvolymer. 
  Kortvariga   Långvariga  
  kunder   kunder  
 

Figur 9: Sammanfattning av AB Svenska Shells lojalitetsstrategi 

 

4.4.4.1 Mjuka värden 

I ett lojalitetsprogram bör företaget utöver produkt och service erbjuda mjuka koncept och 

arbeta med sin image, relationer och sitt sätt att göra affärer (Fredericks 2001). Trots att Shell 

inte officiellt har en kundklubb, skickar de kvartalsvis ut en tidning, Din Station, till sina 
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kortkunder. Tidningen innehåller rabatter på Shell, men också erbjudanden som Shell träffat 

överenskommelser om med olika partners. Kunderna får till exempel regelbunden rabatt på 

First Hotels. Inför julen har Shell förhandlat fram ett specialpris på Nationalencyklopedins 

sällskapsspel. Det här är exempel på de mjuka värden som Shell erbjuder sina kunder i syfte 

att skapa mervärde och öka lojaliteten. Även Shell skulle kunna utöka sin tidning Din Station 

till att innehålla intressanta reportage som är av intresse för kunden. Detta borde öka känslan 

av ett medlemskap. 

 

 

4.5 Jämförande analys 

 

4.5.1 Likheter och skillnader mellan euroShell och Premium Club 

 

Statoils kundkort befinner sig på tre olika steg på kundkortstrappan. De erbjuder bonuskort, 

kort med in- och utlåningsfunktioner samt bonuskort kopplat till kreditfunktioner. Shell å 

andra sidan erbjuder enbart bonuskort med in- och utlåning, då deras kreditkort endast gäller 

på Shell. För kunden innebär det en större valfrihet hos Statoil och deras kort har möjlighet att 

tillgodose fler segments behov och nå ut till fler kunder, men det kräver ett större engagemang 

av kunden att förstå skillnader mellan de olika korten.  

 

Statoil har under förutsättningarna lyckats bättre med att uppnå lojalitet hos sina kunder, 

vilket främst visar sig genom deras höga andel kortanvändare, 75%. Det kan bero på att 

företaget har lyckats väl med att förmedla fördelen med att inneha ett Statoilkort. Samtidigt är 

kopplingen mellan lojalitet och lönsamhet hos Statoil oklar. Hos Shell sker en lägre andel av 

drivmedelsinköpen med euroShell-kort, 55%. Eventuellt kan en liten skillnad härledas till att 

Statoil har ett Kontantkort men den kan inte förklara hela skillnaden. Shell verkar dock ha 

klarare riktlinjer gällande lojalitetsprogrammets struktur och möjligen ett mer 

kostnadseffektivt arbetssätt.  

 

Statoil och Shell införde kundkort till privatpersoner för att öka lojaliteten och därmed 

lönsamheten hos redan befintliga kunder. Båda företagen utgår i uppbyggnaden av sina 

kundkort ifrån sin kärnverksamhet, att sälja drivmedel, och ger rabatt på bensin. De grundar 

sina kundlojalitetsbelöningar på ackumulerat inköpsbelopp, det vill säga att de belönar genom 
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lägre inköpskostnader och specialerbjudanden. De ger också ytterligare erbjudanden och 

mjuka värden till kunderna som innehar kundkort. Företagen följer i grova drag samma 

principer för kundkorten, men deras rabattstrukturer och sätt att arbeta med sina kunder skiljer 

dem åt. Beroende på vilken konsumtionsnivå kunder har på bensin är det olika gynnsamt att 

ha Shell eller Statoilkort. För en kund som tankar mindre än 500 liter per år är det mer 

lönsamt att välja Shell och för en som tankar mer är det mer förmånligt att inneha ett 

Statoilkort. Shells lojalitetsprogram är troligtvis mer kostnadseffektivt då deras rabattstruktur 

baseras på bensin, men rabatter på kompletterande produkter och tjänster skulle stimulera till 

ökade inköp och därmed leda till ökade försäljningsintäkter. Statoil ger ju poäng på 

kompletterande varor och tjänster vilket kan påverka möjligheterna till cross-sell / up-sell.  

 

Då både Statoil och Shell erbjuder inlåning strävar de efter att ytterligare stärka lojaliteten hos 

sina kunder. Vi anser att Shell har lyckats bäst då de försäkrar sig om att kunden använder 

sina insatta pengar till inköp hos Shell. I och med att Statoils MasterCard-kunder har 

möjlighet att använda kortet även utanför Statoil finns risken att de använder det hos deras 

konkurrenter och därmed förlorar kortet sitt lojalitetssyfte.  

