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1. Inledning 
 
I inledningen beskrivs bakgrunden till det valda ämnet och utgångspunkt för uppsatsen. 

Vi ger en kort problembakgrund följt av problemformulering och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det råder ingen tvekan om att en av de viktigaste frågorna inom detaljhandeln under 
1990- talet varit kundlojalitet. Långsiktig lojalitet är något av det svåraste att bygga, 
men samtidigt något av det viktigaste för att nå framgång i företaget (Wright, Sparks, 
1999).  
 
Att lojalitet varit i fokus har märkts i det svenska detaljistledet. Allt fler butikskedjor 
erbjuder kunder kundkort med bonusprogram och förmåner (Avander, 2002). ICA 
Handlarnas AB, (ICA) har under 90- talet satsat stort på att öka kundernas lojalitet till 
företaget. ICA är inte ensamma över sin starka övertygelse om att det är strategiskt 
riktigt att fokusera på att öka kundernas lojalitet. Stora delar av detaljhandeln, såväl 
utomlands som i Sverige fokuserar på frågan (Apéria, 2001).  
    
ICA har vidtagit åtgärder i strävan att bibehålla sin position på den svenska 
dagligvarumarknaden. Åtgärder har vidtagits eftersom dagligvarusektorn fått minskade 
konkurrensfördelar av flera olika anledningar. Framförallt finns tre orsaker till den 
utvecklingen. För det första är den europeiska dagligvarusektorn fullt utvecklad och 
mättad, vilket innebär att tillväxt inte längre är ett alternativ i aktörernas strävan att öka 
vinsterna. För det andra tvingar konkurrensen fram ett behov av att minska företagens 
kostnader. För det tredje innebär konkurrensen från lågprishandeln att de traditionella 
dagligvarukedjorna tvingas samarbeta med leverantörerna (Aperia, 2001). Problemen 
ovan förstärks även av att konsumenternas beteende har ändrats under det senaste 
decenniet. Många konsumenter är inte längre lojala mot endast en butik, utan utför sina 
inköp i flera olika butiker. Det har lett till att företag inom dagligvaruhandeln blivit 
tvungna att ta bättre vara på de befintliga kunderna. Syftet är att förmå dem att 
återkomma oftare och göra större inköp. Den främsta åtgärden har varit att sträva efter 
att behålla de befintliga kunderna, istället för att sträva efter att attrahera nya (Aperia, 
2001). ICA började bygga lojalitet med sina kunder under början av 90-talet. 
Lojalitetsstrategin har sedan utvecklats och kommit att innefatta allt mer sofistikerade 
metoder och tillvägagångssätt (Avander, 2003).  

 
I strävan att behålla kunder har många företag infört olika lojalitetsstrategier (Butscher, 
2000). Hur bra fungerar företags lojalitetsstrategier och når budskapen fram till kunden? 
Företag försöker förmå konsumenter att föredra just det företaget (Blomqvist et al, 
2000). I denna strävan är det viktigt att förstå vad kunder upplever som attraktivt och 
intressant. Vad tycker kunder är intressant att bli erbjuden? Målet med att skapa lojalitet 
är att förbättra omsättning och lönsamhet (Butscher, 2000). De lojalitetsskapande 
aktiviteter som företag inom detaljhandeln använder, leder dem till en ökad omsättning 
och lojalitet? När ett lojalitetsprogram byggs upp finns det många tillvägagångssätt 
(Avander 2003). Det viktigaste borde vara att programmet leder till en ökad lojalitet 
bland kunderna (Butscher, 2000). Hur ska lojalitetsprogrammet vara utformat för att öka 
lojaliteten bland kunderna? Vilka aspekter är viktiga i kampen om att få kunden lojal? 
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Många lojalitetsprogram inom detaljhandeln införlivar ett bonusprogram som ger 
rabatter och olika erbjudanden (Elinder, 1993). Räcker det med att erbjuda kunden 
ekonomiska incitament för att skapa lojalitet? 

 
I uppsatsen görs även en studie av ett av de senaste lojalitetsskapande verktygen, 
lojalitetskiosken. Detta görs för att mer på djupet undersöka hur kunder upplever 
företags nya metoder att få kunden lojal.   
 
Teorin tar inte i tillräckligt stor utsträckning upp företagens nya lojalitetsskapande 
verktyg. Teorin behandlar inte heller hur kunden upplever företagens nya metoder som 
syftar till att skapa lojalitet. Teorin tar inte heller upp vad kunderna anser vara 
lojalitetsskapande. Det finns därför ett behov av att undersöka de lojalitetssatsningar 
som företagen företar sig.  
 
Förr i tiden räckte det att starta en butik i ett attraktivt område, och sedan förvänta sig 
att försäljningen skulle komma igång. Det förfarandet räcker inte idag för att driva 
försäljning och vinst. Därför införlivar företag lojalitetskiosker, produktkataloger, 
lojalitetsprogram och interaktiva aktiviteter (Brandweek, Nr 5, 1995).  
 

       “Kiosks are the future. 
         The future is now”. 
                       www.1stkiosk.com 

 
Många större detaljhandelskedjor i USA har infört eller funderar på att införa 
lojalitetskiosker i butikerna (Mendelsohn, 2001). En viktig funktion är att kiosken kan 
ge ut information om produkter och erbjudanden (Carlin 2001). Rowley (2000), som har 
studerat lojalitetskiosken, menar att kioskerna är det nya sättet att få kundkorten att 
fungera. När kunden kommer till butiken och använder sitt kundkort i automaten, får 
den många olika erbjudanden som kunden förhoppningsvis finner intressanta. 
 
Det finns stora fördelar för företag om de förmår kunder att utnyttja lojalitetskiosken 
(Mendelsohn, 2002). Vad måste företag göra för att förmå kunderna att utnyttja 
lojalitetskiosken? Vad är viktigt att tänka på när en lojalitetskiosk installeras i ett 
företag? Vilka erbjudanden bör företaget leverera i kiosken? Vilka erbjudanden upplevs 
som attraktiva av kunden? Det är viktigt att det stora flertalet av företagets kunder 
upplever att lojalitetskiosken levererar ett verkligt värde, värt att utnyttjas (Mendelsohn 
2002). Om företagets kunder inte utnyttjar lojalitetskiosken i tillräckligt stor grad, vilka 
åtgärder kan då vidtas? Vilka åtgärder leder till ökad uppskattning av lojalitetskiosken 
bland kunderna? Hur kan företaget göra för att öka utnyttjandegraden?  

 
Tekniken har även lockat svenska företag att införa lojalitetskiosken, däribland ICA. Vi 
har därför i uppsatsen utgått från ICA: s implementering av kiosken. Vidare utgår vi 
från hur ICA: s kunder upplever lojalitetskiosken. Företaget har infört lojalitetskiosken i 
de största butikerna, vilka är ICA MAXI.  I de stora butikerna är närheten till kunden 
inte lika tydlig som i små butiker. Närheten till kunden har över tiden varit en viktig 
aspekt för ICA: s framgång och lönsamhet. Närheten har bidragit till lojala och 
lönsamma kunder. Lojalitetskiosken syftar till att överbrygga saknaden av närhet 
(Avander, 2002).  
Eftersom verktyget är nytt i branschen är, oss veterligen, dess utnyttjande- och 
lojalitetsskapande effekt inte undersökt. Därför skulle en undersökning vad gäller 
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kunders beteende och uppfattning av lojalitetskiosken vara värdefull för företag inom 
detaljhandeln.  
 
Undersökningen kommer att ge generella svar om vad svenska konsumenter tycker om 
lojalitetskiosken och om de utnyttjar den. Vidare kommer undersökningen att kunna 
besvara vilken roll som lojalitetskiosken kan spela i ett företags lojalitetssatsning. 
Undersökningen kommer även att besvara vilka aspekter som är viktiga vid en 
implementering av en lojalitetskiosk. Hur skall kunderna attraheras för att använda 
kiosken? Vad kan företaget göra för att förmå kunder att använda kiosken oftare?  
 

1.2 Problemformulering  
 
Hur kan detaljhandeln bygga upp ett fungerande lojalitetsprogram, där One to One 
marketing och Customer Relationship Management ingår som instrument, i syfte att 
stärka lojaliteten med kunden? 
 
Vilka nya metoder kan företag inom detaljhandeln använda för att bygga upp kundernas 
lojalitet, och vad anser kunderna om de nya metoderna?  
  

1.3 Syfte 
 
Att analysera ICA: s lojalitetsprogram och kundspecifika marknadsföring utifrån motiv, 
uppbyggnad och funktion.  
 
Att undersöka till vilken grad det senaste lojalitetsskapande verktyget utnyttjas samt vad 
som skulle få kunderna att använda verktyget oftare. 

 

 1.4 Avgränsningar  
 

I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss mot den svenska detaljhandelsbranschen. Vi 
har valt att begränsa oss till den svenska marknaden, eftersom vi då kan behandla den 
djupare, än om vi skulle behandla en större del av världen. Branschvalet beror på vårt 
intresse för detaljhandeln. Vidare avgränsar vi oss från att behandla ICA: s relationer till 
leverantörer eller andra intressenter. Dessutom avgränsar vi oss till att endast behandla 
de lojalitetskiosker som finns i detaljhandeln.  

 

1.5 Perspektiv  
 

I uppsatsen har vi valt att utgå från ett företagsperspektiv. Detta innebär att vi ser 
kunder, lojalitetsprogram, kundspecifik marknadsföring och lojalitetskiosker utifrån ett 
företags ledningsperspektiv. Perspektivet har vi valt för att uppfylla det syfte som 
inledningsvis formulerades. Även vid enkätundersökningen intog vi ett 
företagsperspektiv för att leverera material angående kundernas beteende vad gäller 
lojalitetskiosken.  
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1.6 Definitioner 
 
Loyalty kiosk Begreppet likställer vi med lojalitetskiosk, kupongautomat och 

multimediaterminal. I uppsatsen kommer inte det engelska 
begreppet att nyttjas, däremot kommer lojalitetskiosk, 
kupongautomat och multimediaterminal att användas genom 
uppsatsen. Vidare förkortas ofta begreppen till kiosk, automat 
och terminal.   

 
Kundspecifik- 
Marknadsföring Begreppet används inom ICA Handlarnas AB, och har samma 

innebörd som begreppen, Customer Relationship Management 
(CRM) och One to One Marketing (1:1).  

 
ICA Handlarnas AB I uppsatsen kommer ICA Handlarnas AB att förkortas till ICA.  

  
  
Lojalitet Ett vanligt mått på lojalitet är återköpsbenägenhet. Återköp 

kan definieras med beteende eller med attityd. 
Beteendemässigt är det inte säkert att en långvarig relation 
innebär en medveten lojalitet, det kan lika väl bero på brist på 
alternativ. Attitydmässigt är det viktigt med förtroende för 
företag, frontpersonalens attityd, kompetens och etik. När vi 
benämner lojalitet syftar vi på beteendet som kunderna 
uppvisar.  

 
Decil Med decil menar vi den gruppering som ICA valt att dela in sina 

kunder i. Fem grupperingar finns och kunderna blir indelande i 
respektive grupp beroende på det monetära bidraget till ICA. De 
olika grupperingarna kallas för kundgrupper.  
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2. Metod 

 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de metoder som använts för att uppfylla det syfte 
som inledningsvis formulerades. Vi kommer även att redovisa de val som vi löpande 
gjort under uppsatsen samt varför och vilka följder detta har lett till.  

 
2.1 Disposition av uppsatsen 

 
Vi har valt att disponera uppsatsen enligt följande upplägg. I det inledande kapitlet 
behandlar vi de teorier som vi tycker är intressanta och värdefulla för uppsatsens 
ändamål. Relationsmarknadsföringsteorin är den grundläggande teori som vi först valt 
att behandla. Därefter följer ett avsnitt med en djupare genomgång av begreppet lojalitet 
och dess innebörd. Vi går sedan vidare för att behandla det praktiska förfarande vid 
användning av relationsmarknadsföring. Avsnittet innehåller vikten av att belöna de 
lönsammaste kunderna och hur det kan göras genom att implementera 
relationsmarknadsföringsverktyg. Teoriavsnittet avslutas med att skapa en förståelse för 
hur relationsmarknadsföring förs ut till slutkunden genom lojalitetsprogram, kundkort 
och lojalitetskiosken.  
 
Nästa kapitel behandlar empiri. Kapitlet inleds med en redogörelse för hur ICA har 
byggt sitt lojalitetsprogram och kundspecifika marknadsföring utifrån motiv, 
uppbyggnad och funktion. Kapitlet behandlar även den undersökning som genomförts 
för att testa kunders attityder och beteende kring ICA: s lojalitetskiosk.  
 
Därefter kopplar vi samman de teorier och den empiri som vi samlat in, avsnittet 
rubriceras som analys. Analyser bildar sedan de slutsatser som vi kommit fram till 
under uppsatsarbetet. Uppsatsen avslutas med avsnitt som behandlar förslag till fortsatt 
forskning samt en genomgång av de källor vi använt.  

 

2.2 Val av ämne 
 

Vi har valt att analysera hur ICA byggt upp sitt lojalitetsprogram eftersom vi var 
intresserade av att veta hur ett väl fungerande program fungerar och är uppbyggt. ICA 
har implementerat ett lojalitetsprogram, där kunderna använder och utnyttjar de 
förmåner som programmet erbjuder. Som ett led i företagets 
lojalitetsprogramsutveckling har ICA börjat använda kundspecifik marknadsföringen 
med framgång. ICA har lyckats med att bygga upp en fungerande kundspecifik 
marknadsföring, som även lett till en mycket positiv försäljningsutveckling. Därför 
anser vi att resultatet och redogörelsen av hur företagets specifika marknadsföring 
fungerar, även är intressant för andra företag inom detaljhandeln.  
 
Som ett led i företagets kundspecifika marknadsföring har ICA infört ett nytt verktyg 
som syftar till att stärka lojaliteten med kunderna. ICA: s senaste kundspecifika 
marknadsföringsverktyg utgörs av en lojalitetskiosk. Enligt inledande undersökningar 
har verktyget mottagits väl av konsumenterna. Det finns dock möjlighet för ICA att 
erhålla mer frekvent användningsgrad bland kunderna. Det gör det intressant att 
undersöka kundernas beteende och åsikter vad gäller lojalitetskiosken, som kan leda till 
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ökad användningsgrad. Undersökningen syftar till att bygga kunskap om vad ICA: s 
kunder tycker och anser om företagets senaste lojalitetsskapande verktyg. Resultatet 
anser vi vara intressant för andra dagligvaruföretag men även för praktiker inom 
detaljhandeln med intresse för lojalitetsskapande åtgärder.   

 

2.3 Genomgång av Litteratur 
 

I insamlandet av det material som legat till grund för uppsatsen har vi använt oss av 
såväl primärdata som sekundärdata. Primära källor är enligt Patel & Davidsson (1994) 
data som inhämtats i närhet till informationslämnaren, det vill säga 
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar. I vårt fall har den bestått av 
intervjuer och en genomförd enkätundersökning.  
 
Sekundära källor är enligt Patel & Davidsson (1994) alla övriga källor, exempelvis de 
teorier som vi utgått ifrån och använder för att bearbeta och argumentera vårt material 
med. Här har vi valt ansenliga och erkända författare som exempelvis Gummesson och 
Grönroos, vars teorier är hämtade från respektive författares böcker. Vi har även erhållit 
internt ICA material, där tidskrifterna Supermarket och Bättre Affärer ingått. Dessutom 
har vi valt att komplettera informationen med vetenskapliga artiklar vars innehåll ligger 
i framkanten av utvecklingen. Vi har genomfört informationssökning via sökmotorer 
som Lovisa, Elin och Google.  

 
2.3.1 Val av teorier 

 
Under inledningsstadiet till uppsatsen valde vi att inhämta litteratur som gav oss bred 
kunskap på området. De teorier vi främst berörde var relationsmarknadsföring, vilket 
gav oss kunskap på det övergripande planet. Teorier som vi använt visualiseras i en 
egen komponerad figur och finns under teoriavsnittet för att hjälpa läsaren att se de 
valda teorierna ur ett helhetsperspektiv.  

 
Med utgångspunkt från denna har vi arbetat igenom de teorier som vi anser vara 
relevanta för uppsatsens ändamål. De ämnen som vi valt att behandla med teorier är 
relationsmarknadsföring, lojalitet, lojalitetsprogram, Customer Relationship 
Management och One-to-One marketing.  
 
Vi har valt att ta med teorier angående relationsmarknadsföring därför vi vill ge en 
bakgrund till uppkomsten av lojalitetsprogram. Relationsmarknadsföring anser vi vara 
ett paraplybegrepp som innefattar samtliga de berörda teorierna och är därför viktig för 
uppsatsens röda tråd. Hade vi inte tagit med relationsmarknadsföringsteorin riskerar 
läsaren att inte se helheten, vilket vi anser vara av stor vikt. 

 

2.5 Val av fallföretag 
 

Anledningen till att vi först valde detaljhandelsbranschen var att många företag har en 
stark upparbetad kundkortsbas med många medlemmar, samtidigt som de har en stor 
och frekvent kundgenomströmning. Vidare inriktade vi oss på dagligvarubranschen 
eftersom vi ansåg att företagen har ett moget lojalitetsprogram. Med mogen menar vi att 
företagen tagit ett steg längre än att bara erbjuda ett medlemskort. Dessutom tycker vi 
att branschen befinner sig i en omvälvande fas, där egna märkes varor tar allt större 
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marknadsandel, utländska livsmedelsföretag etablerar sig på den svenska marknaden, 
men också att de tillhandahåller tjänster som tidigare inte förknippats med branschen, 
vilket gör branschen intressant.  
 
Alternativt skulle vi kunna utgå från klädmodekedjorna som exempelvis MQ, Brothers 
och JC, som också tillhandahåller lojalitetsprogram. Vi anser dock att de inte har 
kommit lika långt i mognadsfasen och ännu inte integrerat kundkorten med till exempel 
ett betalningssystem. Eftersom vi avser att behandla företagens kundspecifika 
marknadsföring och lojalitetsprogram, anser vi det vara relevant att behandla en bransch 
där mognaden kommit längre, och där det undersökta företaget kan verka som förebild 
för övriga företag inom detaljhandeln.  
 
Vi kontaktade de stora aktörerna i dagligvarubranschen, ICA, Coop och Axfood. 
Dessutom var vi i kontakt med en regional aktör nämligen Bergendahls. Vi fick bra 
kontakt med ICA varför vi valde att fortsätta med dem. 
 
Hos ICA hade en diskussion förts angående ett nytt verktyg som används för att stärka 
relationen till kunderna. Vi träffade representanter från ICA: s kundspecifika 
marknadsgrupp i Stockholm, som arbetade med analys och utveckling av det nya 
verktyget, kupongautomaten. Vi fick en genomgång av hur långt ICA var i 
användningen av verktyget, samt verktygets funktion och framtidspotential. Efter en 
diskussion med Mikael Malmström och Ann-Charlotte Avander, som representerade 
ICA kom vi fram till att genomföra en undersökning av de kunder som inte använde 
kupongautomaten. ICA har tidigare gjort en undersökning bland ICA: s bästa kunder 
angående deras syn på det nya verktyget. Vår undersökning skulle fungera som en 
utveckling av den befintliga undersökningen och bringa klarhet i varför vissa kunder 
använder kiosken, medan andra inte använder den, och vad ICA skulle kunna göra för 
att få dem att använda den oftare. Därmed var val av fallföretag ett faktum och ett 
samarbete kunde påbörjas. 

 

2.5.1 Val av intervjupersoner 
 

Vi har valt att genomföra intervjuer av personer med anknytning till ICA. Detta gjorde 
vi för att få svar på de övergripande frågorna som behövdes för att uppfylla syftet. 
Förfarandet gav oss relevant information vilket användes för att utforma empiri delen.  
 
Vi inledde en gruppintervju med Mikael Malmström och Ann-Charlotte Avander den 10 
december 2002. Båda jobbar med ICA: s kundspecifika marknadsföring och har därav 
stor kunskap och mycket information angående kundspecifik marknadsföring och 
kupongautomaten. Anledningen till att det blev just Avander och Malmström var att vår 
initiala kontakt, Torbjörn Norberg kundkortsansvarig på ICA, tyckte att vi kunde bidra 
med värde för ICA inom området kupongautomaten, som Avander har ansvar för. 
Gruppintervjun genomfördes utifrån en rad olika diskussionsämne som vi hade 
förberett, (se bilaga IV). Under intervjun samlade vi in information genom att anteckna.  

 
Det finns enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) i huvudsak två metoder för att 
samla in data: nämligen enkät och intervjuer. Det finns både för- och nackdelar inom 
respektive metod. Vid besöksintervjuer är en av fördelarna att intervjuaren kan ställa 
följdfrågor till den intervjuade. Det går även i större utsträckning att ställa komplicerade 
frågor, bygga upp ett förtroende för den intervjuade och utnyttja kroppsspråket. 
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Nackdelen med denna intervjuform är att det kan vara svårt att få intervjutid, 
intervjueffekter kan förekomma samt att intervjuerna ofta är förknippade med höga 
kostnader.  

 
Som ett komplement till gruppintervjun genomförde vi en telefonintervju med Avander, 
den 10 januari 2003.  Strukturen på denna intervju var att en av författarna till uppsatsen 
förde diskussionen och ställde frågorna utifrån ett förberett frågeformulär, medan den 
andre förde noggranna anteckningar och ställde kompletterande frågor, (se bilaga III). 
Fördelarna med en telefonintervju är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) att det 
går fort att genomföra, man når en hög svarsfrekvens och det är en låg kostnad. 
Nackdelen med telefonintervju är dock att intervjuareffekter kan förekomma, samt att 
det kan vara svårt att ställa känsliga frågor. 

 
Våra ambitioner har varit att inta ett kritiskt förhållningssätt till de intervjuade 
personerna. De intervjuade är auktoritära personer med ledande befattningar inom 
lojalitetsprogram, kundkort, kundspecifikmarknadsföring och lojalitetskiosken. 
Intervjuprocessen har gjort att vi byggt upp ett förtroende för respondenterna och vi har 
valt att acceptera den information som erhållits från dessa personer eftersom vi inte haft 
anledning att misstänka några missförhållanden. 

 

2.7 Metod för undersökning 
 

2.7.1 Val av undersökning 
 

Den främsta anledningen till att vi valde att genomföra en kvantitativ undersökning var 
att vi ville jämföra svaren mellan ICA: s olika kundgrupperna. Dessutom ansåg vi att 
det fanns en fördel i att kvantifiera materialet eftersom vi trots en begränsad tidsaspekt 
skulle få tillräckligt med svar för att kunna dra generella slutsatser. Slutligen ansåg vi att 
en kvantitativ undersökning skulle underlätta och ge en högre svarsfrekvens från 
respondenterna. Om vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning tror vi att 
resultatet skulle ha givit oss idéer och tankar som kunderna upplever, och inte faktiskt 
beteende som var anledning med undersökningen. 
 
En kvantitativ undersökning utmärker sig enligt Trost (1997) av att det ofta ställs rakare 
och enklare frågor vars svar är innehållsrika. En undersökning som behandlar siffror är 
en kvantitativ undersökning medan en kvalitativ undersökning exempelvis försöker 
förstå människors sätt att resonera eller reagera. Undersökningen som vi genomförde 
använde sig av en stark standardiseringsgrad, vilket enligt Trost (1997) innebär att 
frågorna och situationen är densamma för alla intervjuade. En låg grad av 
standardisering skulle innebära att formuläret anpassades åt varje respondent, och att 
exempelvis följdfrågor formulerades med tanke på tidigare svar. 

 

2.7.2 Pilotstudie 
 

Vi genomförde även en mindre omfattande pilotstudie av enkäten i syfte att granska 
frågorna och bringa klarhet om det fanns någon fråga som kunde missförstås eller var 
av känslig karaktär. Enligt Patel & Davidsson (1994) är det viktigt att genomföra en 
pilotstudie eftersom det är enklare att upptäcka svagheter och fel, dessutom tydliggörs 
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det om kunskap eller information som är väsentlig för att uppnå målet med 
undersökningen saknas. 
    
Resultatet av pilotundersökningen var att vi förtydliga en fråga för att erhålla en högre 
och bättre svarsfrekvens. Den frågan som vållade störst bekymmer var fråga nummer 11 
där man skulle ranka svarsalternativen, vilket i den tidigare varianten varit för otydlig. 
Vad som förefaller positivt är att det blev en bättre svarsfrekvens på den aktuella frågan 
i huvudundersökningen jämfört med pilotundersökning, vilket var ett önskat resultat.  
 

2.7.3 Undersökningen 
 
Under vecka 51 genomfördes undersökningen på ICA MAXI i Mellbystrand. ICA 
MAXI är den enda profilen som har tillgång till kupongautomaten. Målet var att 
intervjua 250 personer och vi lyckades uppnå ett resultat på 245 intervjuande personer. 
Av dessa personer kunde 157 identifieras, och placeras in i olika kundgrupper. De 
kunder som lämnat sitt personnummer på fråga 19, kunde identifieras. Med hjälp av 
Annika Carlsson och Eva Redin på ICA: s analysavdelning fick vi kundernas 
deciltillhörighet. Vi valde att redovisa svaren på de 157 identifierade istället för de 245 
intervjuade personerna, eftersom vi vill jämföra svarsresultaten mellan de olika 
kundgrupperna. Dessutom anser vi, efter en genomgång av samtliga intervjuade, att de 
157 identifierbara återspeglar resultatet från det totala urvalet.  