 

Statoil och Shell har olika förutsättningar för att utveckla ett välfungerande CRM-system och 

därför har de kommit olika långt i sitt arbete. En förutsättning för att lyckas med sitt CRM-

arbete är ett system som gör det enklare att hantera kunder. Därmed kan kundrelationerna med 

rätt kunder och kundämnen utvecklas vilket leder till lojalare kunder. Shell är ett 

internationellt företag som hade möjlighet att inhämta expertkunskap från moderbolaget när 

kundkortet och analysverktygen skulle utvecklas. Därmed har företaget idag utvecklade 

nyckeltal och fasta principer om hur och när utskick ska ske till kunder. Statoil utvecklar 

däremot sin kundklubb själv och har inte kommit lika långt i arbetet med att utveckla 

nyckeltal. Statoil verkar heller inte ha fasta regler att följa när det gäller utskick utan arbetar 

med en större mängd olika utskick till kunderna. Statoil borde koncentrera sig på att införa en 

åtgärd åt gången för att sedan efter hand bygga på ytterligare kundaktiviteter. Annars finns 

risken att åtaganden inte utvärderas riktigt och att inga av deras försök till lojalitet lyckas. 

 

Grönroos påpekar i sin definition av RM att företag ska avveckla relationer vid behov. En 

separation kan ibland vara den bästa lösningen. Statoil har i sin rabattstruktur byggt in ett sätt 

att avveckla relationer med mindre lönsamma kunder. Statoil har valt att inte ge rabatt till 

kunder som tankar under 500 liter per år.  När detta genomfördes medförde det en märkbar 
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avtappning av kunder under 500 liter-nivån.  Statoil ansåg att de inte ville investera i kunder 

som de ansåg vara illojala. Enligt Gummesson måste ett företag bedöma hur länge en 

kundrelation ska bevaras med tanke på kostnaderna som uppstår i samband med den. I 

Statoils försök att avveckla mindre lönsamma kunder verkar det som att avtappningen av 

kunder varit större än kostnadsbesparingarna det medförde. Rabatterna under 500 liter stod 

inte för någon märkbar kostnad för företaget, menar Dahlin. En möjlighet hade varit att sänka 

rabatterna något för att inte orsaka en lika stor kundförlust. Shell å andra sidan erbjuder alla 

sina kunder bensinrabatt oberoende av hur stora volymer de köper hos Shell. De lyckas 

därmed behålla de kunder som handlar små volymer. 

 

Statoil ger poäng på alla inköp som görs med något av deras kundkort. Detta leder till ett 

större incitament för Statoils kunder att använda kortet vid alla sina betalningar och därmed 

får Statoil en mer fullständig bild av sina kunders inköpsvanor och kan på ett effektivare sätt 

arbeta med sin lojalitetsföring. Shell däremot ger enbart öresrabatt på drivmedelsinköp och 

brottas med problemet att kunderna ofta väljer att bara betala drivmedel med sina kundkort. 

Därmed kan de inte urskilja kundernas beteende på ett rättvisande sätt trots att de har ett mer 

utvecklat analysverktyg än Statoil. Shell borde hitta ett sätt att få kunderna att också betala 

andra varor med kort. Det kan ske genom att ge bonus på alla inköp om de betalas med Shells 

kort eller om kuponginlösen bara kan ske om det samtidigt betalas med ett av Shells kundkort. 

 

Blomqvist och Butscher påpekar att kunden måste känna att den erhåller mervärde det vill 

säga att det lönar sig att äga ett kundkort. Därför är det viktigt att feedback ges inom rimliga 

tidsramar.  Statoil ger en hög rabatt vid hög inköpsvolym, vilken betalas ut i efterskott, när 

kunden har nått 10 000 poäng (100 kronor). För en kund som tankar 510 liter bensin per år tar 

det då upp till två år innan en värdecheck erhålls. Någon som är guldkund och handlar 1200 

liter per år får sin första rabattcheck efter åtta månader. På Shell erhåller kunden sin rabatt på 

bensin löpande, det vill säga att den dras av på varje faktura och då får kunden också en 

känsla av att deras kundkort lönar sig omgående. Statoil borde överväga om att reducera 

beloppet på bonuscheckarna för att ge kunderna ”feedback” på sina inköp oftare. Risken finns 

nämligen att kunden upplever att medlemskapet inte lönar sig om den kommer för sällan. 

Shell ger ”feedback” omedelbart till sina kunder då företaget drar av rabatten på den 

månadsvisa fakturan och därmed känner kunderna att medlemskapet lönar sig. 
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4.5.2 Intäkter och kostnader 

 
I samband med att företag i petroleumbranschen ger ut kundkort till sina kunder uppstår dels 

kostnader som gäller för kundkort i allmänhet, dels kostnader som är specifika för branschen. 

Allmänna kostnader uppstår vid uppläggning av en ny kund, utskick av nytt kundkort och 

administration av data som samlas in ur kunddatabasen. Specifikt för petroleumbranschen är 

de kostnader som uppstår med den räntefria krediten som traditionellt sett erbjuds till 

kunderna. Både Shell och Statoil erbjuder kundkort med räntefri kredit och de visar sig vara 

det mest populära bland kunderna. Detta innebär att företagen inte bara ”betalar” för 

information om sina kunder med förmåner och erbjudanden utan också med att binda kapital. 

Båda företagen är medvetna om att den här sortens kundkort inte är lönsamma i sig, och 

försöker påverka sina kunder att byta till ett för företaget mer lönsamt kundkort. Shell gör 

detta genom att tydligt signalera till kunden att Sparkontokortet är det mest önskvärda. Statoil 

däremot medger att fördelarna med Statoil MasterCard, som kostar företaget minst, är 

svårkommunicerade och därmed är det svårt att påverka kunderna att välja det här kortet. 

 

De kostnader som påverkas av företagens kundkort tillhör de kostnader som leder till 

nettomarginalen, de räknas inte till kostnad sålda varor. Framför allt påverkas 

administrationskostnader och försäljningskostnader. Genom att lägga upp en databas om 

kunder ökar givetvis administrationskostnaderna, men då erbjudanden kan utformas på ett 

effektivare sätt som riktar sig till befintliga kunder, sjunker samtidigt försäljningskostnaderna. 

På så sätt påverkas kostnaderna hos företagen både positivt och negativt.  

 

Naturligtvis genereras det intäkter av att erbjuda kundkort, både indirekta och direkta. 

Typerna av kundkort varierar främst i förmågan att skapa direkta intäkter till företaget. Av de 

tre korten Statoil erbjuder, genererar Statoil MasterCard mest direkta intäkter, i form av 

vinstdelning med SEB. Hos Shell genererar både Sparkontokortet och Kreditkortet direkta 

intäkter, ränteintäkter från inlåning på Sparkontokortet och utlåning på Kreditkortet. 

 

Indirekta intäkter som skapas av kundkort hos Shell och Statoil går via lojalitet. Då företagen 

måste göra en avvägning mellan kostnader och intäkter för relationer till kunden antar vi att 

intäkterna som skapas av relationerna är tillräckliga att överstiga kostnaderna för att 

upprätthålla dem. Det främsta verktyget både Statoil och Shell använder i sitt CRM-arbete är 

utskick av olika slag som görs efter noggrann genomgång av innehållet i databasen. Shell och 
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Statoil har kommit olika långt i utvecklandet av sina databaser. Svenska Shell som är ett 

dotterbolag till en internationell aktör har kommit längre med databasarbetet än Statoil för att 

de kunnat utnyttja kunskap inom koncernen. Shell har nyckeltal för att utröna kunders 

beteende, medan Statoil fortfarande är i process att utveckla dem. Utskick initieras i båda 

företagen för att stimulera loyalty, up-sell/cross-sell och win-back or save. Shell har dessutom 

påbörjat prospecting och ligger därmed något före Statoil i sitt CRM-arbete. Utöver utskick 

litar företagen på att kundkorten skapar en vana med att hantera bensininköp och på så sätt 

blir det en lock-in funktion. 
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5 Slutsatser 
 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet 

hos företag i petroleumbranschen. Vi kan dra slutsatsen att det finns ett samband mellan 

kundkort och lojalitet. Framför allt är det sambandet starkt när företaget har en stafflad 

rabattskala som ger incitament till att öka sina inköp hos företaget. I de fallen då 

betalningsfunktioner adderas till kundkortet skapas en vana som leder till ytterligare lojalitet. 

Frågan om sambandet mellan lojalitet och lönsamhet är starkt är svårare att besvara. Genom 

lojalitet i den fysiska dimensionen ökar företagets försäljning. Den leder även till utvecklad 

förståelse för kundens behov och därmed skapas möjligheter till bättre lönsamhet. Lojalitet i 

den mentala dimensionen har ingen effekt på företagets lönsamhet. Kundkort i sig skapar inte 

direkt lönsamhet då intäkter från räntor på krediter i princip är försumbara. Kundkortet är 

endast ett verktyg som används för att uppnå lojalitet. Därmed alstrar ett kundkort endast 

lönsamhet i de fall då lojalitet skapats. 