 
Antalet kunder inom respektive decil resulterade i följande: Antalet guldkunder var 36 
stycken, gröna kunder 67 stycken, gula kunder 23 stycken, röda kunder 8 stycken samt 
23 blå kunder, (nya kunder). För närmare beskrivning av decilindelning hänvisar vi till 
avsnitt 4.3.1.  Eftersom de röda kunderna endast är 8 stycken är det för få för att kunna 
dra slutsatser om vad den röda decilen anser. Vi har ändå valt att redovisa den röda 
gruppens resultat i tillhörande diagram, dock ej i den löpande texten. Därmed vill vi 
poängtera en viss försiktighet angående den röda gruppens påverkan på 
undersökningen. ICA Marknad och Analysavdelning har bedömt att antalet 
identifierbara respondenter är tillräckliga för att leverera slutsatser. 
 
Under undersökningen var vi placerade strax bakom kupongautomaten. De personer 
som inte använde kupongautomaten utan gick förbi automaten var därmed intressanta 
för undersökningen. Vi frågade om dessa personer ville genomföra en underökning 
angående kupongautomaten mot att de fick ett ½ kilo kaffe. Till förfogande hade vi 
bord och stolar för att respondenterna skulle fylla i enkäter utan bekymmer. 
Undersökningen tog cirka fem minuter att genomföra. Efter genomförd undersökning 
erhöll respondenten en kaffekupong som sedan kunde visas upp vid kassorna. 
Anledningen till att vi använde kaffe som incitament var för att nå en hög och 
tillförlitlig svarsfrekvens, men även för att respondenterna skulle ge ut sitt 
personnummer vilket var av stor vikt för att identifiera kunderna. Kaffet sponsrades av 
ICA Maxi och gav en positiv attityd till undersökningen. (Se bilaga I för 
enkätunderlag).  
 
Vi valde att undersöka de konsumenter som ej utnyttjade kupongautomaten efter en 
diskussion med Avander (2002). ICA hade tidigare genomfört en undersökning bland 
guld och gröna kunder där ICA skapat sig en bild av vad kunderna ansåg angående 
kupongautomaten. Gemensamt kom vi därför fram till att får fram en bredare bild av 
vad kunder tycker om automaten. Därför skulle vi undersöka vad alla de olika 
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kundgrupperna ansåg om automaten, hur de utnyttjande den samt vad som skulle få de 
att utnyttja den oftare. Denna infallsvinkel skulle ge ICA värdefull information 
samtidigt som vi ansåg det vara ett intressant område att behandla. 
 
Enkäten inleddes med en rad bakgrundsfrågor som syftar till att erhålla de demografiska 
variablerna som möjliggör en jämförelse mellan kunderna vad beträffar variabler som 
kön, ålder och storlek på hushållet. Efter de inledande frågorna övergick enkäten till att 
behandla kundernas nyttjandegrad av kupongautomaten. Detta gjorde vi för att skapa en 
bild över hur ofta kunderna använder kupongautomaten, och vad de tycker om de 
erbjudna produkterna. Nästa del i enkäten behandlade utvecklingsfrågor rörande 
kupongautomaten. Detta område skulle bringa klarhet i vad som skulle få de olika 
konsumentgrupperna att använda kupongautomaten mer frekvent och vad för slag av 
utveckling som konsumenterna efterfrågar. Sista delen i enkäten behandlar olika 
lojalitetsfrågor vars syfte är att analysera ICA kundernas lojalitet mot ICA på ett 
övergripande sätt. 
 
Dessa frågor ställdes för att skapa ett maximalt värde för både uppsatsens syfte och för 
ICA. Vi hade som mål att skapa en enkät som tog cirka 5 minuter att genomföra. Vi 
ansåg detta var en rimlig tidsram för att få respondenterna att genomföra en enkät. En 
mindre omfattande enkät var aldrig aktuell eftersom vi ville erhålla tillräckligt med 
infallsvinklar på de delområdena, utvecklingsfrågor och nyttjandegrad, som vi ville få 
svar på genom enkäten. Fler frågor och en längre enkät hade riskerat att konsumenter 
inte skulle ställa upp och genomföra enkäten.  
 
De första 10 frågorna var av en relativt enkel karaktär och där respondenten skulle sätta 
ett kryss för rätt svarsalternativ. Fråga 11 var en fråga som ställde större krav på 
respondenten. Respondenten skulle rangordna vilka produkter som kunden helst skulle 
vilja bli erbjuden i kupongautomaten. En 1:a betyder det viktigaste, för att sedan falla i 
skalan och avslutas med en 8:a för det minst viktigaste. På fråga 12 hade kunden 
möjlighet att välja ett eller flera kryss, beroende på vad som skulle få respondenten att 
använda kupongautomaten oftare. Frågorna 13-16 är frågor där respondenten skulle ta 
ställning till påståenden och svara ja eller nej. Fråga 17 var återigen en fråga där 
respondenten kunde svara med fler än ett kryss, beroende på vilka erbjudande 
respondenten utnyttjade.  På fråga 18 skulle kunden svara på 5 påståenden, 
svarsalternativen sträckte sig från instämmer helt till tar helt avstånd på en femgradig 
skala. Slutligen fick kunden uppge sitt personnummer.  
    

2.8 Kritiskt förhållningssätt till undersökningen 
 

För att täcka in många olika kundgrupper som möjligt valde vi att genomföra 
undersökningen under flera dagar, kombinerat med olika tider för att säkerställa att vi 
fick med de olika grupperna. Konkret innebar detta av vi inledde undersökningen 
tisdagen den 17 december 2002 och intervjuade mellan klockan 10.00 till klockan 
14.00. Detta gjorde att vi kunde nå kunder som handlade på förmiddagen samt tidig 
eftermiddag. Dagen därpå startade vi klockan 14.00 för att avsluta klockan 18.00, vilket 
gjorde att vi intervjuade kunder som handlade senare eftermiddag och tidig kväll. Under 
dag tre började vi klockan 14.30 för att avsluta klockan 20.00, härmed täckte vi in de 
som handlar på sen eftermiddag, tidig kväll och sen kväll. Under den sista dagen, 
nämligen fredagen den 20 december kompletterade vi den första dagen genom att 
genomföra undersökningen mellan klockan 10.00 till klockan 14.00. 



Robert Jönsson & Roger Manfredsson � Detaljhandelns lojalitetsstrategier 
 

 11 

 
Vi kunde se en viss tendens till att det förekom skillnader mellan de kunder som 
handlade under respektive dag och tidpunkt. Mest markant var att yngre och 
medelålders kunder tenderade att handla senare eftermiddag och kvällstid, medan de 
äldre kunder det vill säga över 65 år var klart överrepresenterade under förmiddagen.  
 
I ett samtal med butikschef Birger Andersson, framkom det att ICA Maxi Mellbystrand 
har säsongsbetonade kunder. Med detta menar vi att ICA Maxi Mellbystrand har stor 
säsongsvariation mellan månaderna. En stor del av försäljningen gör ICA Maxi 
Mellbystrand under sommarveckorna, då det finns fler konsumenter i ICA Maxi 
Mellbystrands upptagningsområde, vilket innebär mellan 35 000 – 40 000 kunder 
jämfört med 8000 personer under vinterhalvåret. Dessutom är ICA Maxi Mellbystrand 
strategiskt placerad utmed Europaväg 6, vilket gör att en del kunder är pendlare som 
passar på att handla under deras färd i riktning mot Göteborg eller Malmö. Dessutom 
ska det poängteras att undersökningen genomfördes dagarna innan julafton vilket kan ha 
lett till att fler kunder kom till butiken. 
 
I en diskussion med Henrik Cajnerud, chef ICA Maxi Sverige, framkom det att ICA 
Maxi Mellbystrand kan ses som en traditionell ICA Maxi butik, vad beträffar 
kundpopulation. Detta innebär att vi ser respondenterna som ett urval ur dels ICA Maxi 
Mellbystrand, men också som ett urval som rimligtvis kan företräda ICA: s kunder i 
Sverige.  

 
Med anledning av att vi delade ut kaffe till dem som genomförde en intervju kan det 
finnas svar som inte är helt tillförlitliga, det vill säga kunder som inte tänkt igenom sina 
svar utan endast genomfört undersökningen för att erhålla en kaffekupong. 

 

2.9.1 Uppsatsens tillförlitlighet och förhållningssätt 
 

I uppsatsen har vi valt att utgå från empirin, det vill säga ett induktivt förhållningssätt 
eller om man vill, upptäckandets väg. Det innebär att man försöker gå från enskilda fall 
för att finna generella samband. Det andra alternativet, som vi inte valde är deduktion, 
vilket innebär att man utgår från teorin för att pröva eller bekräfta data (Rienecker, 
2002).  

 
Validiteten innebär enligt Patel & Davidsson (1994) att vi faktiskt undersöker det vi 
ämnar undersöka. När undersökningar görs om människor rör det ofta inställningar, 
kunskap eller liknande. Dessa saker är abstrakta fenomen vilket gör att vi inte bara kan 
ta fram dem, och på så sätt bestämma oss för vad de är. För att därmed säkerställa 
validiteten kan utfallet på en enkät eller observation jämföras med intervjuer. Vi anser 
att undersökningen och de intervjuer som genomförts därför överensstämmer med 
uppsatsens syfte vilket borgar för en god validitet.    

 
Reliabiliteten innebär däremot att undersökning och intervjuer genomförts på ett 
tillförlitligt sätt och hur väl de metoder vi använt oss av motstår slumpinflytande. Det 
resultat som vi kommit fram till är enligt Patel & Davidsson (1994) det observerade 
värdet, vilket både innehåller undersökningens ”sanna värde” och ett ”felvärde”. 
Felvärdet beror på de eventuella bristerna i instrumentets tillförlitlighet. Exempel på 
brister som kan påverka reliabiliteten är intervjuareffekt eller olika bedömarfel vid 
observationer. Patel & Davidsson (1994) menar också att det är förhållandevis god 
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reliabilitet om man använder strukturerade observationer eller standardiserade 
intervjuer. Vid enkäter är det viktigt med tydliga frågor för att försäkra sig om att 
individerna som ska besvara enkäten uppfattar den som det var tänkt.  

 
Vi anser att reliabiliteten för uppsatsen är god eftersom vi varit noggranna att inte 
påverka respondenterna vid intervjuer och vid undersökningen. Dessutom använde vi 
oss av en pilotunderökning för att i så stor utsträckning som möjligt försäkra oss om en 
reliabel undersökning. Med den metod vi använt i uppsatsen anser vi det vara högst 
troligt att erhålla samma resultat om intervjuer och undersökning återupprepats.  
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3. TEORI 
 

I detta avsnitt ämnar vi behandla de teorier som vi tycker är intressanta, värdefulla och 
som ger en tyngd och precision för uppsatsens ändamål. Relationsmarknadsförings-
teorin är den grundläggande teori som vi först kommer att behandla, vilket kommer att 
följas av mer detaljerade och specifika teorier som bygger ett djup i teoriavsnittet.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       

 
 
 

Figur: I 
Figuren ovan ämnar ge läsaren en vägledning i vilka ämnen som kommer att behandlas i teorin. Den ruta 

som är markerat med grått, är den som behandlas under det kommande kapitlet. 
 

3.1 Relationsmarknadsföring 
 
Gummesson (2002) hävdar att relationsmarknadsföring inte är ett nytt fenomen utan har 
funnits sedan handelns begynnelse. Relationer har troligen varit allmän kunskap för 
praktiker sedan årtusenden. Däremot är termen relationsmarknadsföring en ny 
företeelse. Termen användes i mitten av 1980-talet när bland annat Barbara Bund 
Jackson ställde relationsmarknadsföring som begrepp mot transaktionsmarknadsföring i 
business to business. Ungefär samtidigt använde Len Berry termen som då var 
begränsad till tjänstemarknadsföringen. Det dröjde dock ända till 1990-talet innan 
relationsmarknadsföring vann acceptans som generell term.  
 
Gummessons (2002) definition på relationsmarknadsföring lyder enligt följande:  
 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum”  
 
Grönroos (2001) som är en väl citerad författare har en annan syn på definitionen av 
relationsmarknadsföring.  
 
”The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance, and when 
necessary terminate relationships with customers so that the objectives regarding 
economic and other variables of all parties are met. This is achieved through a mutual 
exchange and fulfillment of promises.” 
 

RELATIONS-
MARKNADSFÖRING 

LOJALITET 

LOJALITETSPROGRAM 

LOJALITETSKIOSK 

CRM & 1:1 
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Under industrisamhället var masstillverkning av standardiserade varor något som 
dominerade på marknaden. Detta gav upphov till massmarknadsföring av framförallt 
konsumentvaror. Marknadsföring mellan företag, tjänster och service negligerades trots 
att relationer stod i centrum även i den ”gamla ekonomin”. Nytänkandet och bidraget 
till framväxten av relationsmarknadsföring kommer huvudsakligen från 
tjänstemarknadsföringen och nätverksansatsen. Gummesson var först med att försöka 
integrera dessa två teoribildningar vilket gjordes 1983. Den traditionella 
marknadsmixteorin med produkt, pris, påverkan och plats har dominerat 
marknadsföringen över hela världen, men är främst inriktad på marknadsföring av 
standardiserade konsumentvaror (Gummesson, 2002). 

 

3.1.1 Transaktions- & Relationsmarknadsföring   
 
Relationsmarknadsföring ställs ofta som motpart till transaktionsmarknadsföring. I 
transaktionsmarknadsföringen säger en genomförd affär inget om sannolikheten att 
affärer genomförs igen, inte ens om det gjorts många. Transaktioner saknar minne och 
sentimentalitet. Relationsmarknadsföring betonar lojalitet, speciellt kundlojalitet. I 
lojalitetsstegen symboliserar det nedersta steget kontakten, som förhoppningsvis leder 
till affär och därmed en ny kund. En återkommande kund blir en klient. Redan här har 
det skapats en relation som kan stärkas. Transaktionsmarknadsföringen har inga 
ambitioner att klättra upp för lojalitetsstegen, men den kan ändå vara en realistisk 
strategi. Strategin kan vara standardiserade varor där lägsta pris efterfrågas. Det kan 
också vara att konsumenten inte vill ha kontakt utan helt enkelt vill vara anonym och 
ifred. Dock kan en engångsaffär emellertid innebära mycket djupa interaktiva relationer, 
exempelvis vid ett bilköp (Gummesson, 2002). 
 
Transaktionsmarknadsföring kan kopplas till relationsmarknadsföring genom att ses 
som en nollpunkt på en skala. I andra änden av skalan befinner sig köparen och säljaren 
i ett intimt och löpande samarbete. Relationsmarknadsföringens 0-relation har en 
priskomponent i vilket lägst pris är det enda som förenar köpare och säljare. 0-
relationen har också en bekvämlighetskomponent vilket innebär att kunden handlar där 
det är enklast och bekvämast vid ett visst tillfälle.  
 
Relationsmarknadsföring innebär inte heller att en relation skall bestå om den fungerar 
dåligt. Om så är fallet ska den brytas eller ändra form. Det är inte heller realistiskt att tro 
att relationer är kontinuerligt harmonisk. De skall emellertid inte brytas vid minsta lilla 
motgång, de går ofta att förbättra och utveckla (Gummesson, 2002).   
 
Grönroos (2001) hävdar också att konsumenternas värde i transaktionsmarknads-
föringen skapas huvudsakligen i butiken genom att värdet är inlagt i produkten som 
distribueras till konsumenten. Relationsmarknadsföringen skapar istället värde genom 
en relation till konsumenten huvudsakligen genom en interaktion mellan konsumenten 
och återförsäljaren. Fokuseringen ligger alltså inte på produkten utan mot en 
värdeskapande process mot konsumenten. Vidare fortsätter Grönroos (2001) med att 
transaktionsmarknadsföring är baserad på massmarknaden där individen är anonym. 
Målet är att få konsumenterna att välja ett varumärke före ett annat. Företag ser det som 
om man gör något till konsumenten istället för att gör något för konsumenten. I kontrast 
till detta står relationsmarknadsföringen där samarbete är nödvändigt för att skapa det 
värde som konsumenten letar efter och vill ha.  
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3.2 Lojalitet 
 
Relationsmarknadsföring syftar till att uppnå bestående lönsamhet genom förbättrat 
kundurval, lägre kundomsättning och kundrelationer med ökat värde Blomqvist et al 
(2000). Detta sammanfattar vi med en gemensam nämnare, nämligen lojalitet. I detta 
avsnitt kommer en djupare genomgång av begreppet lojalitet och dess innebörd att 
belysas.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur: II 

 
3.2.1Begreppet Lojalitet 
 
Termen lojal kommer från franskan loi (légal) som betyder ”lagenlig” det vill säga att 
lyda kungens lagar (Feurst, 1999). Nationalencyklopedien gör gällande att en person 
som betraktas som lojal är någon som ”[…] är pålitlig, solidarisk och trogen”.  
 
Idag är lojalitet en omskriven term i teorier angående marknadsföring. Företag har insett 
vikten av kunder som stannar längre och handlar mer, vilket också gjort att ett generellt 
intresse skapats runt lojalitetsbegreppet.  Företag som arbetar med lojalitet är i starkt 
behov av att definiera och förstå vad de vill uppnå med lojaliteten. Blomqvist et al 
(2000) hävdar att kundlojalitet är ett bra verktyg för företag när de vill veta vilket värde 
de skapat för sina kunder. 
 
Arantola (2000) som är en ledande författare inom lojalitet och som genomfört 
empiriska studier på området definierar konsumentlojalitet enligt följande: 
 
”Repeat buying or experiencing the offering combined with a positive attitude.” 
 
En annan definition av begreppet lojalitet gör Blomqvist et al (2000) som menar att 
lojalitet är: 
 
”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela – eller en 
betydande del av – sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets 
erbjudande.” 

RELATIONS-
MARKNADSFÖRING 

LOJALITET 

LOJALITETSPROGRAM 

LOJALITETSKIOSK 

CRM & 1:1 
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Författarna menar att en kund som återkommer till butiken eller affären är att betrakta 
som lojal. I vilken frekvens kunden gör återköp eller till hur stor del inköpen utgör av 
kundens totala inköp fastställs ej av definitionen.   

 
3.2.2 Kundlojalitet och lönsamhet 
 
”The loyalty theory also makes loyalty a truer litmus test of corporate performance than 
profits ever were or could be. Profits alone are an unreliable measure because it is 
possible to raise reported short-term earnings by liquidating human capital. Pay cuts 
and price increases can boost earnings, but they have a negative effect on employee and 
customer loyalty and so shorten the duration and worth of those assets. Since the only 
way a business can retain customer and employee loyalty is by delivering superior 
value, high loyalty is a certain sign of solid value creation”. (Reichfeldt, 1996) 
 
Att satsa på kundlojalitet och skapande av värde blir med andra ord mycket viktigt för 
företagens långsiktiga lönsamhet och överlevnad. Butscher (2000) hänvisar till de 
senaste rönen vad gäller kundlojalitetens betydelse för resultatet. En liten minskning av 
kundbortfall, kan öka vinsten med 25 till 85 % beroende på bransch. Det beror på att 
vinsten av en kund ökar över tiden eftersom ett högre pris kan tas ut samt att kostnaden 
för att sälja till kunden blir mindre. Det beror också på att kostnaden för att underhålla 
relationen ofta blir mindre, samt att kunden mer frekvent handlar hos företaget, vilket 
driver volym och därmed lönsamhet (Elinder, 1993). Detta resonemang förstärks även 
av att allt mer forskning visar att en lojal kundbas köper mer frekvent och spenderar 
samtidigt mer vid varje köptillfälle (Wright, Sparks, 1999). I många företag står 20 % 
av kunderna för 80 % av omsättningen (80/20 regeln). Det innebär att det är viktigt att 
veta vilka de bästa kunderna är och sträva för att behålla dem. Vidare kan det vara fem 
till sex gånger dyrare att attrahera en ny kund än att behålla en gammal. Ytterligare en 
viktig kundkategori utgörs av nöjda kunder som tillfredställer sin efterfrågan hos 
konkurrenter. Lojalitetsskapande åtgärder, kan leda till att den kunden vinns tillbaka, 
eftersom företaget kan ge kunden ett extra värde genom de lojalitetsskapande 
åtgärderna. Butscher (2000) menar således att lojalitet och resultat är nära förknippat. 

 
Bakom begreppet lojalitet står en konsument som av företaget anses vara mest värdefull 
i frågor som återköpsbenägenhet, varaktighet och kundandel (Feurst 2002). En viktig 
variabel för att nå framgång på marknaden är att attrahera de lönsamma kunderna och 
sträva efter att göra dessa lojala (Aaker, 1995). Detta är något som Blomqvist et al 
(2000) instämmer i och menar att kundurvalet är kundlojalitetens moder, medan 
relationsmarknadsföring i större utsträckning syftar till att attrahera rätt kunder för 
företaget. 
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Figur: III (Grönroos, 2000) 
 

Diagrammet visar att lönsamheten ökar ju längre en konsument är lojal mot företaget. 
Inledningsvis uppkommer en kostnad för att värva de nya konsumenterna, därefter 
följer ett antal år av stadig tillväxt (Grönroos, 2000). Under det första året, eller första 
åren, överstiger inte priset som kunden betalar, den kostnad som företaget haft för att 
värva kunden. Det steget kallas för grundvinst i diagrammet ovan. Först när kunden 
handlar allt fler produkter eller tjänster av företag, börjar vinsten att stiga och ge ökade 
intäkter. Nästa steg innebär kostnadsbesparingar. Kunden vet nu hur företaget och dess 
produkter och tjänster fungerar. Det gör att kunden har mindre behov av kundservice 
och annan hjälp. När kunden är lojal mot företaget, sprider den även företagets rykte 
vidare. Denna ryktesspridning, (word of mouth) lockar nya kunder som genererar 
lönsamhet. Det sista steget i diagrammet utgörs av pristillägg. Ofta betalar gamla 
kunder ett högre pris än nya.  
 
Anledningen till att lönsamheten ökar är enligt Feurst (2002) att lojala kunder medför 
ökade intäkter eftersom värvnings och servicekostnader sjunker drastiskt. Arantola 
(2000) instämmer i Feurst (2002) resonemang men gör tilläggen att kostnaderna sjunker 
eftersom företaget kan slå ut kostnaderna över en längre konsument livslängd och att 
konsumentens motivation att söka efter nya alternativ avtar. 
 
Det innebär också att en del företag är mer beroende av lojala kunder än andra, 
exempelvis är det betydligt viktigare för en bilförsäljare att köparen återkommer när de 
ska byta bil än exempelvis en souvenirförsäljare (Blomqvist, et al 2000). 
 
Lojalitet kan ses som en strategi i att bygga barriärer mot konkurrenter och därmed 
hindra ett bortfall av konsumenter och lönsamma kunder (Apèria 2001). För att lyckas 
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med detta krävs det en noggrann genomgång av företagets produkter och vart de vill 
komma. Ett lojalitetsprogram måste därför vara så bra att det är svårt för konkurrenter 
att kopiera konceptet (Blomqvist et al, 2000).  
 

3.2.3 Varför är kunder lojala? 
 
Enligt Feurst (2002) finns det tre olika former av lojalitet. En första gruppering görs mot 
kunder som i sin personlighet föredrar långvariga stabila relationer. Den enskildes 
personlighet är alltså av stor betydelse. Vidare menar Feurst (2002) att de finns en 
gruppering som är väldigt lönsam för företagen, det vill säga de konsumenter som 
betalar i tid och samtidigt kräver mindre service. Till sist finns det en gruppering som 
värderar erbjudande från företagen som mer attraktiva än konkurrenterna och därmed är 
lojala mot företaget. 
 
Aaker (1991) beskriven av Apéria hävdar däremot att det finns fem nivåer av lojalitet 
mot varumärket. Den första nivån är konsumenter utan någon bindning till varumärket 
och dess motpol de konsumenterna med starkast bindningar till varumärket. Mellan 
dessa poler finns enligt Aaker (1991) de konsumenter som är nöjda med varumärket 
med eller utan byteskostnader samt de konsumenter som har en vänskaplig kontakt med 
varumärket. Bindningar är enligt Blomqvist et al (2000) en fördjupad kundrelation 
mellan kund och leverantör.  
 
Ett vanligt mått på lojalitet är återköpsbenägenheten. Återköp kan definieras med 
beteende eller med attityd. Beteendemässigt är det inte säkert att en långvarig relation 
innebär en medveten lojalitet, det kan lika väl bero på brist på alternativ. Attitydmässigt 
är det viktigt med förtroende för företaget, frontpersonalens attityd, kompetens och etik. 
Dessa egenskaper är direkt avgörande för att skapa lojalitet på lång sikt (Blomqvist et al 
2000). 
  
Arantola (2000) instämmer och menar att lojalitet på grund av att det inte finns några 
alternativ är en stor skillnad jämfört med positiv lojalitet. En positiv lojalitet bygger på 
engagemang och är betydligt starkare i den fortsatta relationen mellan kund och företag. 
 
Vidare fortsätter Arantola (2000) och menar att konsumenter som är lojala på grund av 
personliga skäl är mer lojala än de som blir påverkade av reklam. Dessutom tenderar de 
konsumenter som är lojala och köper till standard pris att vara mer lojala än de som 
köper på grund av olika priskampanjer. 
 
Feurst (2002) menar att det finns skillnader i lojalitetsspektret från tvång till hängivelse. 
Brist på alternativ och tid är en form som Feurst (2002) liknar med en tvingad lojalitet 
medan en lojalitet som belönas med pengar och rabatter betecknas som köpt lojalitet där 
konsumenten har en viss medvetenhet. Vidare sker en lojalitet när valet sker på rutin, 
det vill säga en praktisk lojalitet. Den sista nivån är där lojaliteten är medveten till 
symbolvärde, status och värderingar, en så kallad engagerad lojalitet.  
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3.2.4 Relationen mellan kundnöjdhet och lojalitet 
 
Föreställningen om att kundnöjdhet automatiskt leder till lojalitet har kritiserats av en 
rad framstående författare och forskare, däribland Arantola (2000). 
 
Exempelvis menar Grönroos (2001) att det inte finns ett linjärt förhållande mellan kund 
nöjdhet och lojalitet. Undersökningar visar att många konsumenter anser sig vara nöjda, 
men att det bara är de som är väldigt nöjda som uppvisar en stark lojalitet mot företaget.  
Grönroos (2001) hävdar vidare att det inte är tillräckligt att erbjuda bra service eller 
kvalité eftersom konsumenter är relativt indifferenta mot detta. Företag måste därför 
erbjuda något alldeles extra för att kunden ska vara lojal.  
 
Arantola (2000) instämmer i Grönroos resonomang och säger ”[ …]retain customer and 
emloyee loyalty is by delivering superior value, high loyalty is a certain sign of solid 
value creation.” 
 
Även Blomqvist et al (2000) instämmer med Grönroos och Arantola men tillägger att 
det viktigaste för lojaliteten är att företaget erbjuder stöd och service under produktens 
livslängd.  Gör företag detta på rätt sätt, så innebär det ett viktigt argument för kundens 
framtida beslut om att göra ett återköp och vara en lojal kund. Vidare betonar Blomqvist 
et al (2000) att konsumenter ofta är lojala mot företag så länge de erbjuder de bästa 
alternativen. Skulle en konkurrent erbjuda ett bättre alternativ så är konsumenterna 
beredda på att bryta sin lojalitet och byta företag. 
 
Samtidigt menar Blomqvist et al (2000) att företag inte bör lägga allt för stor vikt vid de 
attitydsbaserade mått som finns, exempelvis kundtillfredsställelse, referensbenägenhet 
och återköpsbenägenhet. Dessa anses vara allt för riskfyllda. Fokus bör istället läggas på 
det faktiska kundbeteendet. Det är de faktorer och variabler som styr konsumentens val 
i köp ögonblicket. Inom detta område finns det åtskillig information och kunskaper som 
företag kan utnyttja. 
 

3.2.5 Ökad kundlojaliteten 
- en företagsstrategi 
 
Enligt Blomqvist et al (2000) så finns det olika möjligheter att öka kundlojaliteten. Det 
är viktigt att minska den upplevda risken som kunden förknippar med en produkt och 
därför är det extra viktigt att göra ett bra första och sista intryck. Vidare är det bra om 
företaget kan mäta kundens förväntningar för att därav kunna anpassa erbjudanden till 
konsumenten. Viktiga områden är också att skapa byteskostnader för att behålla kunden 
och att upplysa kunden på ett informativt sätt. En sista variabel som bör beaktas är att 
göra kunden till en bättre användare av produkten vilket också skapar förutsättningar för 
att öka lojaliteten. 
  
Feurst (2002) menar att det är stor skillnad mellan köpt lojalitet och förtjänad lojalitet. 
Köpt lojalitet är till exempel ett avtal mellan två parter, medan förtjänad lojalitet kan 
vara rationellt grundad, ”jag slipper återspecificera mig” eller ” emotionellt” grundad, 
det vill säga ” jag delar företagets värderingar”. Feurst (2002) beskriver en definition, 
som innefattar såväl emotionellt grundad som köpt lojalitet:  
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”Benägenhet att stanna hos en leverantör, även när det erbjuds uppenbart bättre 
alternativ vad gäller kvalitet, pris, tillgänglighet och så vidare.” 
 
De företag som lyckas skapa lojala kunder har också möjlighet att klara sig bättre än 
sina konkurrenter. Arantola (2000) menar att det finns dokumenterade positiva 
egenskaper som lojalitet skapar för företaget. Bland annat så ökar köpandelen mot 
företaget samtidigt som konsumenter tenderar att bli mindre priskänsliga. Dessutom är 
konsumenterna mindre motiverade till att söka efter alternativ till det lojala företaget. 
Dock menar Butscher (2000), bearbetad av Arantola (2000), att det finns hotfulla 
tecken. En studie av Butscher (2000) visade att 90 % av lojalitetsprogrammen har mål 
som är prisrelaterade för konsumenten, vilket han hävdar är ett ytterst kortsiktigt 
verktyg för att skapa lojala konsumenter. Det finns olika former av lojalitet. 
 
 
 
Klassificering av hushållens lojalitet 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
Figur: IV  

 
 
Diagrammet visar att man kan dela in lojala konsumenter i fyra olika grupperingar. 
Dock är det två grupper som särskiljer sig tydligast och som främst debatteras, nämligen 
sann och falsk lojalitet.  Den sanna lojaliteten är de konsumenter som gör större delen 
av sina inköp i en butik som de dessutom har höga eller mycket höga tankar om. Falsk 
lojalitet förknippas främst med konsumenter som gör en stor del av sina inköp i en och 
samma butik, men som inte har en positiv attityd till butiken (Mägi, 1999). Det är av 
stort intresse för företagen att veta vilken gruppering deras kunder tillhör, eftersom det 
blir lättare att anpassa marknadsföringen mot de olika grupperna. 
 
 
En intressant detalj är att de som väljer att byta leverantör oftast gör detta trots att de är 
nöjda. De blir helt enkelt påverkade av vänner och bekanta eller konkurrenters 
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marknadsföring alternativt av rena tillfälligheter. Dock vänder Gummesson (2000) på 
resonemanget och hävdar att det finns kunder som är lojala trots att de är missnöjda 
beträffande kvalité och pris i en jämförelse med konkurrenter.   
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3.3 Relationsmarknadsföringsverktyg 
 
Relationsmarknadsföringsteorin har beskrivits under förra kapitlet. I detta kapitel 
beskrivs vilka teorier som behandlar det mer praktiska förfarandet vid användning av 
relationsmarknadsföring i företag och organisationer. Vidare beskrivs vikten av att 
belöna de lönsamma kunderna, och hur det kan göras genom att implementera 
relationsmarknadsföringsverktyg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figur: V 

 
I företags strävan att praktiskt överföra lojalitetsstrategier till värdeskapande incitament 
för konsumenter och kunder används olika verktyg. I teorin finns två olika läror om hur 
relationsmarknadsföring omsätts i praktiken, nämligen Customer Relationship 
Management (CRM) och One to One marketing. Båda teorierna kommer att beskrivas i 
syfte att bygga upp en förståelse om vad som teoretiskt finns att tillgå vad gäller 
relationsmarknadsföringsverktyg.  
 
Gummesson (2002) menar att 1:1 marketing och CRM står för samma sak, då de endast 
representerar två olika konsulters erbjudanden. Genom att beskriva begreppen klargörs 
hur relationsmarknadsföring verkligen kan användas. 
 

3.3.1 Customer Relationship Management (CRM) 
 
CRM är en företagsövergripande strategi, vilken syftar till att optimera intäkter och 
kundnöjdhet genom att organisera institutioner bland olika kundsegment. En 
implementering av CRM innebär ofta stora förändringar inom beteende och kultur. 
Resultatet av strategin tillåter företag att mer effektivt välja ut, attrahera och återfå 
kunder. CRM bygger på att företaget har en databas med kunduppgifter. Denna databas 
fungerar som en utgångspunkt för olika handlingsvägar. Desto fler uppgifter ett företag 
har om dess kunder, desto lättare att bedriva en effektiv CRM strategi. Databas- 
marknadsföring har under en längre tid använts och kan ses som en traditionell metod 
(Fayerman, 2002). Pepper och Rogers (1999), tolkad av Fayerman (2002), menar att 
skillnaden mellan databas-marknadsföring och CRM går att sammanfatta under fyra 
nyckelfunktioner: identifiera, differentiera, interagera och specialanpassa. 
Nyckelfunktionerna skall leda till en kundanpassning.  
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Det handlar om att generera feedback från kunder, vilket ger underlag för 
marknadsförarna att lära sig mer om deras preferenser. Det leder till att företaget kan 
erbjuda mer attraktiva erbjudanden, bättre förpackningar, bättre leverans, bättre 
kommunikation och bättre betalningsrutiner eller betalningsförfaranden. CRM handlar 
således om att bygga upp kunskap om vad kunden verkligen föredrar och önskar sig, för 
att sedan ha möjlighet att erbjuda olika sorts utbud till olika kunder (Fayerman, 2002). 

 

3.3.2 Definitioner 
 
Customer Relationship management handlar om att skapa kundvärde genom en 
långvarig relation mellan kund och leverantör. CRM kan ses som ett uttryck som 
innefattar flertalet tillvägagångssätt för att skapa värdefulla relationer.  
 
Gummesson (2002) uttrycker Customer Relationship Management (CRM) som ett 
verktyg för att realisera relationsmarknadsföringen.  
 
”CRM är Relationsmarknadsföringens värderingar och strategier – särskilt avseende 
kundrelationer – omsatta i praktisk tillämpning,” lyder Gummesson (2002) definition. 
 
PricewaterhouseCoopers definierar CRM enligt följande:  
 
”CRM is a business strategy – an attitude to employees and customers – that is 
supported by certain processes and systems. The goal is to build long-term relationship 
by understanding individual needs and preferences – and in this way add value to the 
enterprise and the customer.”   
 

3.3.3 Hörnstenarna i CRM   
 
Författarna Storbacka och Lehtinen har arbetat med att implementera CRM i 
organisationer och företag. De har därför praktiskt erfarenhet av CRM, varför vi har valt 
att använda deras bok CRM – Leder du dina kunder eller leder dina kunder dig?, som 
grund i den följande CRM redovisningen. Vidare har vi använt Bryan Wolfs teorier, 
som tolkats av doktoranden Tony Apéria i doktorsavhandlingen; den 
varumärkesbyggande processen.  
 
Storbacka, Lehtinen (2000) har delat in CRM i tre hörnstenar. Den första beskriver 
vikten av att skapa kundvärde. CRM ska skapa kundvärde genom att inte endast 
fokusera på priset och enskilda transaktioner, utan på uppbyggandet av relationer. Syftet 
med relationen är att kunden skall skapa värde åt sig själv, genom att företaget har en 
djupgående kunskap om kundens beteende och genom det veta vad personen 
värdesätter. 
 
Den andra hörnstenen innebär att produkten skall ses som en process. Genom att den 
betraktas som en process spelar inte den traditionella indelningen mellan produkt och 
tjänst någon roll. I processtänkandet, spelar även leverantörerna en roll för att skapa 
värde för kunden. Detta kan göras genom att differentiera de olika processerna som 
tillhandahålls. Processdifferentiering syftar till att öka möjligheterna i vad företaget 
erbjuder, och anpassa det till olika kundrelationer. 
 



Robert Jönsson & Roger Manfredsson � Detaljhandelns lojalitetsstrategier 
 

 24 

Den tredje hörnstenen menar att det inte räcker med att fokusera på att göra kunden nöjd 
och tillfredställd. Företaget måste utveckla relationen, så att kunden kan skapa värden åt 
sig själv.  
 
Traditionell marknadsföring fokuserar på produkten. CRM menar att relationen och 
kompetensen att stödja och utveckla relationen skall stå i centrum. De två begreppen är 
ett uttryck för CRM:s kärna. Det innebär en växling från transaktionellt tänkande till 
relationstänkande och växling från produktbaserat tänkande till kompetensbaserat 
tänkande.  
 
Modellen nedan beskriver förhållandet mellan den traditionella marknadsföringen och 
CRM.  
  
 
Skillnad mellan traditionell marknadsföring och crm 
 

 
 

          
 
          
 
 
         Kundrelation 

       
        
 
          

             Transaktion         
 
 

     Produkt                Kompetens 
 

                                       Figur: VI  (Storbacka, Lehtinen, 2000) 
 
Storbacka, Lehtinen (2000) menar att det inte räcker att endast tillfredställa kundens 
behov. Vad som är viktigt är att upptäcka kundernas implicita behov och framtida 
behov. Vilka dolda behov som kunden har är ofta svåra att definiera. Många företag 
försöker fråga kunderna genom olika kundundersökningar, vilket ofta resulterar i 
kunderna tycker att innovationer är onödiga eller inte skapar värde. Det innebär att 
kunden inte alltid har rätt. Ofta är kunder inte förändringsbenägna, utan produkt- eller 
processutveckling får komma ifrån företagets förmåga att förstå konsumentens behov, 
dolda behov samt framtida behov.  
 
 
 
 

CRM 

TRADITIONELL 
MARKNADSFÖRING 



Robert Jönsson & Roger Manfredsson � Detaljhandelns lojalitetsstrategier 
 

 25 

 
Figuren nedan visar vad som ingår då ett företag väljer att implementera CRM fullt ut.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur: VII ( www.martec-international.com) 
 
Figuren delar upp CRM i strategisk, analytisk, operativ och frekventa handlare. På den 
lägsta nivån handlar det om att ha en databas som lagrar information om kunden, för att 
sedan använda den informationen på olika sätt. Nästa steg utgörs av operativ CRM. Där 
ingår direktmail, kupongautomater och andra former av reklam och påverkan. De olika 
aktiviteterna grundas på den information som kunden gett i första steget. Nästa steg 
utgörs av analytiska CRM. På denna nivå delas kunderna in i profiler, baserade på deras 
inköpsbeteende. Kunderna kan delas in i 3 till 6 profiler. Sista steget utgörs av strategisk 
CRM. Där ingår att kunden får poäng på inköpta varor, i förhållande till vilken profil 
den tillhör. Vidare ingår hur butiken är utformad vad gäller till exempel layout, dekor, 
inredning och betalningssystem. Ingår gör även kundservice. Kundservicen ska vara 
utformad efter vad kunden värdesätter och efterfrågar. Till sist ingår även logistik, 
vilket innebär att relevanta profiler blir erbjudna hemleverans av varor (www.martec-
international.com).      
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3.3.4 ONE to ONE Marketing 
  
One to One marketing (1:1) är en teori som i många avseenden bygger på samma 
mönster som CRM. Genom att beskriva hur One to One marketing är uppbyggd och hur 
teorin fungerar, kommer den att ge en kompletterande förståelse och kunskap för olika 
relationsmarknadsföringsverktyg. (Gummesson, 2002)   
 
One to One marketing är en del av begreppet relationsmarknadsföring, den berör den 
del som behandlar individuella kunder. Feurst (2002), har författat en bok som 
behandlar ämnet One to One marketing – filosofi och metod. Den betonar värdet av att 
skapa en lärande relation mellan kund och leverantör. Författaren förespråkar att varje 
relation ska vara unik och anpassad till kunden. Målet är förtroendefulla, individuella, 
långvariga och lärande relationer som förenklar och är värdefulla för båda parter. 
Blomqvist et al (2000) menar att det är de lärande relationerna som utgör själva grunden 
för teorin. Den lärande relationen skall ge företaget information om kundens 
inköpsbeteende och preferenser. Varje kundmöte skall bygga på informationsbanken. 
Desto mer företaget lär sig om kunden, desto mindre behov finns det för kunden att 
återspecificera önskemål och förväntningar på företagets produkter eller tjänster. Det 
räcker dock inte att endast anpassa en dialog, utan fokus bör ligga på att anpassa hela 
relationen. Blomqvist et al (2000) hävdar att det är viktigt att kundmötet sätts in i ett 
strategiskt ramverk, där relationen syftar till att skapa ömsesidigt värde. Problemet är att 
det kan innebära en paradox med att skapa ömsesidigt värde. Värde för företaget 
innebär ofta hög produktivitet, vilket fås genom storskalighet och standardisering 
medan värde för kundkunden innebär individualiserade erbjudanden och service. 
Blomqvist et al (2000) menar att den information som den lärande relationen byggt upp 
vad gäller specifik kund-, produkt- och process information kan göra det möjligt att 
bemöta kundernas krav på kundanpassning till marginella kostnader. Särkilt låga blir 
kostnaderna om kommunikationen sker via Internet.  
 
Ett hinder för att utnyttja individuell information är konsumenternas behov av integritet. 
Denna problematik beskriver Evans (1999) genom följande resonemang: att kunden kan 
få mer individuella erbjudanden medför stora fördelar, eftersom det som erbjuds också 
upplevs som relevant och intressant. För företaget innebär den individualiserade 
marknadsföringen ökade möjligheter för en ökad respons. Problemet blir dock att 
känslan av att storebror vet ”allt om mig” avskräcker konsumenten från den mer 
individuella marknadsföringen. Som en möjlig lösning hävdar Evans (1999) att den 
individuella marknadsföringen måste vara relevant och mänsklig. Det innebär att 
lojaliteten bör mätas i annat än bara medverkande och gensvar. Mätningen borde även 
inkludera själva relationen och attityden till olika individualiserade aktiviteter. Evans 
(1999) menar att det är viktigt att försöka mäta vad aktiviteterna gör för varumärket. 
   
De klassiska tillväxtstrategierna enligt Igor Ansoff, menar att ett företag kan växa 
genom produktutveckling, marknadsutveckling eller diversifiering. One to One 
marketing går ifrån de begreppen när teorin bygger på att marknaden utgörs av 
individuella kunder, där produkter och tjänster tillverkas efter varje kund (Feurst, 2002). 
Teorin bygger på att tänka utifrån marknaden och in mot företaget. Mer specifikt 
innebär det att en tillväxtstrategi innebär produktutveckling och marknadspenetrering, 
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vilket innebär att tillverka flera varianter för befintliga kunder, och öka kundandelen 
samt bygga långsiktiga relationer (Feurst, 2002).  
 
Feurst (2002) belyser fyra viktiga förutsättningar som gjort One to One marketing 
möjlig. Det första är informationstekniken. Tekniken är den mest avgörande faktorn för 
att kunna tillämpa den individuella marknadsföringen. IT system kan registrera kunden, 
kommunicera med kunden, minnas åt företaget och anpassa sig efter kunden. IT har 
dramatiskt minskat kostnaderna för att göra 1:1 marketing möjlig. 1:1 marketing bygger 
ofta även på en stark koppling till Internet. Blomqvist et al (2000), beskriver fyra olika 
användningsområden vilka alla bygger på kommunikation via Internet. Via Internet kan 
företaget styra informationen. Vidare kan företaget anpassa innehållet till olika kunders 
behov och preferenser. Internet möjliggör även direktförsäljning via hemsidan, vilket 
skapar transaktioner. Slutligen har företaget möjlighet att ge kunden individanpassad 
kundservice.  

 
Den andra faktorn är kunden som individ. När företaget utgår från att marknaden består 
av individuella kunder, är framgångskriterier att behålla kunder och växa med kunder. 
En individuell kund är ett subjekt, med förmåga att ta initiativ, agera och kommunicera. 
Feurst (2002) menar att kunder kan delta i en dialog som leder till anpassning från både 
företagets och kundens sida. One to One marketing bygger kundandelar inte 
marknadsandelar som i det traditionella synsättet. Förhållandet är beskrivet i modellen 
nedan. 

 
Kund- och marknadsandel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Figur: VIII  (Feurst, 2002) 
 
Feurst (2002) menar att relationen mellan varje kund är råvaran, en råvara som måste 
tas om hand.  
 
Den tredje och fjärde förutsättningen bygger på trender och livssituation. Feurst (2002), 
menar att konsumenternas situation i vardagen är en stor andledning till att använda 1:1 
marketing. Många i samhället dubbelarbetar, det blir allt vanligare med snabbmat och 
luncher på stående fot. Brist på tid är en gemensam nämnare för i ovanstående 
resonemang. Kunder efterfrågar då förenkling och bekvämlighet. Det innebär att mer 
individuellt anpassade produkter och tjänster som passar den individuella personen 
efterfrågas mer. 
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3.3.5 Vikten av nära och värdeskapande kundrelation 
 
Detta stycke beskriver hur CRM och One to One marketing kan användas i praktiken, 
samt visar hur viktigt det är att gynna de bästa kunderna för att skapa en långsiktig 
lönsamhet. 

 
It’s about how some food retailers have taken information about their customers, which 
has not been readily available until recently, and are using it to run their business with 
significantly greater confidence and success than in the past” (Apéria, 2000 tolkat 
Wolf, 1996).  
 
Wolf (1996) menar att möjligheten att registrera och använda kunders inköpsbeteende 
och sedan utnyttja den i marknadsföringen kommer att bli viktigt för framtidens 
detaljhandelsföretag. Vidare hävdar Wolf (1996) att det är viktigt att förstå dynamiken 
och lönsamheten i varje kundsegment, för att kunna marknadsföra företagets produkter 
eller tjänster på ett attraktivt sätt mot varje kundgrupp. I detaljhandelsföretag är det ofta 
genom kundkorten som handlaren får inköpsinformation. Anledningen till att det är 
viktigt att specificera olika segment, och marknadsföra företaget och dess produkter 
eller tjänster olika, är att kunderna inte är homogena utan i högsta grad individuella. De 
sätter således värde på olika sorts erbjudanden. En hundägare uppskattar förmodligen 
inte ett erbjudande om kattmat. För företaget är det inte heller lönsamt att behandla alla 
kunder lika. De bästa kunderna är också de som företaget är beroende av och som 
samtidigt generar lönsamhet till bolaget. Att endast annonsera rabatterbjudanden som 
gäller alla, gynnar således inte den lojala kunden, utan den kunden som handlar på de 
ställen som för närvarande har bäst pris. Om detaljisterna gör reklam om låga priser 
vore det oklokt om inte konsumenter beaktar dessa erbjudanden. Samtidigt är det de 
lojala kunderna som inte byter butik efter erbjudanden, som får betala för företagens 
låga priser som gäller alla. Resonemanget leder fram till att det borde vara viktigt att 
belöna de trogna kunderna, som också generar lönsamhet. För att ytterligare förtydliga 
ståndpunkten beskrivs nedan hur en detaljist i USA har delat in sina kunder i fem 
kundgrupper om vardera 20 %.  
 

 
Vikten av att belöna lojala kunder 

 
 
Kundgruppens  Spenderar  Bruttomarginal Stannar    Livstidsvärde
namn       varje vecka (%)     (antal år)  i U.S. dollar 

 
           

1. Lucy Loyal 53  25  17+  11713 
2. Russel Regular 27  22  10  3089 
3. Stuart Split 8  18  4  300 
4. Sherry Cherry 3  16  2+  50 
5. Carol Convenience 1  15  1,5  12 

 
Figur: IX (Wolf, 1996) 

 
Tabellen visar att det är de lojala kunderna som inbringar det största värdet till bolaget. 
Det innebär att företagen borde satsa stora marknadsföringskrafter på att behålla de 
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lojala kunderna och inte genom massmarknadsföring endast tillfredställa de två sämsta 
kundgrupperna. Många detaljister tillhandahåller kundkort, med vilket de kan samla 
information om kundernas köpbeteende. Med den informationen förespråkar Wolf, 
(1996) att incitamenten och erbjudanden bör knytas till hur mycket de olika kunderna 
spenderar. Det innebär att ju mer kunden handlar desto bättre erbjudanden bör kunden 
få. De sämsta kundgrupperna bör få små rabatter eller inga alls.  
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3.4 Lojalitetsprogram, kundklubbar och 
kundkort 

 
I detta kapitel kommer lojalitetsprogram, kundklubbar och kundkort att beskrivas. Vi 
kommer att utröna skillnader och likheter. Kapitlet kommer även att behandla hur 
kundkort fungerar i dagligvaruföretag och vilka möjligheter som väntar. En möjlighet 
som kommer att beskrivas är lojalitetskiosken. Sammanfattningsvis kommer kapitlet att 
bidra med förståelse för hur relationsmarknadsföringen förs ut till slutkunden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Figur X 

 
3.4.1En närmare kundrelation 
 
I inledningskapitlet nämns att dagligvarubranschen under det senaste årtiondet tappat 
konkurrenskraft. Orsakerna är att tillväxt inte längre är möjligt för att öka lönsamheten 
eftersom marknaden är mättad, det råder ökad konkurrens från lågprisvaruhus samt det 
finns ett stort behov av att minska kostnader för att hävda sig i den hårdnade 
konkurrensen. Det innebär att det inte är företagen som initialt har sökt efter nya 
metoder att öka konkurrenskraften, utan det är marknadsklimatet som kräver förändring. 
(Apéria, 2000) 
 
Detta scenario bekräftas även av Butscher (2000), som hävdar att det inte är företagen 
som har närmat sig kunden, utan det är marknadsklimatet som har tvingat fram en 
strategi som till exempel inneburit att företag strävat efter starkare relationen till 
kunden. Butscher (2000), hävdar, såsom Apéria (2000), att en växande konkurrens från 
allt större företag, konkurrens från lågprisvaruhus, konkurrens från lågkostnads-
producenter från Fjärran Östern och en stagnerade tillväxt har givit upphov till 
förändringar. Även Rowley (2000) menar att en blygsam tillväxt inom detaljhandeln, 
samt en allt hårdare konkurrens, har medfört att återköpskunder och byggandet av en 
lojal kundbas, premieras för att skapa tillväxt genom lojalitet. Butscher (2000), 
beskriver även att många företag börjat inse att TV-reklam, annonser och radio, inte ger 
den bästa valutan för satsat kapital. Det är svårt att ta sig igenom det rådande 
mediabruset, kunder har börjat ställa större krav på individualiserade erbjudanden, och 
kan genom ny teknologi, jämföra olika bolags erbjudanden på ett tidseffektivt sätt. 