 

Olika faktorer påverkar bensinföretagens möjligheter att binda lojala kunder till sig. Däribland 

spelar faktorn tillgänglighet en stor roll vid kundens val av bensinstation. I Sverige har de 

största bensinstationskedjorna liknande möjligheter att locka till sig kunder, då samtliga har 

stora distributionsnät. Därför är det av stor vikt att ha ett väl fungerande CRM-system som 

effektivt identifierar, skaffar, utvecklar samt behåller lojala och lönsamma kunder. Statoil har 

bättre förutsättningar än Shell att locka kunder, då de har ett mer utbrett bensinstationsnät, 

runt 600 jämfört med Shells cirka 400. Samtidigt har de ett mindre utvecklat CRM-system än 

Shell, vilket innebär en sämre effektivitet i kundarbetet. Teknologi i form av kunddatabas och 

nyckeltal är en bra förutsättning, men det måste betonas att denna teknologi endast är en av 

flera komponenter i CRM. CRM är en affärsstrategi och båda företagen bör kontinuerligt 

arbeta mot att denna strategi ska genomsyra hela företaget.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Ansvarsområden och roller inom företaget 
 

2. Historik om kundkort 
• När började ni med dem? 
• Hur var tanken bakom? (first mover, follower,... ) 
• Hur har utvecklingen skett? Var det först ett betalkort? 
• Vilka inköp ger bonus? 
• Har ägarstrukturen påverkat utformningen av kundkortet? 
 

3. Statistik 
• Hur många kort finns det? 
• Vilka trender ser ni? Är det en upp- eller nedgång av utgivningen? 
• Hur många finns i de olika kategorierna (korttyper)? 
• Vad finns det för trender i betalningssätten? 
• Hur många inköp sker med Shell/Statoilkorten?  
 

4. Kunddatabas 
• Vem samlar informationen? 
• Var lagras den? 
• Vem äger informationen – Shell/Statoil eller butikerna? 
• Vilken typ av information lagras? Varor? Belopp? 
• Hur används informationen? 
• Hur delar ni in kunderna i olika grupper? Har ni riktad marknadsföring till de olika 

segmenten? 
• Identifierar ni lönsamma och olönsamma kunder? Vad görs åt de olönsamma? 
 

5. Påverka kundlojalitet 
• Har ni program för att påverka kundlojaliteten? Hur ser uppföljningen ut? 
• Har ni specialerbjudanden till lojala kunder? Riktad marknadsföring? 
• CRM används till fyra ändamål: vinna tillbaka, vinna nya kunder, lojalitet, cross-

sell/up-sell. Vilket är ert syfte med kundkort? 
 

6. Samband mellan lojalitet och intäkter 
• Tjänar ni olika på de tre olika kundkorten? 
• Vilka fördelar ser ni med kundkorten: monetära, lojalitetsskapande? 
• Vilka nyckeltal beräknar ni? LTV? Kostnader för en kund? Kundandel? 
• Vilka är tankarna bakom att beräkna nyckeltalen och vad används de till? 
 

7. Kreditkort 
• Varför skaffade ni kreditkort? I vems intresse var det? Var tanken att skapa 

starkare lojalitet? 
• Sker det genom outsourcing? 
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Bilaga 2 
 
Marknadsandelar och koncentrationsmått på motorbensinmarknaden 
 

Företag/år 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

BP 7,8 5,9         

Hydro 6,7 7,0 7,4 7,7 7,7 11,6 11,7 11,9 12,3 11,6 

Jet 5,9 6,1 6,2 6,6 7,2 7,7 8,1 8,3 9,5 10,1 

Kuwait 11,9 11,7 11,8 11,7 11,4 11,7 11,4    

OK    13,4 14,0 14,4 14,8    

OKP 18,2 18,2 18,1 11,2       

OKQ8        26,3 25,7 26,4 

Preem     11,0 11,2 11,1 10,9 10,9 11,0 

Shell 19,5 19,3 19,0 19,0 18,2 17,3 17,1 16,7 14,4 13,5 

Statoil 17,8 19,6 26,0 25,2 24,8 24,1 24,0 24,0 23,4 23,0 

Texaco 6,9 6,7 6,7        

Uno-X 3,6 3,4 3,2 3,3 3,5      

Övriga 1,7 2,1 1,6 1,9 2,0 2,0 1,7 1,9 3,9 4,4 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C4-index 67,4 68,8 74,9 69,3 68,4 67,5 67,6 78,9 75,8 74,5 

Herfindahlindex 1373,9 1406,7 1654,7 1555,3 1520,6 1547,6 1546,0 1879,5 1791,0 1785,1 

 
Källa: SPI:s hemsida på internet, www.spi.se, samt vissa bearbetningar av Konkurrensverket 
 