RELATIONS-
MARKNADSFÖRING 

LOJALITET 

LOJALITETSPROGRAM 

LOJALITETSKIOSK 

CRM & 1:1 
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Vidare innebär företags nedbantade organisationer med krav på kostnadseffektivitet det 
nödvändigt att använda de begränsade resurserna på det mest lönsamma sättet. Allt fler 
företag har därför börjat implementerat ett lojalitetsprogram, som syftar till att möta den 
hårdnande konkurrensen om kunderna (Butscher, 2000).      

 

3.4.2 Lojalitetsprogram och kundklubbar  
 

Blomqvist et al (2000), definierar begreppet lojalitetsprogram enligt: 
 
”Ett lojalitetsprogram är 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 
lojalitetsprogrammets medlemmar.” 
 
Ett lojalitetsprogram, kan innebära flera olika aktiviteter där en kundklubb utgör ett 
exempel på aktivitet. Björk (2000) menar att lojalitetsprogram utgör en övergripande 
och sammanfattande benämning på de aktiviteter som ett företag väljer att införliva i 
organisationen i syfte att skapa kundlojalitet. Många företag lämnar även ut ett 
kundkort, med vilket företag insamlar information om kundens köpbeteende.  
 
   

 
Lojalitetsbegreppens inbördes ordning  

 
 

                   TEORETISK NIVÅ                                              LOJALITET  
  

 STRATEGISK NIVÅ                                        LOJALITETSPROGRAM  
 

            TAKTISK NIVÅ             KUNDKLUBB 
 
                  PRAKTISK NIVÅ                         KUNDKORT  

 
                     

Figur: XI  (Björk, 2000) 
 
Butscher (2000) definierar kundklubben enligt följande:  
 
”En kundklubb är en kommunikativ sammanslutning av personer eller organisationer 
som startas och drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta medlemmarna direkt 
och regelbundet och erbjuda dem ett förmånspaket med högt upplevt värde, med målet 
att aktivera dem och öka deras lojalitet.” 
 
I denna uppsats kommer dock begreppen lojalitetsprogram och kundklubb att likställas.   

 
3.4.3 Kundklubben som ett taktiskt instrument  

 
Lojalitetsprogram och kundklubbar är inget nytt fenomen. Wright och Sparks (1999), 
menar idén har funnits sedan 1800-talet. Programmen har dock kunnat göras effektiva 
och möjliga att använda, främst genom teknologiska framsteg. 
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Framstegen har gjort att programmen kan involvera en mycket stor mängd kunder som 
kan behandlas individuellt. Butscher (2000) hävdar att de moderna kundklubbarna och 
lojalitetsprogrammen uppstod på 80-talet i Tyskland. Enligt lag fick företagen inte sälja 
samma produkter till olika pris till olika kunder. Det gjorde att marknadsförarna var 
tvungna att hitta andra förmåner och erbjudanden som kunderna ansåg attraktiva. Det 
medförde ett behov av att samla in information om kunders olika köpbeteenden, för att 
veta vad de olika kunderna sätter värde på. Från Tyskland spreds detta förfarande, och 
kundklubbskonceptet ha kommit att bli framgångsrikt för många företag i många olika 
länder. 
 
Det övergripande huvudsyftet med en kundklubb är att öka vinsten, avkastningen och 
marknadsandelarna (Butscher, 2000), där kundklubben är verktyget för att identifiera 
och belöna företagets mest lojala kunder (Wright, Sparks, 1999).  
 
Butscher (2000) delar in kundklubbens innebörd i fem särdrag, som skiljer den från 
andra lojalitetsskapande åtgärder.    
 
! Skillnaden mellan en kundklubb och rabattsystem, bonussystem och bokklubbar är 

att en kundklubb drivs av ett företag, inte av kunderna själva.  
! Kundklubben ger medlemmarna värde i form av ekonomiska och/eller 

känslomässiga värden.  
! Klubben skall ge möjlighet till ömsesidig kommunikation mellan företag och kund. 
! Kundklubben samlar in data som företaget kan ha nytta av i sin marknadsföring.  
! Syftet med klubben är att aktivera kunden för att det skall leda till större eller mer 

frekventa inköp. 
 
Blomqvist et al (2000) hävdar att kundklubben är ett instrument för att formalisera och 
utveckla relationerna med de kunder som företaget anser vara mest betydelsefulla, och 
därmed värda att investera i. Då ett företag skall identifiera de bästa kunderna skall de 
utgå från tre frågor. Vilka är företagets mest lönsamma och lojala kunder? Vilka kunder 
värdesätter företagets erbjudanden mest? Vilka kunder är mer värdefulla för vårt företag 
än för konkurrenterna? 
 
Frågorna gör att företaget kan fortsätta analysen av kärnkunderna. Blomqvist et al 
(2000) menar att ett företags stamkunder, ofta är villiga att engagera sig i en kundklubb, 
förutsatt att fördelarna överstiger kostnaderna. Fördelarna kan vara minskad osäkerhet, 
bättre, specialanpassad information samt lägre transaktionskostnader. Kostnaderna kan 
vara pengar, investering i tid samt den prestation som behövs för att ingå i relationen.  
Syftet med kundklubben är att upprätta en långvarig relation, där ömsesidigt 
värdeskapande efterstävas.  
 
För att ytterligare analysera fram vilka kunder som är mest värdefulla, använder många 
företag RFM modellen. RFM står för Recency, Frekvency och Monetary. Företaget 
undersöker vilka efter de tre variablerna. De bästa kunderna är de som har handlat 
nyligen, de som återkommer ofta och som samtidigt handlar för stora summor pengar 
(Elinder, 1993)  
 
Rowley (2000) beskriver fyra anledningar till att företag skapar en kundklubb. För det 
första kräver lojala kunder mindre råd och vägledning än nya kunder som inte har någon 
erfarenhet av organisationen. Vidare är en lojal kund mer benägen att rekommendera 
företaget eller produkterna till andra potentiella kunder. Den tredje anledningen är att en 
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stark lojal kundbas skapar barriärer för konkurrenter att etableras på marknaden. Vidare 
finns det, som tidigare beskrivits, ett samband mellan kundlojalitet och företagets 
lönsamhet. 
 
Butscher (2000) menar att kundklubben är ett effektivt lojalitetsskapande verktyg ur 
många aspekter. En kundklubb tillför värde till kunden, möjliggör personlig 
kommunikation och det finns förutsättning att skapa äkta relationer. Författaren 
framhäver åtta viktiga fördelar med att etablera en kundklubb; de kan bygga upp 
känslomässiga relationer, de engagerar kunden och kunden blir engagerad i företaget, de 
innebär ett verktyg för att belöna trogna kunder, de bidrar till att bygga upp varumärket, 
de överför kostnader för kommunikation till områden där de gör bättre effekt, 
kundklubben innebär möjlighet att samla in uppgifter med om kunderna, om deras 
efterfrågan och åsikter, de fungerar som en resurs åt olika avdelningar på företaget och 
de innebär att köptrohetsmålet uppnås.  
 
Blomqvist et al (2000) menar att det i huvudsak finns två olika sorters kundklubbar. 
Den första varianten består av de kundklubbar som erbjuder olika värdetillägg. 
Hotellkedjor kan nämnas som ett exempel där som använder värdetillägg i 
uppbyggandet av lojalitetsprogram. Det kan då handla om bättre service, snabbare 
incheckning eller senare utcheckning. Värdetillägg kan även handla om uppgradering 
inom medlemskapet eller inbjudan till olika evenemang (Butscher, 2000). 
 
Den andra varianten bygger på att erbjuda de lojala kunderna kvantitetsrabatt. Flertalet 
dagligvarukedjor bygger lojalitetsprogrammen enligt denna variant. Den innebär att 
företaget belönar kunderna efter hur mycket pengar de spenderar i deras butik. 
 
De båda strategierna syftar till att skapa incitament för att ingå en relation. Den första 
varianten skapar relationer med service medan den andra skapar relationer med att ge 
bättre priser. Det är sällan som ett företag endast grundar lojalitetsprogrammet på en av 
ovannämnda varianter. Vanligtvis brukar programmen vara en kombination av de två.  
 
Butscher (2000) menar att enda sättet att bygga lojalitet på lång sikt är att etablera 
ömsesidiga relationer som bygger på känsla och förtroende, vilket görs genom att 
erbjuda kunderna något unikt och av stort upplevt värde. Kundlojalitet kan endast 
skapas i kundens sinne, inte i plånboken. Även Wright, Sparks (1999) menar att en 
långsiktig konkurrensfördel endast kan uppnås genom att skapa relationer som bygger 
på känslomässiga grunder. 

 
Tydligt är dock att många företag som har en kundklubb endast satsar på att belöna 
trogna kunder ekonomiskt. Frågan är om det leder till lojalitet. Butscher (2000) menar 
att framgången i en kundklubb mycket beror på om kunden upplever det som klubben 
erbjuder som tillräckligt värdefullt. Många kundklubbar förlitar sig enbart på 
ekonomiska förmåner (Elinder, 1993). Eftersom det är många företag som idag erbjuder 
kunden en kundklubb, bör företaget försöka särskilja sig även från andra företags 
lojalitetsprogram. Idag råder stark konkurrens, och många försöker locka kunder med 
rabatter och kampanjer. Om en kundklubb enbart bygger på monetära förmåner riskerar 
kunden att uppleva fördelen som för liten i förhållande till andra program och 
erbjudanden (Butscher, 2000). De ekonomiska förmånerna är helt enkelt för lätta att 
kopiera. (Blomqvist et al 2000) Det är de icke ekonomiska förmånerna som ger en 
kundklubb en konkurrensfördel gentemot andra företag (Butscher, 2000).   
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Förmåner 
 
 
 
 
 
 
   

Figur: XII (Butscher, 2000) 
 
Som figuren ovan visar menar Butscher (2000) att framgången för en kundklubb ligger i 
en rätt kombination av ekonomiska och icke ekonomiska förmåner. De ekonomiska 
förmånerna kan vara rabatter, resor eller kuponger. De mjuka förmånerna kan vara 
uppgradering, öppet endast för medlemmar, igenkännande och evenemang. De bästa 
kunderna skall kunna känna sig speciella. 
 
För att lyckas bygga en framgångsrik kundklubb, är det viktigt att företaget lyckas 
attrahera rätt kunder och erbjuda dem unika fördelar samtidigt som byteskostnader 
byggs vilket syftar till att förhindra kunden att byta leverantör och kundklubb. De 
erhållna fördelarna bör vara av sådan art att de bygger upp en byteskostnad. Det innebär 
att de förmåner som erbjuds skall upplevas som mer värdefulla än de erbjudanden som 
konkurrenter lockar med (Blomqvist et al, 2000). Blomqvist et al (2000) hävdar liksom 
Butscher (2000) att de företag som lyckas basera lojlitetsprogrammet på värdetillägg 
eller icke monetära förmåner, har bäst förutsättningar att skapa en långsiktig relation 
med företagets mest värdefulla kunder.  

 
3.4.4 Kundkortens framväxt i dagligvaru-branschen 
 
De flesta företag i dagligvarubranschen erbjuder kunden ett kundkort, som syftar till att 
göra kunden lojal. Problemet för företagen är huruvida kundkorten skapar äkta 
relationer eller endast fungerar som PR instrument. Evans (1999) hävdar att många 
företag inte utnyttjar den information som finns tillgänglig. De flesta företag använder 
inte mer data än namn och köpbelopp. Denna information används för att kunna skicka 
ut rabattkuponger när en viss handlad summa uppnås. Företag som har tillgång till 
rigorös kunddata har inte heller alltid kunskapen om att behandla den på ett för företaget 
effektivt och lönsamt sätt. Elinder (1993) menar att en kundklubb varit en kostsam 
metod för att endast samla in namn och adress på deras kunder, för att sedan kunna göra 
reklamutskick. Om företagen skulle använda den information som är möjlig att samla in 
med kundkort, skulle det göra företagens marknadsföring klart effektivare (Elinder, 
1993). Förr bedrevs handeln på lokal nivå, där handlaren lärde känna kunden, och 
kunde därför tillgodose den med det som efterfrågades. Idag har den naturliga och 
personliga kontakten gått förlorad, vilket gör det svårare för företag att bygga 
långsiktiga relationer med dess kunder. Butikerna utvecklades mer till 
självserviceenheter, där kunden själv fick plocka ihop de varor som den önskade köpa. 
Teknologin tillät senare en utveckling av informationshantering. Informationen gjorde 
de möjligt för detaljisterna att ta reda på vilka produkter som sålde bra på olika 
placeringar i butiken. Informationsövertaget hos detaljisten gjorde det möjligt att 
utveckla egna märkesvaror. Tillverkarna började då använda mer direktmarknadsföring, 

 Icke ekonomiska förmåner; 
medlemstidning, tjänster, 
evenemang 

Ekonomiska förmåner, 
priserbjudanden, rabatter, 
kuponger 
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istället för att endast marknadsföras genom samarbetspartners. Som en delvis respons 
till tillverkarnas direktmarknadsföring, införde detaljisterna lojalitetsprogram, som 
ansågs vara ett verktyg för att behålla en stark position gentemot tillverkarna samt 
stärka relationen till kunderna (Evans, 1999).  
 
Purdie (1996) definierar kundkort i detaljbranschen enligt följande:  
 
”Programmes which make use of modern retail systems and other new technologies to 
persuade individual shoppers to prefer one retail group to its competitors, through 
spending related rewards, direct marketing or both” 

 

3.4.5 Skapar kundkorten lojala kunder? 
 
Målet med att erbjuda kunder ett kundkort, är att skapa långsiktig lojalitet (Apéria, 
2000). Kritik har riktats mot företag som baserar de värdeskapande effekterna för 
mycket på endast rabatter, bonus och kuponger. Den första risken innebär att kunden 
inte blir lojal mot företaget utan endast lojal mot själva lojalitetsprogrammet. Den 
kunden kommer således att skifta bolag när ett företag erbjuder bättre rabatter eller 
andra tjänster genom dess lojalitetsprogram (Evans, 1999). Evans (1999) menar vidare 
att företag som fokuserar för mycket på att erbjuda kunden rabatter och andra 
prisrelaterade förmåner, egentligen endast bygger en kortsiktig fördel men framförallt 
en långsiktig nackdel. Om konkurrensen bli än hårdare bland olika lojalitetsprogram, 
och priset används som vapen för att locka till sig kunder, sjunker även företagens 
marginaler, vilket på lång sikt minskar utrymmet för fortsatta prissänkningar.  
 
O´Brien (1995) hävdar att då företag försöker bygga lojalitet med kortsiktiga rabatter 
eller erbjudanden, skapar det viss motivation för kunden att köpa en vara billigt, men 
om inte företagen förstår eller är beredda att satsa på en verkligt lojalitetsskapande 
relation, kommer kundkorten endast att ge tillbaka en liten vinst mot vad de skulle 
kunna göra. Problem som företag upplever svårigheten att tydligt informera kunderna 
om vilka fördelar det finns att bli lojal. Än färre företag lyckas att implementera ett 
kundkortssystem där kunden av egen vilja strävar efter att vara lojal.  

 
De lojalitetsprogram som många företag idag erbjuder, kan därför anses inte bygga en 
långvarig lojalitet eller relation. Programmen kan med dagens utformning anses fungera 
som ett mekaniskt hårdsäljande marknadsföringsverktyg (Henley,1995). Henley (1995) 
ifrågasätter även om lojalitetsprogrammen kan skapa lojalitet eftersom faktorer som 
rationella anledningar, känslor och förtroende, vana samt kommunikation och service, 
spelar in. Om lojalitetsprogrammet skall ha någon långvarig effekt, måste dessa värden 
kommuniceras till kunden genom programmets utformning och belöning (Butscher, 
2000). Evans (1999) menar att dagens lojalitetsprogram skapar återköp inte bara hos ett 
företag utan hos flera. Programmen skapar en sorts delad lojalitet och inte lojalitet till 
ett speciellt företag eller varumärke. 
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3.4.6 Möjligheternas verktyg 
 
Företag som tillhandahåller kundkort kan få information om användarnas namn, adress, 
köpbeteende och livsstil, vilket ger en värdefull bild av kundens liv. Dessa data kan 
matchas mot kundens användande av kredit- eller kontokortet, faktiskt köpbeteende och 
media respons. Då går även då att avgöra vilket värde som kunden medför till bolaget 
rent ekonomiskt. Resultatet av denna information gör det möjligt för företag att använda 
olika erbjudande och strategier för olika kunder. Data från kundkorten kan sedan länkas 
med andra databaser vilka kan vara geodemografiska och livsstilsdatabaser. Detta för att 
kunna bilda sig en klar uppfattning om vad kunden upplever som attraktivt, i kampen 
om att erbjuda rätt produkter till rätt kund (Evans, 1999). 
  

3.4.7 Kritik mot lojalitetsprogram, kundklubbar och kundkort 
 
Det finns även kritik riktad mot lojalitetsprogram, kundklubbar och kundkort. 
Framförallt är lojalitetsprogram kostsamt att starta upp och driva. När väl ett företag har 
startat ett lojalitetsprogram finns det sedan mycket små möjligheter att lägga ner det. 
Vidare är det svårt för företag i de branscher där lojalitetsprogram är vanliga, eftersom 
alla konkurrenter har motsvarande program finns ingen konkurrensfördel, det är snarare 
en konkurrensnackdel att inte ha ett program.  Som tidigare har nämnts premierar 
många företag endast medlemmarna med ekonomiska förmåner. Kritiska röster menar 
att det inte går att köpa lojalitet, endast förtjäna den (Blomqvist et al 2000). Det måste 
finnas en uthållig konkurrensfördel i programmet, annars riskerar onödiga 
administrativa kostnader belasta företaget som inte motsvarar intäktsdelen (Turcsik, 
2000). 
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3.5 Lojalitetskiosk 
 
I detta kapitel beskrivs vad en lojalitetskiosk är, hur den fungerar och har utvecklats.  
Vidare beskrivs hur kunder använder den och vilka utvecklingsmöjligheter som kiosken 
har.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: XIII  
 

3.5.1 Lojalitetskiosk 
 
Traditionellt var kiosker stora pelare som kunde täckas med information och reklam. De 
stod ofta placerade i närheten av järnvägsstationer och andra platser där många människor 
samlades. Under 1900- talet upprättades många kiosker runt om i Europa och USA. 
Kiosken kom dock att få en annan betydelse när banker och företag inom detaljhandeln 
började experimentera med ny datateknologi, kombinerad med videoskärmar och 
tangentbord. Den nya kiosken tillhandahöll enkla erbjudanden, information och enklare 
banktjänster. De tidigaste kioskerna var problemtyngda eftersom det var svårt att 
uppdatera dem och även svåra att underhålla. Ännu svårare var det att attrahera kunder till 
att använda dem. 
 
Det stora genombrottet för kiosken kom under 1990- talet. Bakgrunden till genombrottet 
var ny, mer användarvänlig teknologi samt att Internet blev allmänt accepterat. Att 
Internet blev accepterat gjorde även att människor lättare kunde acceptera kioskerna.            
Den nya tekniken gjorde det även lättare att uppdatera innehållet i kiosken. Att 
datorteknik blev allt mindre, tillsammans med mer avancerad mjukvara och platta 
skärmar, gjorde att kiosker kunde börja användas i större skala. Shoppingcentren var 
bland de första att installera de användarvänliga och datormässigt avancerade kioskerna. 
För närvarande kan en kiosk bli definierad som en apparat eller anordning som aktiveras 
av kunder, men är kontrollerad av ägaren till kiosken (http://www.kioskbusiness.com). 

RELATIONS-
MARKNADSFÖRING 

LOJALITET 

LOJALITETSPROGRAM 
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Figur XIV  (http://www.kioskbusiness.com) 
 

 
I bilderna ovan illustreras hur kioskerna kan se ut.  
 
Förr i tiden räckte det att starta en butik i ett attraktivt område och sedan förvänta sig att 
försäljningen skulle komma igång. Det förfarandet räcker inte idag, för att driva 
försäljning och vinst. Därför införlivar företag lojalitetskiosker, produktkataloger, 
lojalitetsprogram och interaktiva aktiviteter (Brandweek, Nr 5, 1995). Många större 
återförsäljarkedjor i USA har, eller funderar på att införa lojalitetskiosker i butikerna 
(Mendelsohn, 2001). En viktig anledning till att införliva kiosker är att ge ut 
information om produkter och erbjudanden (Carlin 2001). 
 
För 17 år sedan gjorde teknologin det möjligt att installera lojalitetskiosker. Då syftade 
den till att leverera produktkunskap och övrig information. 1999 gav fortfarande 30 % 
av kioskerna endast ut information. Frost & Sullivan menar dock att 
informationskioskerna måste utvecklas eftersom kunder förväntar sig mer än enbart 
information från kioskerna. Kunder idag vet ofta vad de vill ha, varför ren information 
inte levererar tillräckligt med värde (Douglas, 2000). 
 
När teknologin var ny fanns det företag som gav ut ett medlemskort som skulle 
användas för att få ut rabattkuponger och information angående kommande händelser. 
Kiosken programmerades så att kunden skulle svara på en fråga vid varje 
användningstillfälle. Genom denna information byggde affärskedjan upp viktig 
information angående konsumenters köpbeteende som låg till grund för 
marknadsföringskampanjer.  
 
Survey.com har tillsammans med kioskbusiness.com genomfört en undersökning där 
120 stycken kioskköpare fick svara på varför de investerar i kiosker och vad de kommer 
att använda den till. Respondenternas svar åskådliggörs i diagrammet nedan. Över 60 % 
ser kiosken som en informationsspridare. Över 50 % menar även att kiosken kommer att 
fungera för att förstärka företagets marknadsföring. Vidare svarar 50 % att kiosken 
kommer att användas för e-handelstransaktioner. 35 % menar att kiosken syftar till att 
ge företagets Internet hemsida en fysisk närvaro. Cirka 33 % menar att de kommer att 
använda kiosken för att sälja produkter och tjänster (Point of Sale, POS). Cirka 18 % 
svarar att de kommer att använda kiosken för bankverksamhet (För mer information om 
undersökningen, se http://www.kioskbusiness.com. 
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Figur XV ( http://www.kioskbusiness.com) 
 
Om det viktigaste för lyckade butiksetableringar är läget, är synlighet viktigast för 
lojalitetskiosker. Kunder måste veta att den finns och vad den erbjuder. För att 
lojalitetskiosken skall användas är det viktigt att den är placerad på ett ställe där kunden 
uppmärksammar den under den vanliga shoppingrundan. Företag i USA har genom 
mycket stora lojalitetskiosker och stora plasmaskärmar försökt att attrahera kunderna till 
användning. Ett annat alternativ till att dra uppmärksamhet till kiosken, är att leverera 
kuponger med ett lojalitetskort. Kiosken blir då det ideala instrumentet för att 
synliggöra kampanjer, specialerbjudanden, ge besked om antal insamlade poäng på 
kortet, samt ge möjligheten att skriva ut kuponger (Mendelsohn, 2002 B). 

 

3.5.2 Bred satsning på kiosken 
 

Den näst största dagligvaruföretaget i Storbritannien, Sainsbury, har satsat mycket 
resurser på att marknadsföra deras lojalitetsprogram och lojalitetskiosk. När kunden 
kommer in i butiken har kunden möjlighet att dra sitt kort i en lojalitetskiosk, för att 
erhålla olika sorters erbjudanden. Det bakomliggande datasystemen har registretat 
kundens tidigare köpbeteende och därför erbjuder automaten personliga, och för kunden 
värdefulla erbjudanden. Kunden har även möjlighet att skriva ut rabattkuponger 
(Mendelsohn, 2001).  

 
Rowley (2000) har studerat lojalitetskiosken. Författaren menar att kioskerna är det nya 
sättet att få lojalitetskorten att fungera. När kunden kommer till butiken och använder 
sitt kort i automaten, får den många olika erbjudanden som kunden förhoppningsvis 
finner intressanta. Kunden kan även känna viss exklusivitet, vilket är värdefullt i 
kampen om att bygga lojalitet. Det är även möjligt att få ut en shopping lista, som 
baseras på kundens tidigare köpbeteenden. Med information om kunders köpbeteende 
och annan data, blir det möjligt för företag att erbjuda kunden mer anpassade 
erbjudanden. Då kan databasen räkna ut vilka erbjudanden som kunden med stor 
sannolikhet kommer att uppleva som värdefulla vid olika tidpunkter (Evans, 1999).  
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I USA har verktyget och funktionerna använts under ett flertal år där konsumenterna fått 
tillgång till rabatter och kuponger via automaterna. Informationen till dessa bygger på 
kundens tidigare individuella köpbeteende (Mendelsohn, 2001). För att entusiasmera 
kunderna att använda kortet lottar vissa affärer ut olika vinster som är kopplat till hur 
ofta kortet används (Gattuso, 1994).  

 

3.5.3  Hur använder kunder kiosken? 
 
Mendelsohn, (2001) menar att kiosken måste vara enkel att manövrera för att vinna 
kundens förtroende och få dem att använda den. Ett lyckat exempel är den amerikanska 
detaljhandelskedjan, Bridal. Där är kiosken utformad för att ge snabba resultat där en 
lista över aktuella gåvor och erbjudanden visas på skärmen. Kunden kan sedan endast 
skriva ut listan. Det är viktigt att de som satsar på att införa lojalitetskiosker är 
medvetna om att det tar tid för kunden att vänja sig vid den nya teknologin, kiosken 
måste innehålla värdefulla erbjudanden eller service för att vara värd att använda 
samtidigt som kiosken måste vara tillförlitlig, snabb och enkel att manövrera 
(Mendelsohn, 2002).   

 
Ny teknologi har ofta svårt för att bli accepterad bland kunder. Om inte lojalitetskiosken 
ger kunden ett direkt värde, kommer de inte heller använda den. Enligt undersökningar 
fungerar de kiosker som hjälper kunder att välja vilka rätter som passar med vad, eller 
ger information om vilka vitaminer som passar för olika livsstilar. En av de mer 
populära kioskerna tillhandahåller recept och skriver ut shoppingslistor, som är baserade 
på kundens tidigare inköp (IDDBA’s Annual Trends Report, 2002).     
 
Nästa steg i utvecklingen av kundkorten skulle enligt Evans (1999) kunna vara att 
integrera ett datachip vilket gör kundkortet till ett smartcard. Då skulle butiken kunna 
inkludera ännu mer information. Möjligheten och potentialen med att utveckla 
kupongautomaten är enorm, och är bara begränsad till företagens kreativitet. 
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4. ICA:s kundrelationer 

 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur företaget ICA har byggt sitt lojalitetsprogram 
och kundspecifika marknadsföring utifrån motiv, uppbyggnad och funktion. 

 

4.1 De befintliga kunderna i fokus  
 

ICA har valt att satsa allt större resurser på att behålla, vårda och utveckla deras 
befintliga kunder, istället för att mestadels satsa resurser på att attrahera nya kunder. 
Anledningen till att ICA valt att ändra sin marknadsföringsstrategi kan förklaras med en 
rad olika omvärldsfaktorer såsom svagt växande marknader och en hårdnande kamp om 
kunderna. Att frågan är viktig har att göra med den illojalitet som råder bland dagens 
inköpsbeteende i dagligvaruhandeln. En undersökning genomförd i magasinet 
Supermarket, visar att cirka 20 % av alla konsumenter i åldrarna 16-74 år inte har någon 
favoritbutik där de gör huvuddelen av inköpen. Det innebär att ungefär 1,3 miljoner 
konsumenter sprider sina inköp mellan flera olika försäljningsställen. Ytterligare 
undersökningar, som ICA låtit göra i samarbete med SIFO, tyder också på att dagens 
konsumenter sprider sina inköp i större utsträckning än tidigare. Mycket finns alltså att 
vinna för de företag som lyckas knyta dessa konsumenter närmare, och lägga beslag på 
det kapital som ständigt är i omlopp. Alla dagligvarubutiker har kunder av det här 
slaget, vilket innebär att ICA och övriga butiker har möjlighet att öka sin försäljning 
utan att skaffa fler kunder. Det gäller att på ett bättre sätt ta till vara på de 
kundrelationer som finns (Supermarket, Nr 3, 2002). 
 
I början av 90-talet förändrades förutsättningarna inom media. Allt fler TV kanaler 
etablerades i Sverige, samtidigt som teknikutvecklingen öppnade nya marknadsförings-
kanaler. Det har gjort det svårare att med säkerhet nå fram till kunden. Förutsättningarna 
gör att det är ännu viktigare att slå vakt om de kunder som det redan finns en relation 
till. Tidigare satsade ICA på att finna nya kunder, detta ersätts nu med att behålla, vårda 
och utveckla de upparbetade kundrelationerna (Jansson, Supermarket, Nr 3, 2002). ICA 
är inte ensamma över sin starka övertygelse om att det är strategiskt riktigt att fokusera 
på att öka kundernas lojalitet genom ett lojalitetsprogram. Stora delar av 
dagligvarubranschen, såväl utomlands som i Sverige fokuserar på frågan. 
Resonemanget förstärks även av den undersökning som Food Business News varje år 
genomför med chefer för detaljist- och leverantörsföretag runt om i världen 
(http://www.ciesnet.com/publication/main.html). Resultatet för år 2002 visade att den 
näst viktigaste frågan var hur företag ska göra för att öka kundernas lojalitet. I 
undersökningen medverkade 106 chefer från återförsäljarkedjor från Europa, Nord 
Amerika, Syd Amerika, och Asien. 60,4 % svarade att säkerheten och kvalitén av mat 
vad den viktigaste faktorn. På andra plats kom vikten av att skapa kundlojalitet och 
återköp. 57,5 % av respondenterna svarade att det var den viktigaste frågan under 2002.  
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4.1.1 Förändringar av butikskoncepten   
 

Under 1998 beslutade ledningen på ICA om ett nytt butiksrollsindelat arbetssätt. 
Beslutet innebar stora förändringar för både butiksledet och i ICA-koncernen. 
Förändringarnas uppkomst tillkom på grund av det ändrade inköpsmönstret från 
konsumenterna, men även beroende på konkurrenternas utveckling mot tydligare 
butiksroller och profiler. I figuren nedan ser vi de roller, profiler och koncept som ICA: 
s förändring mynnade ut i (Apéria, 2001). (Figuren är uppdaterad med information från 
www.ica.se, 030130) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 
Figur XVI (Apéria, 2001) 

 
ICA: s butiksrollsindelade arbetssätt innebär att butikerna grupperas med dem som har 
likvärdiga förutsättningar. Inom varje roll kan det dock förekomma olika profiler. 
Definitionen på en roll lyder: butiker som verkar på likartade marknader med likvärdiga 
konkurrensförutsättningar och konkurrensmedel. Definitionen på en profil lyder: butiker 
inom en roll med gemensam identitet mot konsument. Där identitet exempelvis är 
design, butiksutformning, grafisk profil och namn (Apéria, 2001).  
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4.2 lojalitetsprogrammet 
 

 
4.2.1 Uppbyggandet av lojalitetsprogrammet 
 

För att möta behovet av att kunna skapa en starkare relation till de befintliga kunderna, 
infördes redan 1989 ett kundkort. Initialt innebar kundkortet att alla ICA handlare kunde 
skriva brev till sina kunder, eftersom de som ansökte lämnade deras adress. ICA 
handlaren visste dock inte hur lojala de respektive kunderna var, utan skickade brev 
med samma innehåll och information till samtliga. 1999 utvecklades ICA: s 
lojalitetssatsning, och företaget införlivade ett lojalitetsprogram i organisationen. 
Fortfarande fungerade kundkortet som bas i programmet. Nu började ICA belöna sina 
mest lojala kunder (Avander, 2003). 
  
ICA anser sig använda ett lojalitetsprogram, där kundkortet fungerar som ett verktyg för 
att samla information om kunden. Företaget gör dock en distinktion mellan COOP: s 
kundklubb där kunderna blir medlemmar. De kunder som väljer att ingå i ICA: s 
lojalitetsprogram blir stamkunder. Det enda sättet att bli stamkund, är genom att ansöka 
om ett kundkort. 
 
Anledningen till att införa ett lojalitetsprogram var till stor del att marknaden tryckte på, 
branschen hade en bättre utveckling än ICA och företaget var tvungna att agera. Mycket 
inspiration hämtades från utlandet, exempelvis USA och England. Att införa ett 
lojalitetsprogram blev ett naturligt steg eftersom företaget haft kundkort sedan 1989”. 
”Vi är fortfarande bara i början av utvecklingen och har fortfarande stora möjligheter att 
utveckla kunddatabasen” (Avander, 2003). 
 
Det första steget i lojalitetsprogrammet var att införa ett bonusprogram. Det nya 
systemet innebar att ICA kunde justera rabatterna för sina kunder, vilket medförde att 
ICA kund ge mer rabatt till de bästa och lojala kunderna. Denna utveckling har funnits 
bland annat i USA, och har inspirerat oss och till att införa systemet i Sverige, menade 
Avander.   
 
Från att kundkortet lanserades 1989 har medlemsantalet stigit till 2 800 000 individuella 
medlemmar eller närmare 2 400 000 hushåll till år 2002. Det stora antalet 
kundkortsinnehavare gör att lojalitetsprogrammet utgör en stark konkurrensfördel mot 
övriga dagligvarukedjor (Avander, 2003). Att lojalitetsprogrammet fungerar bevisas 
även av att 60-70 procent av samtliga kunder använder kundkortet vid inköpen 
(Supermarket, Nr 3, 2002).      
 
När lojalitetsprogrammet byggdes upp var den viktigaste variabeln att se långsiktigt på 
kundrelationen, ungefär på samma sätt som handlaren alltid fått göra i det lilla 
samhället. Ambitionen med lojalitetsprogrammet är att se kunden i ett 
livstidsperspektiv.  

 
Marknadsstrategin för lojalitetsprogrammet kan delas in fyra olika steg.  

 
1. ICA försöker nå och förmå konsumenter att införskaffa ICA kundkort genom 

direktreklam, butiksreklam och TV-reklam. När en kund beslutat sig för att 
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införskaffa ett ICA kundkort, erhålls 10 procent rabatt vid ett köptillfälle. En annan 
viktig förmån som kunden erhåller är tidningen Buffé, som innehåller rabattkuponger 
och levereras en gång i månaden. Kunden har även möjlighet att spara pengar på 
kundkortet med en relativt hög ränta på innestående pengar. Kunden har även 
möjlighet ta ut 300 kronor i butiken. 

 
2. ICA kundkort fungerar som ett verktyg för handlarna i deras marknadsföring. Många 

lokala handlare skriver exempelvis personliga brev till sina kundkortskunder. 
Andelen ICA handlarna som använder detta verktyg ökar ständigt. Dessutom finns 
det åtta personer vid huvudkontoret som har som uppgift att hjälpa ICA handlarna 
med breven. 

 
3. När kunderna har sitt ICA kundkort börjar processen med att utveckla deras 

kortbeteende. Kunder som innehar kundkort med betalfunktion, och som inte 
använder detta, skall förmås att betala med kortet. Kunder som inte har ansökt om en 
betalfunktion förmås att bli aktiva betalkortskunder. 

 
4. Det fjärde steget skall stimulera aktiva betalkortskunder att dels förbli aktiva, men 

även öka värdet på de matkorgar som handlas (Apéria, 2001).   
 

4.2.2 Kombinationen mellan de ekonomiska och icke 
ekonomiska incitamenten  

 
I lojalitetsprogrammet använder ICA en mix mellan rent ekonomiska incitament och 
icke ekonomiska incitament. Det är dock lättare att införliva ekonomiska incitament där 
priset är den främsta faktorn. ICA belönar ofta de lojala kunderna med rabatter och 
kuponger. ICA har byggt upp programmet med en fördelning där 90 procent av 
incitamenten är av ekonomisk art, medan de resterande är av icke ekonomisk art. 
 
Exempel på icke ekonomiska incitament är tidningen buffé, som levereras en gång i 
månaden och inbjudningar till aktivitetskvällar i form av julbord eller vinprovning. 
Artikeldata kommer att börja användas under 2003. Artikeldata innebär att butikerna 
kan identifiera och gruppera kunder efter vilka varor och artiklar som de köper in. 
Företaget kan då med träffsäkerhet hitta de kunder som är intresserade av ett visst 
område. Ett möjligt område skulle kunna vara att bjuda in barnfamiljer till en aktivitet 
där barnmatlagning står i fokus. ICA har hitintills mest använt de icke ekonomiska 
incitamenten som ett överraskningsmoment. Det har då kunnat handla om att skicka 
med biljetter till stadens cirkusföreställning, eller ge rabatt på biljetter till 
musikevenemang. Den största fördelen med de icke ekonomiska incitamenten är att de 
ofta sprider ett gott och positivt rykte. Det märks särskilt i mindre samhällen där ryktet 
om vad som händer i ICA butiken ofta sprids snabbt.   Det är upp till varje enskild butik 
att välja vad de vill göra vad gäller de icke ekonomiska incitamenten (Avander, 2003).  
 
Det är svårt att veta vad kunderna uppskattar mest. En ICA Kvantum butik bjöd in de 
100 bästa kunderna till en aktivitets kväll där handlaren även passade på att fråga 
kunderna om kunderna upplevde att de ekonomiska incitamenten eller icke ekonomiska 
incitamenten var mest värdefulla. 50 procent svarade att det var mer värdefullt med 
ekonomiska incitament medan den andra hälften menade att det är mer värdefullt med 
icke ekonomiska incitament. Det medför därför svårigheter för den enskilde 
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butiksinnehavaren att välja bort vissa förmåner för att ge plats åt andra, när olika kunder 
uppskattar olika sorts incitament (Bättre affärer, KSM special, 2002).  

 
ICA strävar efter att uppnå en äkta lojalitet till kunderna, men fortfarande har den köpta 
lojaliteten en klar övervikt. Ett exempel på köpt lojalitet är bonusprogrammet som är 
integrerat i ICA: s lojalitetsprogram som betalar tillbaka en procent av kundens totalt 
inhandlade belopp. Avander menar dock att de finns kunder som har utvecklats till sant 
lojala. Sedan ICA började belöna de bästa kunderna har det visat sig att just de bästa 
kunderna ofta blivit ambassadörer. De har känt sig uppskattade och belönade vilket de 
även har talat om för deras vänner och bekanta (Avander, 2003).   
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4.3 Den kundspecifika marknadsföringen  
 

I strävan att binda kunden än närmare företaget har ICA införlivat allt mer avancerade 
metoder i marknadsstrategin. För att ta vara på den information som företaget erhåller 
genom att kunden använder kundkortet, har kundspecifik marknadsföring (KSM) 
införts. Genom kundkortet får företaget reda på hur ofta kunden gör inköp, hur mycket 
kunden handlar för samt även vad kunden köper. Den kundspecifika marknadsföringen 
syftar till att behandla den enskilda kunden på ett sätt som just den sätter värde på 
(Avander, 2003). 
 
För ICA har den kundspecifika marknadsföringen hitintills inneburit att företaget delat 
in kunderna i mindre grupper, och specialanpassat marknadsföringen för att attrahera de 
olika grupperna. Informationen erhålls genom ICA kundkort och utnyttjas sedan i 
marknadsföringen.  
 
Patric Björninger, aktivitetsansvarig på ICA Supermarket i Solna, menar att kunderna 
känner sig betydligt mer omhändertagna när ett företag använder kundspecifik 
marknadsföring. Överlag verkar kunderna uppskatta kundspecifik marknadsföring, 
vilket troligtvis beror på att kunderna gillar erbjudanden som är specialanpassade för 
just dem, men också att det finns en tanke och personlighet bakom varje utskick 
(Björninger, Bättre affärer, KSM special, 2002). Det är viktigt att butiken lever upp till 
de grundläggande kraven för att KSM skall ge någon effekt. Butiken måste erbjuda 
kunden bra service, ett bra sortiment och en bra placering. KSM kan förstärka det goda 
intrycket, inte skapa det från grunden (Avander, 2003).    

 
4.3.1 Identifiering och indelning av kunder 

 
ICA: s konsumenter är indelade i deciler i förhållande till hur mycket de handlar. Detta 
innebär att de bästa 10 procenten tillhör decil 10 och har fått benämningen guldkund. 
Nästa grupp är de som kallas gröna kunder. Dessa har fått deciltal mellan 7-9, vilket 
innebär att 30 procent av ICA kundkorts kunder befinner sig i denna grupp. När ICA 
använder benämningen, topp 40, syftar de på de 40 procent bästa kunderna, vilka alltså 
består av guld och gröna kunder. Nästa nivå är de kunder som benämns som de gula 
kunderna, dessa har fått tilldelat sig ett deciltal mellan 4-6, det vill säga 30 procent av 
kunderna. De sista 30 procenten återfinns i den grupp som kallas de röda kunderna och 
har fått ett deciltal mellan 1-3. 
  
Var tredje månad gör ICA nya ranking listor över sina kunder och delar in dem i de 
olika benämningarna som finns att tillgå (Carlsson, 2003). Systemet gör det möjligt för 
konsumenter att röra sig uppåt i kundhierarkin, samtidigt som det innebär att kunder kan 
falla i systemet, om inte frekvensen och storleken på handeln bibehålls. Alla nya kunder 
blir inledningsvis benämnd som ny kund, tills nästa rankingperiod fastställs.  
 
ICA tillkännagiver inte kundernas deciltillhörighet och benämning för kunderna själva. 
Anledningen till det är att varje butik har olika nivåer för att nå upp till de olika 
benämningarna. Det kan exempelvis innebära att det krävs att en kund handlar för 3000 
kronor i månaden för att bli en guldkund i en butik, medan det bara behövs 2000 kronor 
i en andra. Detta skulle leda till konkurrens mellan ICA butikerna vilket inte skulle vara 
uppskattat av ICA handlarna. 



Robert Jönsson & Roger Manfredsson � Detaljhandelns lojalitetsstrategier 
 

 47 

  
Det skulle kunna vara bra att ge kunden information om att kunden är uppskattad av 
företaget på ett tydligt sätt. Därför genomför ICA just nu en pilotundersökning som 
syftar till att testa ett nationellt system där kunden får en benämning efter hur mycket 
den handlar på ICA totalt sett, och inte endast en benämning efter hur mycket den 
handlar i en viss butik. En kund kan vara guldkund i en butik och gul kund i en annan. I 
det nationella systemet skall dessa slås ihop och kunden får en samlad benämning som 
komplement till butikernas egna benämningar. I det nationella systemet kommer 
kunderna delas in i benämningarna diamant, silver och brons (Avander, 2003).  
 
ICA skickar varje månad ut bonusbesked och bonuskuponger till alla de kunder som 
handlat för minst 500 kronor under föregående månad. Om det nationella systemet 
införs kommer bonusbeskeden, och de medföljande kupongerna, att differentieras mot 
de olika kundindelningarna. Avander (2003) är positiv till det nya systemet och menar 
att det är positivt att bygga in status och bättre belöningar för de kunder som är lojala 
mot ICA totalt sett.  
 
På nationell nivå kommer även kunderna att delas in i olika grupper beroende på vad de 
köper in. ICA kommer under våren 2003 att använda kundens artikeldata för att 
identifiera och placera in kunderna i lämpliga grupper. Inledningsvis är målet att 
utveckla 5-10 kundgrupper. Dessa gruppen kan komma att fördelas mellan kunder som 
har småbarn, kunder med katt, kunder med hund, kunder som köper gourmémat och 
kunder som köper mycket ICA egna märkesvaror. Kundgrupperna är ännu inte 
bestämda utan de ovan beskrivna grupperna är endast de förslag som kan komma att 
gälla (Avander, 2003).    
  
Analyser genomförda av Anders Livchitz på ICA:s KSM avdelning, visar att 
kundspecifik marknadsföring är mycket effektivt. Undersökningen visar att 
besöksfrekvensen på de 40 procent bästa kunderna ökar under de veckor som kunderna 
fått specifikt riktade erbjudanden. De kundspecifika erbjudanden utnyttjas till 10-35 % 
vid prisreducering och mellan 30 – 70 procent när kunderna erbjuds gratisvaror. KSM 
kampanjer påverkar både snittköp och frekvens hos de befintliga kunderna. Även 
butiksspecifika KSM kampanjer med lokal anpassning av text, varor och erbjudande har 
positiva effekter på lojaliteten (Bättre affärer, Nr 1, 2002). 
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4.3.2 ICA:s lärande relation  
 

En viktig aspekt i kundspecifik marknadsföring är att kontinuerligt analysera kundernas 
behov. Mycket information finns samlat i ICA kundkortsdatabas. För att informationen 
skall vara trovärdig och tillräcklig för att dra slutsatser angående kundernas 
köpbeteende, krävs att minst 60 procent av inköpen i en viss butik registreras med ICA 
kundkort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur XVII 

ICA: s kundspecifika marknadsföring ses som en process i fem steg. 
 

 
1. Registrering: ICA har valt att belöna de kunder som använder ICA kundkort. I utbyte 

erhåller ICA information angående kundernas köpbeteende. Den belöningsmodell som 
ICA valt ger 1 poäng per handlad krona. Värdet på bonusen är en procent av kundens 
inhandlade belopp. Bonus utgår när kunden uppnår 2500 poäng och erhåller då en 
bonuskupong på 25 kronor. 

 
 

2. Lagring: Informationen som lagras om kunden är artikeldata, totalt köpbelopp, 
inköpstillfälle och butik. Informationen används under punkten 3.  

 
 

3. Analys: När väl en önskad registreringsnivå uppnåtts inleds arbetet med att analysera 
kunddatabasen. En analys som ICA använder är att dela in kunddatabasen i tiondelar, 
där varje tiondel innehåller lika många kunder till antalet. En tiondel är detsamma som 
en decil. 

 
4. Aktiviteter: När databasen analyserats och de intressanta målgrupperna har funnits är 

nästa steg att skapa aktiviteter. Målet med kundspecifik marknadsföring är att behålla, 
utveckla och vårda de bästa kunderna, vilket sker med olika aktiviteter där lojalt 
beteende premieras.  

1. 
Registering 

2. 
Lagring 

3. 
Analys 

4. 
Skapa 

5. 
Distribuera 

 
 

Kundspecifik 
marknadsföring 
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5. Distribution av aktiviteter: Framförallt används brev, men i framtiden kommer andra 

kanaler att vara av betydelse, exempelvis Internet och digital TV.  
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4.4 Lojalitetskiosken – Det senaste 
lojalitetsfrämjande verktyget 

 
 

Lojalitetskiosken har installerats för att erbjuda lojala kunder bra erbjudanden direkt i 
butiken. I kiosken erbjuds kunder olika priser för samma varor. Priset varierar efter 
kundens monetära bidrag under de senaste tre månaderna (Carlsson, 2002). Automaten 
(kiosken) skall öka kundens nöjdhet och vilja att återkomma till butiken, med andra ord 
syftar den till att öka kundens lojalitet. ICA tror även att kupongautomaten kommer att 
leda till att öka inköpen för kunderna. Automaten ligger i linje med företagets strävan 
att ständigt finna nya sätt att utveckla och förstärka lojaliteten med dess kunder. 
Kupongautomaten är även enkel för butiken att administrera och då den syftar till att 
öka kundernas inköp och leda till ökad lojalitet, blir kupongautomatens effekt en ökad 
lönsamhet (Malmström, 2002). 
 
De erbjudande som finns i kupongautomaten kan användas av alla med ICA kundkort. 
Beroende på vilken kategori konsumenten tillhör, erbjuds kunder olika rabatter. Nedan 
visas ett exempel av rabattsystemet bland de olika kategorierna. I det här exemplet är 
det apelsiner som är produkten. Ordinarie pris är 22 kronor per kilo. 

 
  Pris för de olika konsumenterna 
 
 

Guld kunder Gröna kunder Gula kunder Röda kunder Nya kunder 
10.00 kr/kg 15.00 kr/kg 19.00 kr/kg 20.00 kr/kg 16.00 kr/kg 

    
Figur XVIII (Malmström, 2002) 

 
Produkterna som finns i kupongautomaten är sex till antalet och byts ut varje vecka. 
Riktlinjerna för vilka produkter som ska finnas i automaten förhandlas centralt, men av 
dessa sex kan två av produkterna bytas ut om den lokala handlaren önskar detta. 
Inledningsvis har ICA använt sig av minst tre produkter från basbehovet. Anledningen 
är att kunderna främst efterfrågar detta. Leverantörer har även möjlighet att påverka 
vilka produkter som ska finnas med i automaten (Malmström, 2002). Dock är ICA noga 
med att behålla de produkter i automaten som företaget anser vara lämpligast för att 
bygga långsiktiga relationer med kunderna.  Därför har ICA valt att inte auktionera ut 
de attraktiva platserna till högstbjudande för leverantörerna (Avander, 2002).  
 
Kupongautomaten har möjlighet att skapa en positiv effekt för alla kundkortskunder 
som stiger in i butiken. En fördel med kupongautomaten är att kupongerna är enkla att 
prisdifferentiera, för att på det sättet belöna butikens bästa kunder mer än de sämre. ICA 
strävar efter att ge guldkunder och de gröna kunderna mycket bra rabatter i 
kupongautomaten, för att på det sättet stärka relationen med butikens viktigaste kunder 
(Avander, 2002).  
 
En viktig anledning till att införa kupongautomaten var att verktyget har stor framtids- 
och utvecklingspotential. I ett första steg har ICA valt att automaten ska ge olika priser 
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till konsumenterna. Nästa steg är att utveckla automaten så att den erbjuder olika 
produkter, beroende på vilken kund som använder automaten (Malmström, 2002).  

 
 

4.5 Lojalitetsprogrammets och den 
kundspecifika marknadsföringens påverkan 

på omsättning och resultat 
 

Avander menar att det är svårt att bedöma hur lönsamt lojalitetsprogrammet har varit. 
COOP hade en bättre försäljningsutveckling fram till år 2000, då ICA tog över den 
rollen. Anledningen till uppgången kan vara lyckade reklamkampanjer, förändringarna 
av butiksprofilerna, aggressivare flygblad eller personliga brevutskick. Bakom 
framgången ligger förmodligen en mix av alla ovannämnda aktiviteter.                   

       
Figur XIX (Avander, 2002) 

 
I diagrammet ovan jämförs ICA: s volymutveckling i förhållande till övriga aktörer 
inom dagligvarubranschen. I diagrammet åskådliggörs att ICA: s volymutveckling låg 
under branschen mellan december 1999 och februari år 2000. Under november 1999 
införlivades ICA: s lojalitetsprogram, och i mars år 2000 började ICA med sin 
kundspecifika marknadsföring. Sedan dess har ICA utvecklats betydligt bättre än dess 
konkurrenter i branschen. Som Avander nämnde tidigare finns inga egentliga bevis på 
hur mycket lojalitetsprogrammet och satsningen på den kundspecifka marknadsföringen 
har inneburit för den positiva utvecklingen, men att det har bidragit råder ingen tvivel 
om.  
 
ICA: s VD Kenneth Bengtsson menar att, ”KSM är en viktig bidragande orsak till att 
företaget haft en fantastisk försäljningsutveckling jämfört med konkurrenterna”. (Bättre 
affärer, Nr 1, 2002) Bengtsson menar att ICA har stora förutsättningar för att öka 
lönsamheten än mer med hjälp av KSM, eftersom alla butiker inte ännu använder den 
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kundspecifika marknadsföringen fullt ut. Bengtsson menar även att ICA har en 
konkurrensfördel gentemot övriga aktörer i branschen, eftersom den kundspecifika 
marknadsföringen bygger på butikslokala databaser där butiksinnehavaren har stora 
möjligheter att lära känna de bästa kunderna. Alternativet skulle vara att driva KSM 
centralt, med en databas. Den centrala styrningen riskerar dock att medföra ett icke 
personligt förhållningssätt till de lokala kunderna, vilket gör att effekten med KSM bli 
mindre (Bättre affärer, Nr 1, 2002).  
 
Det är de lojala kunderna som bidrar mest till omsättningen och således även till 
resultatet. På ICA står 10 % av kunderna för cirka 45 % av omsättningen. 40 % av 
kunderna står för 80 – 90 % av omsättningen.  

 
Många menar att lojalitetsprogrammen kostar mer än vad det genererar i intäkter. Detta 
är dock inte något som avskräcker ICA trots att ungefär 70 procent av alla 
lojalitetsprogram har haft svårt att nå önskade effekter. Däremot har de övriga 30 
procenten som jobbar rätt skapat en mycket god avkastning på det satsade kapitalet. På 
frågan om lojalitetsprogrammet varit lönsamt svarade Avander ”Att driva ett 
lojalitetsprogram kostar väldigt mycket, men vi på ICA anser att satsningen varit 
lyckosam och framförallt fungerar programmet väldigt bra”. 
 
Att kundspecifik marknadsföring är ett bra verktyg för att öka omsättningen är något 
som Magnus Löfgren på ICA Årsta utanför Stockholm instämmer i. Varje vecka skickar 
Magnus ut kundspecifika brev till de 40 procent bästa kunderna. Detta har gett honom 
en stadigt bättre omsättning. Det kostar lika mycket att skicka kundspecifika brev som 
flygblad, men ger en betydligt bättre effekt. För att vårda de bästa kunderna gör många 
handlare en speciell aktivitet vid årsslutet. Magnus gör exempelvis ett utskick till de 100 
bästa kunderna. Av dessa får de 10 bästa en värdefull present som tack för det gångna 
året. De 40 näst bästa får en värdecheck. Även de nästa 50 erhåller en värdecheck om än 
på ett lägre belopp. Gåvorna är uppskattade och det visar även det faktum att åtta av de 
tio bästa kunderna är desamma varje år (Bättre affärer, Nr 1, 2002). 
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4.6 Lojalitetskiosk  
 

Detta kapitel behandlar den undersökning som genomförts för att testa kunders attityder 
och beteenden kring ICA: s lojalitetskiosk. 

 

4.6.1Undersökningen 
 
Den genomförda undersökningen syftar till att undersöka ICA kundernas utnyttjande av 
kupongautomaten (lojalitetskiosken). Vidare skall undersökningen svara på vad som 
skulle få kunderna att använda automaten oftare.   
 
Endast de kunder som hade ICA kundkort fick delta i undersökningen. Målgruppen var de 
kunder som inte utnyttjade automaten vid undersökningstillfället, eftersom vi önskade nå 
en bred upptagning av kunder. Om vi skulle ha undersökt de kunder som använde 
automaten, skulle risken vara stor att guld och gröna kundgruppen skulle ha blivit 
överrepresenterade. Undersökning innefattar alla olika nivåer av kunder då 
respondenterna valdes ut i butik utan någon förhandsinformation. Detta val gjordes för att 
skillnader och likheter skulle kunna dras mellan de olika kundgrupperna (decilerna).  

 
Huvudfrågor som besvarats i undersökningen: 

 
  Vilka kunder, som innehar ICA kundkort, använder automaten? 
  Kunskap om varför kunder inte väljer att använda automaten.  
  Kunskap om vad som med största sannolikhet skulle få dem att använda 

kiosken 
  Vetskap om vad kunderna skulle finna attraktivt att bli erbjuden i kiosken?  
  Vetskap om ICA: s lojalitetssatsning har lett till en ökad lojalitet?  

 
I detta avsnitt kommer bara undersökningens resultat att redovisas i procenttal. Vi har valt 
detta angreppssätt för att jämföra svaren mellan de olika decilgrupperna. För fullständigt 
resultat av undersökningen inklusive respektive bastal, hänvisar vi till (bilaga 2). 
Undersökningens praktiska genomförande, tillvägagångssätt, syfte och metod finns 
redovisade under metodkapitlet, där det finns en djupare och mer noggrann genomgång 
av undersökningen (Se kapitel 2). Samtliga frågeställningar finns redovisade i följande 
avsnitt. 
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ÅLDERSFÖRDELNING
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4.6.2 Bakgrundsfrågor 
 
1: Kön 
 
Fördelningen mellan kvinna och man behandlas som en första fråga. Av de 157 
respondenterna var 65 % kvinnor och 34,4 % män.  
 
 
2: Ålder 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: XX 

 
Den största åldersgruppen var 45- 64 år. Den totala fördelningen visas i ovanstående 
diagram. 

 

 
3: Hur många personer är Ni i hushållet? 
4: Är det Du, personligen, som står för inköpen till hushållet? 
 
Nästa fråga behandlade hur många personer som ingår i hushållet. Majoriteten av 
respondenterna var 1 eller 2 personer i hushållet. 37 % av de tillfrågade var 3 eller fyra i 
hushållet. För att veta att den person som svarade på frågeformuläret även stod för 
inköpen till hushållet undersöktes personens inköpsansvar. 86 % svarade att de står för 
hälften eller en större andel av inköpen. De kommande svaren kan således anses vara 
tillförlitliga i detta avseende.  
 
 
5: Hur stor andel av dina inköp av dagligvaror gör du på ICA MAXI i Mellbystrand? 
 
ICA marknadsför kupongautomaten med att informera kunderna att ju mer de handlar i 
en ICA Maxi butik, desto bättre rabatter får de. Frågan svarar på hur stor andel av 
respondentens inköp som de gör på ICA Maxi i Mellbystrand. I denna fråga är det 
intressant att göra en uppdelning och jämförelse mellan kundgrupperna. 
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Figur: XXI 
 

I diagrammet syns en tydlig skillnad mellan de olika kundgrupperna. 91 % av 
guldkunderna köper in 75 % eller mer av sitt behov av dagligvaror på ICA Maxi 
Mellbystrand. Guldkunderna är således mycket lojala. Trenden är sedan tydlig negativ 
över grön och gul. Urvalet av röda kunder är för litet för att säkerställa trendbrottet. De 
nya kunderna, vilket utgörs av de blå kunderna, svarar endast 8,6 % att de gör 75 % 
eller mer av inköpen av dagligvaror på ICA Maxi Mellbystrand. 65 % av de blå 
kunderna uppger att de endast köper en liten andel av daglivarubehovet på ICA Maxi 
Mellbystrand. 
    

 
4.6.3 Utnyttjandegraden  
 
6: Varför gick Du förbi kupongautomaten? 
 
De som intervjuades var uteslutande de som oss inte använde kupongautomaten vid 
undersökningstillfället. Därför ställdes en fråga vilken skulle föra fram kunskap om 
varför kunderna inte utnyttjade automaten. Av guldkunderna svarade 58 % att det 
utnyttjat kupongerna tidigare i veckan eller vid undersökningstillfället. Av de gröna 
kunderna var det 50,7 % som uppgav att de utnyttjat veckans kuponger. I övrigt kan 
kundernas uppmärksammandegrad vara intressant eftersom det finns stora skillnader 
mellan de olika kundgrupperna. Av de blåa kunderna har mer än hälften inte 
uppmärksammat kupongautomaten. Även av de röda och gula kunderna har en relativt 
stor andel inte uppmärksammat kupongautomaten. Guld- och gröna kunder har dock i 
stor utsträckning uppmärksammat automaten. 
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Figur: XXII 
 

 
7: Brukar Du undersöka vilka erbjudanden som finns i kupongautomaten? 
 
Guldkunderna undersöker i stor utsträckning vilka erbjudanden som finns i kupongautomaten. 
70 % av dem svarar att de undersöker automaten vid minst 75 % av inköpstillfällena. 58 % av 
de gröna kunderna undersöker kupongautomaten vid minst 75 % av inköpstillfällena. Ett 
trendbrott görs tydligt från och med de gula kunderna. Av de gula kunderna svarar 56,5 % att 
de aldrig har använt automaten eller endast provat någon gång. Över 60 % av de röda och blå 
kunderna undersöker aldrig automaten eller har endast provat någon gång. 
  
 

8: Hur många kuponger från automaten utnyttjar Du i veckan? 
 
Frågan behandlar hur många kuponger från kupongautomaten som kunderna använder varje 
vecka. I diagrammet nedan åskådliggörs skillnader mellan de olika kundgrupperna ifråga om 
hur många kuponger från kupongautomaten som de utnyttjar varje vecka.  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur: XXIII

0 ,0 %
1 0 ,0 %
2 0 ,0 %
3 0 ,0 %
4 0 ,0 %
5 0 ,0 %
6 0 ,0 %
7 0 ,0 %
8 0 ,0 %

GULD GUL

ant al  ut nyt t j ande kuponger  i 
kupongaut omat en var j e vecka

TVÅ
EN
NOLL



Robert Jönsson & Roger Manfredsson � Detaljhandelns lojalitetsstrategier 
 

 57 

 

Guldkunderna utnyttjar flest kuponger i jämförelse med de övriga kundgrupperna. De 
gröna kunderna utnyttjar färre kuponger, men 49,2 % utnyttjar en eller två kuponger i 
veckan. Utnyttjandegraden är relativt konstant för de övriga kundgrupperna. Mellan 22- 
och 26 % av de gula, röda och blå kunderna utnyttjar 1 eller 2 kuponger i veckan. 
Nämnas kan även att en majoritet av de gula, röda och blåa kunderna inte utnyttjar 
några kuponger i veckan. 
 
 

9: Erbjuder kupongerna i kupongautomaten värdefulla rabatter? 
 

Det går att spåra ett tydligt mönster bland svaren då kunderna svarar på om de tycker att 
kupongautomaterna erbjuder värdefulla rabatter samt om de produkter som erbjuds i 
kupongautomaten är intressanta. 52,7 % av guldkunderna upplever att rabatten som 
erbjuds alltid eller ofta är värdefulla. Vidare upplever 41,7 % att de erbjudna 
produkterna är värdefulla. 32,9 % av de gröna kunderna upplever att rabatten alltid eller 
ofta är värdefull, medan 28,4 % upplever att produkterna alltid eller ofta är värdefulla. 
  
 

10: Erbjuder ICA intressanta produkter i kupongautomaten? 
 

Det går även att utläsa att de gröna kunderna är betydligt mindre nöjda med de rabatter 
och produkter som kupongautomaten erbjuder än guldkunderna. 19,4 % av 
guldkunderna upplever att de erbjudna produkterna ibland (25 % av kupongerna) är 
värdefulla medan de 34,3 % av de gröna kunderna upplever att produkterna ibland (25 
% av kupongerna) är intressanta. Vidare finns att utläsa att många kunder inte vet om 
kupongautomaten erbjuder värdefulla rabatter och produkter. Det har ett tydligt 
samband med att en 39,5 % av alla respondenter utnyttjar noll kuponger i veckan, vilket 
gör att de inte har kunskap om automatens erbjudanden.  
 
 

11: Vad skulle du helst vilja bli erbjuden i kupongautomaterna? 
 

Nästa fråga behandlar vad kunderna helst vill bli erbjudna i kupongautomaten vad gäller 
produktval. Respondenterna hade åtta olika produktsegment att välja bland. De fick 
rangordna från 1 till 8, där 1 är viktigast och 8 är minst viktigt. I nedanstående diagram 
finns att se vad respondenterna föredrog att bli erbjudna i kupongautomaten i första 
respektive andra hand.    

 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: XXIV 
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Ingen distinktion har gjort mellan de olika decilerna eftersom de olika grupperna har 
svarat relativt lika. Som kan avläsas i det ovanstående diagrammet är det basvaror som 
efterfrågas i första hand av 70,3 % av kunderna. På andra plats i första val återfinns 
specialvaror på 10,8 %. Specialvarorna följs av hygienartiklar och frukt och grönt. 33,6 
% av respondenterna har sedan svarat att de i andra hand önskar att bli erbjudna frukt 
och grönt följt av hygienartiklar på 24,2 % samt specialvaror på 5,5 %. 
  
 

4.6.4 Utvecklingsfrågor 
 
12: Vad skulle få dig att använda kupongautomaten (oftare)? 
 
Undersökningen visade även vad som skulle få kunderna att använda kupongautomaten 
oftare. Det går att utläsa att alla kundgrupper framförallt önskar att kupongautomaten 
erbjuder intressantare produkter. En jämförelse går även att göra med hur många som 
svarat att de ibland eller aldrig upplever produkterna som erbjuds som intressanta i en 
tidigare fråga. I övrigt svarade respondenterna att rabatter utan kuponger samt bättre 
kupongrabatter skulle få dem att utnyttja kupongautomaten oftare.  

 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: XXV 

 
Som går att avläsa i det ovanstående diagrammet är de fyra första kundgrupperna 
överens om att de skulle utnyttja automaten oftare om produkterna var intressantare. 
Bättre rabatter är det framförallt den gula kundgruppen som efterfrågar, men även guld, 
grön och blå menar att de skulle använda automaten oftare om den erbjöd bättre 
rabatter. I övrigt önskade respondenterna att bli erbjudna rabatter utan kuponger. De 
gula och blå kunderna är mer benägna att efterfråga rabatter utan kuponger än de övriga 
decilerna. Vidare skulle särkskilt guldkunderna (17,4 %) utnyttja automaten oftare om 
erbjudandena i kupongautomaten var personliga. Vad gäller fler produktalternativ och 
själv kunna söka i en produktkatalog finner särkilt den blå kundgruppen som attraktivt 
då 32 % av dem menar att det skulle få dem att utnyttja automaten oftare. 
   
 

0 ,0 %

5 ,0 %

1 0 ,0 %

1 5 ,0 %

2 0 ,0 %

2 5 ,0 %

3 0 ,0 %

GULD GRÖN GUL RÖD BLÅ

För  a t t  nyt t j a  kupongaut omat en  
o f t ar e

In t r es s an t ar e
pr od ukt er

Bät t r e r abat t er

Rabat t er  u t an
kuponger  

Per s onl iga
er b j ud and en

Fl er
pr od ukt a l t er nat iv

Pr od ukt kat a l og



Robert Jönsson & Roger Manfredsson � Detaljhandelns lojalitetsstrategier 
 

 59 

13: Visste Du att ju mer du handlar på ICA Maxi Mellbystrand, desto bättre rabatt får 
du i kupongautomaten?  
 
Frågan behandlar huruvida respondenterna var medvetna om att deras monetära bidrag 
står i direkt förhållande till den i kupongautomaten utdelade rabatten. I nedanstående 
diagram åskådliggörs att majoriteten av guld- och gröna kunder är medvetna men i 
fallande skala är de röda, gula och blå kunderna mer omedvetna. Att det är 47,2 % av 
guldkunderna som inte är medvetna om att deras rabatt är kopplad till deras inköp kan 
ses som anmärkningsvärt.    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: XXVI 

 

 
14 A: Skulle Du uppskatta att kupongautomaten innehöll fler funktioner (ex. fler 
erbjudanden, recept, ICA saldo) mot att menyn på skärmen blev mer avancerad? 
 
I de kommande frågorna fick respondenten svara på huruvida de önskade en utveckling 
av automaten och vad de ansåg vara attraktivt. Som avslutning på utvecklingsfrågorna 
fick de lämna besked om de funktioner som de funnit attraktiva skulle få dem att 
använda kupongautomaten oftare. 
 

 
Som går att utläsa av diagrammet 
ställer sig de flesta positiva till att 
införa fler funktioner i kupong-
automaten mot att skärmen blir 
mer avancerad. Totalt är 54,1 % 
för fler funktioner mot att 
skärmen blir mer avancerad och 
40,1 % emot. Mest positiva är de 
gröna och blå kundgrupperna, där 
59,7 respektive 60,9 % skulle 
uppskatta fler funktioner mot att 
menyn blir mer avancerad. 
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Figur: XXVII 
14 B: Skulle Du uppskatta att bli erbjuden färre produkter i kupongautomaten mot att 
kvarvarande erbjudanden ger bättre rabatter?  

En majoritet av respondenterna 
menar även att de skulle 
uppskatta att kupongautomaten 
erbjöd färre produkter men med 
bättre rabatter. Av guld -, grön-, 
gul- samt de röda kunderna har 
57 till 63 % svarat att de skulle 
uppskatta färre kuponger om det 
innebär bättre rabatter. Den blåa 
kundgruppen utmärker sig där 
73,9 % skulle uppskatta den 
funktionen. Totalt svarade 61,8 % 
ja, medan 31,2 % svarade nej.    
 

Figur: XXVIII 
 

14 C: Skulle Du uppskatta att själv välja produkter ur en produktkatalog? 
 
En majoritet av respondenterna 
svarar även att de skulle 
uppskatta om de själva fick välja 
produkter ur en produktkatalog. 
Även på denna fråga utmärker sig 
de gröna kunderna där 68,7 % 
menar att själv vill välja 
produkter. Guldkunderna är inte 
lika övertygade då 52,8 % svarar 
positivt på frågan. Totalt är 60,5 
% för en produktkatalog medan 
33,8 % är emot.     

 
 

 Figur: XXIX 
 

 
15: Skulle Du uppskatta följande funktioner i kupongautomaten?  

 
Den första funktionen behandlar 
om de skulle uppskatta 
personliga erbjudanden baserade 
på dina senaste inköp. En klar 
majoritet svarade att de skulle 
uppskatta personliga erbjudanden 
i kupongautomaten. Totalt var 
73,2 % av respondenterna för 
personliga erbjudanden och 20,4 
% emot. Särskilt positiva är den 
gröna kundgruppen med 79,1 % 
positiva svar. I övrigt utmärker 
sig inte någon kundgrupp.      
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Figur: XXX 
En inköpslista baserad på dina senaste inköp 

 
En inköpslista, levererad i 
kupongautomaten, vilken skulle 
baseras på kundens senaste inköp 
var inte lika populärt bland 
respondenterna. Guldkunderna 
utmärker sig särskilt genom att 
66,7 % svarar negativt på frågan. 
Ett negativt svar dominerar även 
den gröna och blå kundgruppen, 
där 49,3 % respektive 47,8 % 
svarat nej. Totalt har 49,7 % av 
respondenterna ställt sig emot      
      och 40,8 % för.  

 
Figur: XXXI 

 

Statistik över din 10 vanligaste inköp  
   
Statistik över de vanligaste 
inköpen, direkt levererat i 
kupongautomaten, rådde det 
tveksamhet om. Det är jämnt 
mellan de som varit positiva och 
negativa. Totalt var 47,1 % 
positivt inställda till statistik över 
de vanligaste inköpen, medan 
45,2 var emot.   
 
 
 
   
 

      Figur: XXXII 
 

Recept 
 
Att kupongautomaten skulle 
tillhandahålla recept var 
majoriteten positivt inställda till. 
61,1 % av guldkunderna svarade 
positivt på frågan. I övrigt 
varierade de positiva svaren 
mellan 56,5 % och 30,4 %. Den 
gula kundgruppen är den enda där 
en negativ inställning dominerar 
till att erbjuda recept i 
kupongautomaten. Totalt var 51 
% positivt inställda, medan 39,5 
var negativt. 
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   Figur: XXXIII 
Få den hemskickade 25 kronan direkt levererad som rabatt i automaten    

 
Respondenterna var igenom alla 
kundgrupper, utom den gula, 
negativt inställda till att låta den 
nu hemskickade bonusen levereras 
i kupongautomaten. Grön och guld 
var mest negativa med 59,7 % 
respektive 52,8 % nej svar. Den 
gula kundgruppen uppvisade ett 
positivt svar där 47,8 % svarade ja. 
Totalt var 51,6 % negativt inställda 
medan 38,9 % var positivt 
inställda. 

 
 

Figur: XXXIV 
 
Se saldo på ICA bankkort 

 
Tre av fem kundgrupper är 
negativt inställda till att visa 
saldo på ICA bankkort i 
kupongautomaten. Frågan skall 
dock beaktas med vetskap om att 
respondenterna inte lämnade 
uppgift om de utnyttjar 
bankkortsfunktionen eller inte. 
Totalt var 47,8 % negativt 
inställda, medan 40,8 % var 
positivt inställda.  
 
 

 
Figur: XXXV 
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 16: Skulle de funktioner som Du kryssat JA för i fråga 14 och 15, få dig att använda 
kupongautomaten oftare?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: XXXVI 
 
När respondenterna skulle avgöra om de skulle utnyttja kupongautomaten oftare om den 
innehöll ovannämnda utvecklingsfunktioner, svarade en majoritet ja. Minst positiva var 
guldkunderna där 52,8 % svarade ja, medan 41,7 % svarade nej. Mest positiva var de gröna-, 
gula och blåa kundgrupperna, med 71,6 %, 65,2 % samt 65,2 % positiva svar. Totalt svarade 
63,7 % positivt medan 29,3 % svarade negativt. 
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4.6.5 Lojalitetsfrågor 
 

Fråga 17: Vilka andra erbjudanden från ICA utnyttjar Du? (Markera en eller flera) 
 

Utvecklingsfrågorna är nu avklarade och kommande frågor behandlar olika erbjudande 
former och inställning till ICA kundkort. Nedanstående diagram åskådliggör vilka andra 
erbjudandeformer som kunderna utnyttjar. I denna fråga fick respondenterna markera en eller 
flera alternativ.     

Figur: XXXVII 
 

Hemskickade kuponger utnyttjas mest över alla kundgrupper. Totalt har 40,3 % av 
respondenterna svarat att de utnyttjar hemskickade kuponger. Erbjudanden via direktreklam 
utnyttjas av totalt 22,8 % av respondenterna. Erbjudanden i dagstidningar, via flygblad samt 
via TV reklam utnyttjas totalt av 15 %, 13,3 % samt 7,3 %. 
 

 

Fråga 18: Upplever Du att ICA uppskattar Din lojalitet?   
 

Följande fråga behandlar huruvida respondenterna uppskattar ICA:s försök att belöna 
kundernas lojalitet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: XXXVIII 
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I diagrammet ovan konkretiseras svaren av de olika kundgruppernas svar. En majoritet av 
respondenterna har uppgivit att de instämmer helt eller delvis på att de uppskattar ICA: s 
strävan att belöna deras lojalitet. Totalt har 38,9 % svarat att de instämmer helt medan 45,9 % 
har svarat att de instämmer delvis. Det innebär att 85 % har svarat helt eller delvis.  
Guldkunderna är mest nöjda där 47,2 % menar att de instämmer helt. Den gula decilen är 
positiva där 43,5 % svarar att de instämmer helt. Intressant kan vara att den gröna decilen har 
flest, instämmer delvis. 52,2 % har valt det svaret inom den gröna decilen. 34,4 % av de gröna 
kunderna har svarat att de instämmer helt. 
   
 
Jag uppskattar ICA: s TV reklam. 
 
Respondenterna fick även möjlighet att ge ett utlåtande på ICA: s TV reklam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Figur: XXXIX 
 
Totalt har 78,3 % av respondenterna svarat att de instämmer helt eller delvis vad gäller egen 
uppskattning av ICA: s TV reklam. Guldkunderna är mest positiva då 58,3 % har svarat att de 
instämmer helt. De gröna kunderna är något svalare inställda där 38,8 % har svarat att de 
instämmer helt. I övrigt råder inga större skillnader mellan de olika kundgrupperna. 
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Mitt ICA kundkort har stor inverkan på mitt val av butikskedja? 
 

Respondenterna fick även möjlighet att svara på huruvida de ansåg att kundkortet har stor 
inverkan på deras val av butikskedja. I diagrammet nedan åskådliggörs kundernas 
uppfattning.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: XL 
Svaren mellan de olika kundgrupperna är relativt jämna. Totalt menar 84 % av 
respondenterna att de instämmer helt eller delvis till att kundkortet har stor inverkan på val av 
butikskedja. En övervikt för de sim svarat att de delvis instämmer finns. 49 % av det totala 
antalet svaranden har valt alternativet instämmer delvis. En liten andel har valt 
svarsalternativen, tveksam och tar helt avstånd. 
  
 

Jag har ICA kundkort för att få ta del av ICA bonusprogram.  
 

Av hur stor vikt bonusprogrammet är för att inneha ICA kundkort behandlas i det kommande 
diagrammet.  

Figur: XLI 
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Diagrammet ovan visar att 83 % av respondenterna instämmer helt eller delvis på frågan om 
de anser att de har kundkort för att ta del av ICA bonusprogram. I denna fråga utmärker sig 
den gula kundgruppen då 60,9 % svarade, instämmer helt. Den blå kundgruppen skiljer sig 
genom att 30,4 % har ställt sig tveksamma. 
 
 
Jag har ICA kundkort för att förenkla vid betalning.   
 
Om respondenterna har ICA kundkort för att förenkla vid betalning behandlas i nedanstående 
diagram.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Figur: XLII 
 
Diagrammet ovan visar att guldkunderna ställt sig mest positiva till påståendet. 47,2 % av 
guldkunderna har svarat att de instämmer helt. 43,3 % av den gröna kundgruppen svarade att 
de instämmer helt. Det finns även en grupp av respondenter som tar helt avstånd från att de 
har kundkortet för att förenkla vid betalning. Den blå kundgruppen tar starkast avstånd då 
26,1 % tar helt avstånd.   
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att genomföra en analys av det material som samlats in. Vi utgår 
från det empiriska underlaget och kopplar samman dessa med de teorier vi valt att använda. 

Först analyseras materialet utifrån begreppen uppbyggnad, funktion och motiv. Därefter 
analyseras materialet där lojalitetskiosken är i fokus. 

 

5.1 Motiv till fokus på befintliga kunder 
 

Författare såsom Butscher (2000), Apéria (2000) och Wolf (1996) har teorier om varför 
företag har börjat satsa på de befintliga kunderna, samt vilka faktorer som legat bakom 
det allt mer markanta skiftet från transaktionsmarknadsföring till 
relationsmarknadsföring. 
 
Butscher (2000), hävdar, såsom Apéria (2000), att en växande konkurrens från allt 
större företag, konkurrens från lågprisvaruhus, konkurrens från lågkostnadsproducenter 
från Fjärran Östern och en stagnerade tillväxt har givit upphov till förändringar. 
Butscher (2000), hävdar således att det inte är företagen som har närmat sig kunden, 
utan det är marknadsklimatet som har tvingat fram en strategi som till exempel inneburit 
att företag strävat efter starkare relationen till kunden. 
 
Författarnas teorier stämmer väl in på hur ICA resonerat sig fram till att satsa på de 
befintliga kunderna och strävat efter att skapa en stark relation. ICA valde att ändra sin 
marknadsföringsstrategi eftersom en rad olika omvärldsfaktorer, såsom svagt växande 
marknader och en hårdnande kamp om kunderna tvingade fram en förändring 
(Supermarket, Nr 3, 2002). Avander (2003) menar att företaget var tvunget att agera 
eftersom branschen hade en bättre utveckling. ICA påverkades även av andra 
dagligvaruföretag i USA och England. Avander (2003) menar att mycket inspiration 
hämtades därifrån.  
  
ICA tar dock upp fler faktorer som lett till en fokusering på relationsmarknadsföring. En 
pådrivande faktor för ICA var de förändrade förutsättningarna som skedde inom media 
under 90 – talet. Flera nya marknadskanaler öppnades genom till exempel flertalet nya 
privata TV kanaler. Det gjorde det svårare att med säkerhet veta att företagets budskap 
verkligen nådde målgruppen. Dessa förutsättningar var ett av motiven till att öka 
fokuseringen på att stärka relationen med kunden (Jansson, Supermarket, Nr 3, 2002). 
Resonemanget överensstämmer med Butscher (2000) som beskriver att många företag 
börjat inse att TV-reklam, annonser och radio, inte ger den bästa valutan för satsat 
kapital. Det är svårt att ta sig igenom det rådande mediabruset, kunder har börjat ställa 
större krav på individualiserade erbjudanden, och kan genom ny teknologi, jämföra 
olika bolags erbjudanden på ett tidseffektivt sätt.  
 
I vår egen genomförda undersökning visades även att kunder i en mycket större 
utsträckning utnyttjar hemskickade kuponger, än erbjudanden som visas i TV –reklam, 
vilket kan anses vara ett belägg för att det är svårt för företag att nå fram med 
erbjudanden via massmedia, och att kunder mer uppskattar individualiserade 
hemskickade erbjudanden. Fayerman (2002) poängterar vikten av att ta tillvara den 
feedback som företag får av kunder. Denna kunskap kan användas i 
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marknadsföringssyfte och för att erbjuda mer attraktiva erbjudande. Evans (1999) 
fortsätter och menar att individuell marknadsföring dessutom måste vara individuell och 
mänsklig för att leda till lojalitet. Detta är något som Patric Björninger på ICA 
Supermarket instämmer i. Han menar att kundspecifik marknadsföring gör att kunder 
känner sig betydligt mer omhändertagna, vilket beror på att kunder gillar 
specialanpassade erbjudanden, men också att det finns en tanke och personlighet bakom 
utskicken. 
 
Respondenterna fick även svara på om de skulle uppskatta att bli erbjuden personliga 
erbjudanden i kupongautomaten. 73,2 % svarade ja på den frågan, 20,4 svarade nej. 
Resultatet kan ses som en bekräftelse på Butscher (2000) då han menar att kunden 
börjat ställa större krav på individualiserade erbjudanden.   

 

5.1.1 Uppbyggnad och funktion 
 

Wolf (1996) menar att det är viktigt att belöna de bästa kunderna, eftersom de står för 
den största delen intäkterna. ICA har sedan 90 –talet tagit fasta på dessa teorier. Konkret 
har det inneburit att företaget lagt allt större resurser på relationsmarknadsföring istället 
för transaktionsmarknadsföring. 
 
För att möta behovet av att kunna skapa en starkare relation till de befintliga kunderna, 
infördes redan 1989 ett kundkort. Att införa ett lojalitetsprogram blev ett naturligt steg 
eftersom företaget haft kundkort sedan 1989”. ”Vi är fortfarande bara i början av 
utvecklingen och har fortfarande stora möjligheter att utveckla kunddatabasen” 
(Avander, 2003). 
 
Under 1998 beslutade ledningen på ICA om ett nytt butiksrollsindelat arbetssätt. 
Beslutet innebar stora förändringar för både butiksledet och i ICA-koncernen. 
Förändringarnas uppkomst tillkom framförallt på grund av det ändrade inköpsmönstret 
från konsumenterna samt ändrade branschförutsättningar. 
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5.2 CRM och One to One 
 

5.2.1 Motiv  
 
CRM är en företagsövergripande strategi, vilken syftar till att optimera intäkter och 
kundnöjdhet genom att organisera institutioner bland olika kundsegment (Fayerman, 
2002). 
 
ICA: s VD, Kenneth Bengtsson, menar att ”KSM är en viktig bidragande orsak till att 
företaget haft en fantastisk försäljningsutveckling jämfört med konkurrenterna” (Bättre 
affärer, Nr 1, 2002). Citatet visar att ICA: s satsning har varit lyckad och motivet bakom 
strategin har varit att optimera intäkter. Fayerman (2002) menar att CRM även syftar till 
att optimera kundnöjdhet genom att organisera institutioner bland olika kundsegement. 
Vad gäller kundnöjdheten får ICA kunskap om hur ofta kunden gör inköp, hur mycket 
kunden handlar för men även vad kunden köper, genom kundkortet. Detta gör att ICA 
kan anpassa marknadsföringen till den enskilda kunden i syfte att stärka kundnöjdheten. 
Företagets kundspecifika marknadsföring syftar till att behandla den enskilda kunden på 
ett sätt som just den sätter värde på (Avander, 2003). 
  
Wolf (1996) menar att de bästa kunderna är de som företaget är beroende av och som 
samtidigt ger lönsamhet till bolaget. Därför är de viktigt att belöna trogna kunder. 
Vidare poängteras vikten av att förstå dynamiken och lönsamheten i varje kundgrupp. 
ICA valde att använda detta synsätt genom att införa kundspecifik marknadsföring 
(Avander 2003).  

 

5.2.2 Uppbyggnad och funktion 
 
Pepper och Rogers (1999), tolkad av Fayerman (2002), menar att skillnaden mellan 
databasmarknadsföring och CRM går att sammanfatta under fyra nyckelfunktioner: 
identifiera, differentiera, interagera och specialanpassa. CRM handlar om att bygga 
kunskap om vad kunden verkligen föredrar och önskar sig, för att sedan ha möjlighet att 
erbjuda olika sorters utbud till olika kunder (Fayerman, 2002). ICA identifierar sina 
kunder genom deras kundkort. Genom kundkortet får företaget kunskap om hur ofta 
kunden gör inköp, hur mycket kunden handlar för samt även vad kunden köper. Genom 
att dela in kunderna i deciler har företaget möjlighet att differentiera och specialanpassa 
erbjudanden till kunderna. 
 
Blomqvist et al (2000) menar att den lärande relationen skall ge företaget information 
om kundens inköpsbeteende och preferenser. Varje kundmöte skall bygga på 
informationsbanken. Desto mer företaget lär sig om kunden, desto mindre behov finns 
det för kunden att återspecificera önskemål och förväntningar på företagets produkter 
eller tjänster. ICA: s uppbyggnad av den kundspecifika marknadsföringen stämmer även 
väl överens med Blomqvist et al (2000) teori om den lärande relationen. ICA har insett 
vikten av att kontinuerligt analysera kundernas behov.  
 
Företaget börjar med att registrera de kunder som önskar inneha ICA kundkort. 
Företaget erhåller information angående kundernas köpbeteende, mot att ICA belöna de 
kunder som använder ICA kundkort. Den information som lagras är artikeldata, totalt 
köpbelopp, inköpstillfälle och butik. I nästa steg analyseras datan.  När väl en önskad 
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registreringsnivå uppnåtts inleds arbetet med att analysera kunddatabasen. Analysen 
skall leda till indelning i målgrupper. För de olika målgrupperna arrangeras olika 
erbjudanden och aktiviteter. För ICA är målet med processen att behålla, utveckla och 
vårda de bästa kunderna (Bättre affärer, Nr 1, 2002). 
 
De tidigare beskrivna nyckelfunktionerna skall leda till en kundanpassning. Det handlar 
om att generera feedback från kunder, vilket ger underlag för marknadsförarna att lära 
sig mer om deras preferenser. Det leder till att företaget kan erbjuda mer attraktiva 
erbjudanden, bättre förpackningar, bättre leverans, bättre kommunikation och bättre 
betalningsrutiner eller betalningsförfaranden (Fayerman, 2002). 
 
ICA strävar efter att använda den information som samlas in genom kundkortet för att 
kunna erbjuda slagkraftiga erbjudanden till sina kunder. I denna strävan har företaget 
infört registrering och hantering av artikeldata, vilket öppnar möjligheter för att erbjuda 
personliga erbjudanden baserade på kundernas egna inköp. I vår egen undersökning 
framkom att 73,2 % av respondenterna skulle uppskatta att bli erbjuden personliga 
erbjudanden baserade på deras senaste inköp. Endast 20,4 % svarade att de inte skulle 
uppskatta det. Efterfrågan på individuellt anpassade erbjudanden är således stort. Denna 
efterfråga menar Feurst (2002) beror på att kunder efterfrågar förenkling och 
bekvämlighet, vilket leder till en större efterfrågan på individuellt anpassade produkter 
och tjänster.  
 
Enligt Feurst (2002) utgörs marknaden av individuella kunder, där produkter och 
tjänster bör tillverkas efter varje kund.  ICA har inte specialanpassat tillverkning av 
produkter, men de har specialanpassat marknadsföringen till olika kundgrupper. 
Företaget fokuserar även på att bygga kundandel vilket innebär att de vill förmå de 
konsumenter som redan är kunder i bolaget, att både besöka butiken oftare, samt att de 
ska öka snittköpen (Avander 2003).  
 
CRM syftar till att optimera intäkter och kundnöjdhet genom att organisera institutioner 
bland olika kundsegment (Fayerman, 2002).  Enligt ICA: s egen undersökning fungerar 
den kundspecifika erbjudanden mycket bra. KSM kampanjer påverkar både snittköp och 
frekvens hos de befintliga kunderna (Bättre affärer, Nr 1, 2002). I vår egen 
undersökning påvisades att 40,3 % av respondenterna utnyttjar hemskickade kuponger.  
 
Wolf (1996) beskriver att det är de lojala kunderna som inbringar det största värdet till 
bolaget. Det innebär att företagen borde satsa stora marknadsföringskrafter på att 
behålla de lojala kunderna. Författaren förespråkar att incitament och erbjudanden bör 
knytas till hur mycket de olika kunderna spenderar. Det innebär att ju mer kunden 
handlar desto bättre erbjudanden bör kunden få. De sämsta kundgrupperna bör få små 
rabatter eller inga alls.   
 
Detta har även ICA uppmärksammat och delar därför in konsumenterna i deciler i 
förhållande till hur mycket de handlar för. Indelningen är gjord så att de 10 procent 
bästa kunderna har fått benämningen guldkunder och dessa kunderna anses därför vara 
de mest lojala. Det system som Wolf (1996) beskriver utgår ICA ifrån. I 
kupongautomaten erbjuds kunder olika priser för samma varor. Priset varierar efter 
kundens monetära bidrag under de senaste tre månaderna (Carlsson, 2002). ICA strävar 
efter att ge guldkunder och de gröna kunderna mycket bra rabatter i kupongautomaten, 
för att på det sättet stärka relationen med butikens viktigaste kunder (Avander, 2002).  
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Butscher (2000) hävdar alltså att lojalitet och resultat är nära sammankopplat. Avander 
instämmer och menar att ICA: s bästa kunderna, guldkunderna står för 45 procent av 
omsättningen och att de två bästa decilerna, guld och gröna kunder står för hela 80-90 
procent av omsättningen. Därför förefaller det också naturligt för ICA att främst satsa 
på topp 40 kunderna som Avander (2003) menar. 
 
Feurst (2002) menar att produkter bör tillverkas efter varje kund. I kupongautomaten 
har ICA möjlighet att alla fall erbjuda produkter till olika priser. Enligt Malmström 
(2002) var en viktig anledning till att införa kupongautomaten dess utvecklingspotential. 
I första steget erbjöds differentierade priser, i nästa steg kommer olika produkter att 
erbjudas, beroende på vilken kund som använder automaten. Det innebär att 
kupongautomaten kommer kunna fungera som ett instrument för att specialanpassa både 
produkter och priser för olika kunder. 
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5.3 Lojalitetsprogram 
 
5.3.1 Motiv 

 
Rowley (2000) beskriver fyra anledningar till att företag skapar en kundklubb. För det 
första kräver lojala kunder mindre råd och vägledning än nya kunder som inte har någon 
erfarenhet av organisationen. Vår egen undersökning visade att det är de mest lojala 
kunderna som också använder kupongautomaten mest frekvent, de är också mest 
medvetna om vilket rabattsystem som automaten grundar erbjudanden på. Resultatet 
kan ses om ett svar på att de lojala kunderna som ICA har, behöver mindre råd och 
vägledning för att, i detta fall, utnyttja kupongautomaten.  
 
Vidare är en lojal kund mer benägen att rekommendera företaget eller produkterna till 
andra potentiella kunder (Rowley, 2000). ICA nämner dock inte att denna anledning har 
legat till grund för motivet att starta lojalitetsprogrammet.  
 
Den tredje anledningen är att en stark lojal kundbas skapar barriärer för konkurrenter att 
etableras på marknaden (Rowley, 2000). I vår egen undersökning åskådliggörs att 84 % 
svarar att de instämmer helt eller delvis på att kundkortet har stor betydelse för val av 
butikskedja. Detta svar kan tolkas som att  ICA:s lojalitetsprogram har lett till ökade 
barriärer mot konkurrenter.  
 
Den fjärde anledningen är att det finns ett samband mellan kundlojalitet och företagets 
lönsamhet. Avander (2003) menar att driva ett lojalitetsprogram kostar väldigt mycket, 
men vi på ICA anser att satsningen varit lyckosam och framförallt fungerar programmet 
väldigt bra. 
 
För ICA var den viktigaste anledningen till att starta lojalitetsprogrammet att se 
långsiktigt på kundrelationen, ungefär på samma sätt som handlaren alltid fått göra i det 
lilla samhället. Ytterligare anledningar till att införa ett lojalitetsprogram var, som 
tidigare har beskrivits, att marknaden tryckte på, branschen hade en bättre utveckling än 
ICA och företaget var tvungna att agera. Mycket inspiration hämtades från utlandet, 
exempelvis USA och England. Att införa ett lojalitetsprogram var också ett naturligt 
steg eftersom företaget haft kundkort sedan 1989 (Avander, 2003).  

 

5.3.2 Uppbyggnad och funktion 
 

Blomqvist et al (2000) menar att ett företags stamkunder ofta är villiga att engagera sig i 
en kundklubb, förutsatt att fördelarna överstiger kostnaderna. Fördelarna kan vara 
minskad osäkerhet, bättre, specialanpassad information samt lägre 
transaktionskostnader. Kostnaderna kan vara pengar, investering i tid samt den 
prestation som behövs för att ingå i relationen.  
 
Vår egen undersökning visar att kupongautomaten utnyttjas mest frekvent av de mest 
lojala kunderna. Att de använder kupongautomaten kan även ses som ett tecken på att 
fördelarna överstiger kostnaderna. I undersökningen fick även respondenterna svara på 
om de anser att ICA uppskattar kundernas lojalitet. I diagrammet nedan visas att 85 % 
av respondenterna har svarat att de helt eller delvis instämmer. Svaret kan anses vara ett 
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belägg för att ICA:s lojalitetssatsningar uppskattas av kunderna och att kunden upplever 
att fördelarna överstiger kostnaderna.      

 
  
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur: XLIII 
Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga 18 A 

    
Blomqvist et al (2000) menar att det i huvudsak finns två olika sorters kundklubbar. 
Den första varianten består av de kundklubbar som erbjuder olika värdetillägg. Den 
andra varianten bygger på att erbjuda de lojala kunderna kvantitetsrabatt.  
   
ICA har byggt upp programmet med en fördelning där över 90 procent av incitamenten 
är av ekonomisk art, medan de resterande är av icke ekonomisk art. ICA belönar ofta de 
lojala kunderna med rabatter och kuponger (Avander, 2003).  
   
Butscher (2000) menar att det är många företag som har en kundklubb endast satsar på 
att belöna trogna kunder ekonomiskt. Frågan är om det leder till lojalitet. Framgången i 
en kundklubb mycket beror på om kunden upplever det som klubben erbjuder som 
tillräckligt värdefullt. Blomqvist et al (2000) hävdar liksom Butscher (2000) att de 
företag som lyckas basera lojlitetsprogrammet på värdetillägg eller icke monetära 
förmåner, har bäst förutsättningar att skapa en långsiktig relation med företagets mest 
värdefulla kunder. 
  
I vår egen undersökning framkom att hela 85 % uppskattar ICA:s strävan att belöna 
kundernas lojalitet. Det skulle kunna ses som ett bevis för att ekonomiska incitament 
kan uppskattas och leda till lojalitet. 
 
En ICA Kvantum butik bjöd in de 100 bästa kunderna till en aktivitetskväll där 
handlaren även passade på att fråga kunderna om kunderna upplevde att de ekonomiska 
incitamenten eller icke ekonomiska incitamenten var mest värdefulla. 50 procent 
svarade att det var mer värdefullt med ekonomiska incitament medan den andra hälften 
menade att det är mer värdefullt med icke ekonomiska incitament. Det medför därför 
svårigheter för den enskilde butiksinnehavaren att välja bort vissa förmåner för att ge 
plats åt andra, när olika kunder uppskattar olika sorts incitament (Bättre affärer, KSM 
special, 2002). 
 
Diagrammet nedan visar även att bonusprogrammet, som grundas på ekonomiska 
incitament är viktigt för att kunden skall delta i lojalitetsprogrammet. Detta svar kan 
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även ses som ett bevis för att kunden uppskattar ekonomiska incitament och att det leder 
till en ökad lojalitet.  

 

 
 Figur: XLIV 

Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga 18 D 
 
Grönroos (2001) hävdar exempelvis att det inte är tillräckligt att bara erbjuda bra 
service eller kvalité utan företag ska erbjuda något extra för att göra kunden lojal. ICA 
försöker att åstadkomma detta genom att utnyttja de icke ekonomiska incitamenten som 
ett överraskningsmoment. Det är upp till varje butik att själv välja vad man vill göra 
men ett beprövat koncept är att skicka biljetter till cirkusförställningar eller 
musikevenemang. Dessa arrangemang sprider snabbt ett positivt rykte för ICA 
butikerna (Avander, 2003). 
 
Värdetillägg kan även handla om uppgradering inom medlemskapet eller inbjudan till 
olika evenemang (Butscher, 2000). ICA planerar att införa ett system för att bygga 
värde inom lojalitetsprogrammet. I ett nytt nationellt system skall kunder bli benämnda 
efter hur bra kunder det är till ICA och få olika benämningar. Det blir således möjligt att 
klättra inom lojalitetsprogrammet (Avander, 2003). Det är de icke ekonomiska 
förmånerna som ger en kundklubb en konkurrensfördel gentemot andra företag 
(Butscher, 2000).  Med det nya systemet försöker ICA bygga ett mer känslomässigt 
program där strategin överensstämmer med Wright, Sparks (1999) som menar att en 
långsiktig konkurrensfördel endast kan uppnås genom skapa relationer som bygger på 
känslomässiga grunder. 
  
Feurst (2002) menar att det finns olika nivåer av lojalitet, allt från tvång till hängivelse, 
beroende på anledningen till att kunden är lojal. Orsaken kan vara att det är brist på 
alternativ, belöningar och rabatter som påverkar, att valet sker på rutin eller att det är en 
lojalitet som är medveten till symbolvärde, status och värderingar det vill säga en 
engagerad lojalitet.  
 
ICA strävar efter att uppnå en engagerad lojalitet. Bland de bästa kunderna har de också 
lyckats det vill säga de personer som känt sig uppskattade och belönade vilket de också 
berättat för vänner och bekanta och kan sägas vara ambassadörer för ICA. ICA 
kompletterar de ekonomiska incitamenten med icke ekonomiska incitament i form av 
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exempelvis tidningen buffé och aktivitetskvällar. Men fortfarande har den köpta 
lojaliteten en klar övervikt. 

 
Det övergripande huvudsyftet med en kundklubb är att öka vinsten, avkastningen och 
marknadsandelarna (Butscher, 2000). Detta syfte har ICA lyckats väl med. Sedan 
företaget införlivat lojalitetsprogrammet och börjat använda kundspecifik 
marknadsföring har ICA utvecklats betydligt bättre än dess konkurrenter i branschen. 
Arantola (2000) menar att de företag som lyckas skapa lojala kunder också har 
möjlighet att klara sig bättre än sina konkurrenter. Detta verkar stämma in på den 
försäljningsutveckling som har ICA har haft efter år 2000. ICA: s VD Kenneth 
Bengtsson menar att kundspecifik marknadsföring är en bidragande orsak till att ICA 
haft en starkare försäljningsutveckling än konkurrenterna.  Grönroos (2000) menar att 
lönsamheten ökar ju längre en konsument är lojal mot företaget. Detta är något som 
Magnus Löfgren på ICA Årsta uppmärksammat, åtta av de tio bästa kunderna är 
desamma varje år. Med hjälp av kundspecifik marknadsföring kan Magnus varje vecka 
skicka ut brev till de 40 procent bästa kunderna, vilket medfört en bättre omsättning 
samtidigt som han vårdar de bästa kundrelationerna. 
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5.4 Lojalitetskiosk 
 
Rowley (2000) menar att lojalitetskiosker är ett nytt verktyg för att skapa lojala kunder. 
Det ger en ny dimension på vad kundkortet kan användas till. Ursprungligen var syftet 
med kiosken att ge rabatt kuponger och informera om kommande händelser. ICA har 
inledningsvis valt att använda sig av det förstnämnda. ICA ser kiosken som en 
möjlighet att ständigt finna nya sätt att utveckla och förstärka lojaliteten med kunderna 
(Malmström, 2002). Kupongautomatens effekt är att öka kunderna inköp, samtidigt som 
det leder till ökad lojalitet vilket sedermera ska resultera i ökad lönsamhet. ICA ser 
också en stor framtids och utvecklingspotential med kupongautomaten. Det första steget 
som gjorts är att automaten ger olika priser till konsumenten. Nästa steg är att utveckla 
automaten för att den ska erbjuda olika produkter beroende på användaren (Malmström, 
2002). 
 

ICA har valt att satsa på kupongautomaten som ett lojalitetsskapande verktyg. 
Kupongautomaten ger ICA möjlighet att erbjuda kunder olika rabatter i syfte att stärka 
relationen till olika kundsegment. Fayerman (2002) menar att syftet med att använda 
denna strategi är att optimera intäkterna i de olika kundsegmenten, vilket kan göras 
genom att bygga upp kunskap om vad kunden verkligen önskar sig och sedan erbjuda 
olika sorters utbud till olika kunder.  
 

Butscher (2000) menar att framgången i en kundklubb mycket beror på om kunden 
upplever det som klubben erbjuder, som tillräckligt värdefullt. Vidare menar författaren 
att företags stamkunder, ofta är villiga att engagera sig i en kundklubb, förutsatt att 
fördelarna överstiger kostnaderna. Detta resonemang kan överföras till 
kupongautomaten. I vår egen undersökning visades guldkunderna i stor utsträckning 
undersöker vilka erbjudanden som finns i kupongautomaten. 70 % av dem svarar att de 
undersöker automaten vid minst 75 % av inköpstillfällena. 58 % av de gröna kunderna 
undersöker kupongautomaten vid minst 75 % av inköpstillfällena. Detta kan ses som en 
signal på att de upplever att fördelarna överstiger nackdelarna. I diagrammet nedan 
åskådliggörs att guldkunderna utnyttjar flest kuponger i jämförelse med de övriga 
kundgrupperna. 67 % av guldkunderna utnyttjar 2 eller fler kuponger i veckan. Mellan 
22- och 26 % av de gula, röda och blå kunderna utnyttjar 1 eller 2 kuponger i veckan. 
En majoritet av de gula, röda och blåa kunderna inte utnyttjar några kuponger i veckan. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: XLV 
Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga 8 
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Resultatet kan tolkas att de mest lojala kunderna upplever det som värdefullt att utnyttja 
automaten, medan den gula, röda och blå kundgruppen inte upplever att värdet 
överstiger kostnaderna. Kostnader i detta fall kan vara den tid det tar att undersöka och 
skriva ut de erbjudanden som önskas. Med den informationen kan även en koppling 
göras till de rabatter som ICA har till de olika kundgrupperna. I tabellen nedan är 
ursprungspriset 22 kronor.   

 
 

Guld kunder Gröna kunder Gula kunder Röda kunder Nya kunder 
10.00 kr/kg 15.00 kr/kg 19.00 kr/kg 20.00 kr/kg 16.00 kr/kg 

 
Figur: XLVI 

Figuren visar ett exempel på de priser som olika kundgrupper erhåller i kupongautomaten. 
 

Rabatten för guldkunder och gröna kunder är enligt vår undersökning tillräckligt stor för 
att kunden skall uppleva det värdefull att undersöka och utnyttja de erbjudanden som 
finns i kupongautomaten. Detta resonemang förstärks ytterliggare när de olika 
kundgrupperna svarade på om de upplever rabatten som erbjuds i kupongautomaten 
som tillfredställande. 

 
 
Värdefulla rabatter?   Guld   Grön   Gula   Röda   Nya 
Ja, Alltid  4 11,1% 4 6,0% 2 8,7% 1 12,5% 0 0,0%
Ja, Ofta  15 41,7% 18 26,9% 4 17,4% 2 25,0% 1 4,3%
Ja, Hälften 4 11,1% 7 10,4% 1 4,3% 0 0,0% 2 8,7%
Ja, ibland  8 22,2% 22 32,8% 5 21,7% 1 12,5% 6 26,1%
Nej, aldrig   0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3%
Vet ej 5 13,9% 15 22,4% 10 43,5% 3 37,5% 13 56,5%

   
Figur: XLVII 

Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga 9 
 
 
53 % av guldkunderna upplever alltid eller ofta rabatten som värdefull. I undersökningen 
borde de mindre lojala kunderna uppleva att rabatten inte är tillfredställande. I 
diagrammet ovan visar resultatet dock att den gula, röda och blå kundgruppen inte är 
medvetna om automaten erbjuder värdefulla rabatter eller ej. Detta resultat stämmer 
överens med O´Brien (1995) teori om att företag upplever svårigheten att tydligt 
informera kunderna om vilka fördelar det finns att bli lojal. Än färre företag lyckas att 
implementera ett kundkortssystem där kunden av egen vilja strävar efter att vara lojal.  

 
Anledningen till att kunderna går förbi automaten kan även ses som att ICA har svårt att 
informera kunderna om fördelarna att utnyttja automaten.   
 
Varför gick du förbi?  Guld  Grön  Gul  Röd  Blå 
Har inte uppmärksammat den 2,8% 11,9% 21,7% 37,5% 52,2%

 
Figur: XLVIII 

Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga nummer 6.    
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21,7 % av de kunder som tillhör den gula kundgruppen uppger att de inte har 
uppmärksammat automaten. 37,5 % av den röda och 52,2 % av den blåa kundgruppen 
svarar att de inte har uppmärksammat automaten. De höga talen visar att det är svårt att 
få kunderna informerade om fördelen med att vara lojal.         
 
Vad gäller medvetenhet och svårighet att nå ut med fördelarna att vara lojal, visades 
även då respondenterna svarade på om de var medvetna om att ju mer de handlar på 
ICA MAXI, desto bättre rabatt får de i kupongautomaten. Bland guldkunderna, som 
erhåller bäst rabatt, var 52,8 % medvetna om rabattsystemet, medan 47,2 % inte var 
medvetna.        
 
Butscher (2000) menar att enda sättet att bygga lojalitet på lång sikt är att etablera 
ömsesidiga relationer som bygger på känsla och förtroende, vilket görs genom att 
erbjuda kunderna något unikt och av stort upplevt värde. I undersökningen efterfrågades 
vad som skulle få respondenterna att använda automaten oftare, vilket syftar på att 
skapa en automat som kundgrupperna upplever erbjuder tillräckligt unikt och stort 
värde.  
 
Alla kundgrupper menade att de ville bli erbjudna basvaror i automaten. 80 % av 
respondenterna menade att basvaror föredrogs i första eller andra hand. Kunden 
upplever således att basvaror ger maximalt värde. Butscher (2000) menar att 
framgången i en kundklubb mycket beror på om kunden upplever det som klubben 
erbjuder, som tillräckligt värdefullt.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur: XLIX 
 

  Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga 11  
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Vidare svarade de att alla kundgrupper att de skulle uppskatta att få personliga 
erbjudanden baserade på deras senaste inköp. I diagrammet nedan åskådliggörs att 
över 73,3 % av alla respondenter var positiva till personliga erbjudanden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: L 
  Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga 15 A 

 
Blomqvist et al (2000) hävdar att det är viktigt att kundmötet sätts in i ett strategiskt 
ramverk, där relationen syftar till att skapa ömsesidigt värde. Problemet är att det kan 
innebära en paradox med att skapa ömsesidigt värde. Värde för företaget innebär ofta 
hög produktivitet, vilket fås genom storskalighet och standardisering medan värde för 
kundkunden innebär individualiserade erbjudanden och service. Kupongautomaten kan 
anses kombinera standardisering som ICA efterstävar, medan automaten samtidigt kan 
utvecklas till att erbjuda personliga erbjudanden, som kunden, enligt ovanstående 
diagram efterfrågar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: LI 

 Se bilaga 2 för fullständig redovisning av fråga 16 
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I undersökningen efterfrågades om respondenterna upplever att de 
utvecklingsfunktioner som de svarat på under fråga 14 och 15 (Se bilaga 1) skulle få 
dem att använda automaten oftare. Diagrammet nedan visar hur de olika kundgrupperna 
har svarat. Den gröna, gula och blå kundgruppen svarade att de skulle utnyttja 
automaten oftare om de funktioner som de svarat ja för under fråga 14 och 15 infördes. 
Det går att koppla till att den gröna, gula och blå kundgruppen inte upplever automatens 
erbjudande som unika eller av stort värde. Däremot upplever guldkunderna att värdet är 
tillräckligt stort, eftersom den gruppen är minst övertygad om att funktionera skulle få 
dem att utnyttja automaten oftare. Det är därför enligt Wolf (1996) viktigt att förstå 
varje kundsegment och att marknadsföra produkter och tjänster olika beroende på att 
kunder inte är homogena utan i högsta grad individuella.  
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6. Slutsatser  
 
I detta kapitel ämnar vi först leverera slutsatsers som är av störst intresse för ICA. Sedan 
drar vi mer generella slutsatser för företag i detaljhandeln. Dessutom ger vi förslag på 

fortsatt forskning. 

 
6.1 Lojalitetsprogram och Kundspecifik 

marknadsföring  
 
 

Vi har valt att redovisa de slutsatser som vi tycker är tydligast. Vi redovisar dem i den 
ordning som ämnena togs upp i empirin.   

 

6.1.1 Funktion 
 
Slutsats 1: Lojalitetsprogram och kundspecifik marknadsföring påverkar 
lönsamhet och konkurrenskraft positivt. 
 
ICA: s kundspecifika marknadsföring och lojalitetsprogram har inneburit både 
lönsamhets- och konkurrens förbättringar. Sedan företaget införlivat 
lojalitetsprogrammet och börjat använda kundspecifik marknadsföring har ICA 
utvecklats betydligt bättre än dess konkurrenter i branschen. ICA: s VD Kenneth 
Bengtsson menar att kundspecifik marknadsföring är en bidragande orsak till att ICA 
haft en starkare försäljningsutveckling än konkurrenterna. Resultatet bekräftar Arantolas 
(2000) teori som menar att de företag som lyckas skapa lojala kunder också har 
möjlighet att klara sig bättre än sina konkurrenter.  

 

Slutsats 2: Kunder utnyttjar främst kundspecifika erbjudanden.   
 

Den specifika marknadsföringen har även mottagits väl av kunderna som uppskattar den 
mer kundnära marknadsföringen. Att kundspecifika kuponger utnyttjas mer frekvent än 
andra erbjudanden bekräftas även av vår egen undersökning där 40,3 % menar att de 
utnyttjar hemskickade kuponger. Att kunderna använder de hemskickade kupongerna 
kan bero på att kunderna känner sig mer omhändertagna, eftersom kunderna gillar 
specialanpassade erbjudanden, men också att det finns en tanke och personlighet bakom 
utskicken (Supermarket, Nr 3, 2002). Det innebär att det inte räcker att skicka ut 
hemskickade kuponger, utan det måste finnas en tanke och personlighet bakom dem.  
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Det bekräftar Evans (1999) teori om att One to One marketing måste vara individuell 
och mänsklig för att leda till lojalitet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: LII 
 
I diagrammet ovan åskådliggörs att hemskickade ICA kuponger utnyttjas mest över alla 
kundgrupper.  
 

6.2.2 Uppbyggnad 
 
Slutsats 3. Endast ekonomiska incitament kan bygga lojalitet och konkurrens-
fördelar.   
 
Butscher (2000) menar att det är de icke ekonomiska förmånerna som ger en kundklubb 
en konkurrensfördel gentemot andra företag. I vår egen undersökning har det dock 
framkommit att kunderna är nöjda med hur ICA belönar kundernas lojalitet. 85 % av 
respondenterna svarar att de instämmer helt eller delvis. Vidare svarande 83 % av 
respondenterna att de innehar ICA kundkort för att delta i bonusprogrammet, som 
uteslutande grundas på ekonomiska incitament. Slutligen svarade 87 % av 
respondenterna att kundkortet har stor inverkan på val av butikskedja. Företaget har 
således lyckats bygga lojalitet och en konkurrensfördel med ekonomiska incitament. 
Detta resultat motsäger Butscher (2000) som menar att det är de icke ekonomiska 
förmånerna som ger en kundklubb konkurrensfördel mot andra företag. 
 
Resultatet motsäger även Evans (1999) som menar att dagens lojalitetsprogram skapar 
återköp inte bara hos ett företag utan hos flera. Programmen skapar en sorts delad 
lojalitet och inte lojalitet till ett speciellt företag eller varumärke. Vår egen 
undersökning, dementerar Evans (1999) teori, då de flesta menar att kundkortet, med 
dess innehåll och verkan, har stor inverkan på val av butikskedja. Att sedan ICA strävar 
efter att utveckla programmet till att innehålla fler icke ekonomiska incitament kan ses 
som en bekräftelse på O´Briens (1995) teori som hävdar att då företag försöker bygga 
lojalitet med kortsiktiga rabatter eller erbjudanden, skapar det viss motivation för 
kunden att köpa en vara billigt, men om inte företagen förstår eller är beredda att satsa 
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på en verkligt lojalitetsskapande relation, kommer kundkorten endast att ge tillbaka en 
liten vinst mot vad de skulle kunna göra. 
 
 

6.3 Lojalitetskiosk   
 

6.3.1 Värdet av information för utnyttjandegrad och lojalitet  
  

Slutsats 4: Tydlig information är avgörande för att få kunder att utnyttja 
lojalitetsskapande verktyg. 

 
I undersökningen framkom att de kunder som tillhör kundkategorin guld eller grön 
utnyttjar automaten regelbundet och uppfattar rabatter och produkter som värdefulla. De 
kunder som tillhör kundkategorin gul, röd och blå har i de flesta fall inte provat 
automaten och vet därför inte heller om den erbjuder intressanta rabatter eller produkter. 
Det innebär att ICA har lyckats få de två mest lönsamma och viktiga kundgrupperna att 
nyttja och uppskatta automaten. Om ICA vill få de övriga grupperna att använda 
automaten, borde tydligare information och reklam utgå till dessa kunder. Vi har således 
inget belägg för att rabatten eller produkterna upplevs som ointressanta eller ej 
värdefulla. Resultatet bekräftar O´Briens (1995) teori om att företag upplever 
svårigheten att tydligt informera kunderna om vilka fördelar det finns att bli lojal. Än 
färre företag lyckas att implementera ett kundkortssystem där kunden av egen vilja 
strävar efter att vara lojal. 
 
Vad gäller information framkom även att guldkunderna samt de gröna kunderna, inte 
var mer medvetna om att ju mer de handlar desto bättre rabatt blir de erbjuden i 
automaten, än de övriga kundgrupperna. I diagrammet nedan åskådliggörs hur de olika 
kundgrupperna har svarat på frågan; Visste Du att ju mer du handlar på ICA Maxi 
Mellbystrand, desto bättre rabatt får du i kupongautomaten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: LIII 
 

Vi anser att det finns stora fördelar att vinna om kunderna vet om att de får bättre 
rabatter i automaten, ju mer det handlar. Den vetskapen gör att kunden kan känna större 
uppskattning och känna sig belönad. Grönroos (2001) menar att det inte är tillräckligt 
att erbjuda bra service eller kvalité eftersom konsumenter är relativt indifferenta mot 
detta. Företag måste därför erbjuda något extra för att kunden ska vara lojal. Att ge de 
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bästa kunderna mycket bra rabatter, vilket ICA gör, skulle kunna var det som kunderna 
upplever som extra värdefullt. Om kunden vet att den blir belönad av att handla mer, 
kan det uppstå en drivkraft som gör att kunden förlägger allt fler av inköpen till den 
aktuella butiken, samtidigt som priskänsligheten kan minska. Det gör att butiken får en 
bättre lönsamhet och mer nöjda och lojala kunder. Dessutom är konsumenterna mindre 
benägna till att söka efter alternativ till det lojala företaget (Arantola, 2000). 
 
Att tydligare informera om att kunderna får bättre rabatt ju mer de handlar, kan leda till 
att de inte är lika villiga för att byta butikskedja. Det skulle motverka den effekt som 
Blomqvist et al (2000) betonar med att konsumenter ofta är lojala mot företag så länge 
de erbjuder de bästa alternativen.  

 
I undersökningen framkom även att alla kundgrupper uppskattar ICA: s sätt att belöna 
kundernas lojalitet. Av guldkunderna svarade 47,2 % att de instämmer helt på frågan, 
medan 38,9 % svarade att de instämmer delvis. Av de gröna kunderna svarade 34,3 % 
att de instämmer helt, medan 52,2 % svarade att de instämmer delvis. Med bättre 
information tror vi att guldkunder och gröna kunder skulle kunna bli än mer positiva till 
företagets lojalitetssatsningar, och fler skulle svara att de instämmer helt. 
  
Vi föreslår således att ICA borde utnyttja möjligheten att informera de mest lojala 
kunderna om det unika rabattsystem som automaten bygger på. Vi anser att de 
erbjudanden som guldkunderna och de gröna kunderna erhåller skulle kunna uppfattas 
som extra värdefulla. Det skulle göra att kunderna utnyttjar automaten oftare, blir 
mindre priskänsliga, mer lojala och mindre benägna att byta leverantör eftersom kunden 
mister rabatten om de byter företag. Generellt kan sägas att det är viktigt att företag som 
erbjuder kunderna extra värde är tydliga med information om hur deras lojalitet belönas.  
 
För ICA föreslår vi även att vid strategiskt valda tidpunkter använda värdinnor som 
hjälper kunder att uppmärksamma kupongautomaten. Förutom att informera om hur 
kunderna använder kupongautomaten finns också möjlighet att påverka kundernas 
vetskap om rabattsystemet. 
 

6.3.2 Individuell behandling för mer frekvent utnyttjande 
 
Slutsats 5: Kunder uppskattar personliga erbjudanden.     
 
För att ytterligare förbättra effekten av kupongautomaten, föreslår vi att utveckla den i 
enlighet med vad respondenterna uppgav som värdefullt och intressant. 
 
Fastän många guld- och gröna kunder upplevde produkterna som oftast intressanta, 
svarade närmare 30 % att de skulle utnyttja automaten oftare om den innehöll 
intressantare produkter. Det finns därför stora möjligheter att utveckla produktinnehållet 
för att få kunderna att utnyttja automaten oftare. I undersökningen framkom även att 
73,2 % av respondenterna skulle uppskatta att få personliga erbjudanden, vilka baseras 
på kundens tidigare inköp. Därför föreslår vi att ICA borde införa personliga 
erbjudanden i kupongautomaten. Resultatet bekräftar teorin om att värde för kunden 
innebär individualiserade erbjudanden och service (Butscher, 2000), samt att kunder 
börjat ställa högre krav på individualiserade erbjudanden (Blomqvist et al, 2000).  
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Alla kundsegment menar att ICA uppskattar den lojalitet som kunderna uppvisar, dock 
tycker vi att guldkunderna borde uppskatta ICA: s lojalitet på ett ännu tydligare sätt 
eftersom de får de bästa erbjudanden. Genom att därför införa ett nationellt system som 
tillvara tar den totala lojaliteten mot ICA skulle det troligtvis gå att få guldkunder och 
gröna kunder att känna sig mer uppskattade. 

 
Slutsats 6. Företag som behandlar kundsegment olika, har störst möjlighet att skapa 
lojalitet.  

 
Dessutom tycker vi att det finns möjlighet till att utveckla kupongautomaten, framförallt 
om ICA ämnar attrahera nya kundgrupper. Det är även viktigt att utveckla 
kupongautomaten för att hålla uppe intresset och för att överraska kunden på ett positivt 
sätt. Vid utveckling av kupongautomaten tror vi det är viktigt att anpassa automaten till 
de olika intressen som finns bland kunder. I undersökningen framkom att olika 
kundgrupper skulle uppskatta olika utvecklingsmöjligheter. 10 procent av 
respondenterna var till exempel intresserade av att i första hand vill bli erbjudna 
specialvaror. 17 % skulle uppskatta att bli erbjudna rabatter utan kuponger, medan 51 % 
av respondenterna skulle uppskatta recept i kupongautomaten. Resultatet bekräftar 
Wolfs (1996) teori om att det är viktigt att förstå varje kundsegment och att 
marknadsföra produkter och tjänster olika beroende på att kunder inte är homogena utan 
i högsta grad individuella.  
 
För ICA föreslår vi att automaten bör vara enkel där kunden kan skriva ut kuponger, 
men att det även ska finnas möjligheter att välja en mer avancerad nivå. I den 
avancerade delen ska det finnas funktioner som efterfrågas av kunderna och som gör att 
de känner ett större värde av att använda automaten. Exempel på avancerade funktioner 
skulle kunna vara att kunden själv får välja vilka produkter den vill ha rabatt på, genom 
en produktkatalog. Enligt undersökningen var totalt sett 60 procent av kundgrupperna 
positiva till denna utveckling. 
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6.4 Generella slutsatser 
 

I de generella slutsatserna tar vi upp de slutsatser som vi anser vara tydligast. Vi presenterar 
dem i den ordning som ämnena togs upp i empirin.  

 
 

6.4.1 Lojalitetsprogram och Kundspecifik marknadsföring 
 

För att företag inom detaljhandeln skall nå kunder med önskade budskap, har vi kommit 
fram till att CRM och 1:1 fungerar bra, för att ta sig igenom det mediabrus som finns. 
Det finns stora möjligheter att kunderna tar till sig och utnyttjar de erbjudanden som 
skickas personligen till kunden. Vad gäller resurser kostar det även något mindre att 
skicka direkta erbjudanden till kunden än att skicka flygblad till konsumenter. Räknat 
på utnyttjandegraden, är kostnaden för individuella erbjudanden mycket lägre. Företag 
bör inte heller tveka på att införa mer personliga erbjudanden eftersom det, enligt vår 
undersökning anses vara mycket värdefullt.       
 
EN CRM och 1:1 strategi har även stora möjligheter att generera lönsamhet för bolaget. 
För att strategin skall leda till ökad lönsamhet är det viktigt att företaget har möjlighet 
att registrera och analysera kundens inköpsbeteende. För att företag skall ha möjlighet 
att förstå vad drivkraften och intresset är bland de olika kundgruppera är det viktigt att 
registrera kundernas inköp och sedan noggrant analysera kunddatabasen. Det som leder 
till lönsamhet är att de bästa kunderna kan identifieras och belönas. Anledningen till att 
det är viktigt att belöna de bästa kunderna, är att de står för en mycket stor andel av 
omsättningen och lönsamheten.      
 
Genom att belöna och uppmärksamma de bästa kunderna, medför det att kunden blir 
nöjd, vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Det är viktigt att de 
erbjudanden och aktiviteter som kunderna får, uppfattas som tillräckligt värdefulla för 
kunderna, och att fördelarna överstiger kostnaderna. Kostnader kan vara den tid det tar 
att undersöka erbjudanden. Om företaget lyckas skapa erbjudanden som upplevs som 
tillräckligt värdefulla, finns det stora möjligheter att skapa lojalitet med kunderna. 
Denna lojalitet kan även leda till fördelaktiga konkurrensfördelar och kan skapa 
barriärer till andra företag.         
 
Många teoretiker, Blomqvist et al (2000), Butscher (2000), menar att det är de icke 
ekonomiska incitamenten som framförallt skapar långsiktig lojalitet. Vår undersökning 
visar dock att även de ekonomiska incitamenten har stor potential att skapa stor 
tillfredställelse och lojalitet. I detaljhandeln kan således lojalitetsprogram byggas upp 
med ekonomiska incitament, för att nå kundernas belåtenhet och lojalitet. Det är dock 
viktigt att rabatter och erbjudanden som kunderna erhåller, upplevs som tillräckligt 
värdefulla. Om de upplevs som tillräckligt värdefulla kan de ekonomiska incitamenten 
även leda till att kunderna blir ambassadörer, vilket innebär att kunden är engagerat 
lojal. I sammanhanget skall även nämnas att företag kan utveckla de icke ekonomiska, 
mer värdeladdade incitamenten, för att nå en ännu starkare lojalitet. Företag skall dock 
inte utgå från att de icke ekonomiska incitamenten uppskattas mer än de ekonomiska. 
Ett lojalitetsprogram, där ett ekonomsikt baserat bonusprogram ingår, är även 
tillräckligt för att motivera kunderna att ansöka om medlemskap, förutsatt att de väntade 
förmånerna upplevs som värdefulla. 
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6.4.2 Lojalitetskiosk 
 

Genom vår undersökning kan vi inte påvisa om själva kiosken leder till ökad lojalitet 
mot företaget, dock kan vi avgöra vad företaget behöver göra för kunden skall utnyttja 
kiosken och vad som får dem att utnyttja den oftare. Vi har undersökt om kunden är 
lojal mot lojalitetskiosken och uppskattar dess funktioner. Vi antar att en ökad lojalitet 
mot kiosken, även leder till en ökad tillfredställelse och lojalitet mot företaget i stort.   
 
Lojalitetskiosken har stor potential att blir uppskattad och utnyttjad av konsumenter 
inom detaljhandeln. Om lojalitetskiosken fylls med värdefullt innehåll, används den och 
erbjudanden utnyttjas. Kiosken kan därför ses som en viktig del i ett lojalitetsprogram 
och ett företags CRM strategi. Genom vår empiriska undersökning har vissa variabler 
framkommit som utgör viktig kunskap för att med framgång införliva en lojalitetskiosk 
i en organisation. Med framgång menar vi att ett företags kunder använder kiosken och 
att det finns möjlighet att få fler kunder att använda kiosken oftare. 
 
Det är de redan engagerade och lojala kunderna som lättats tar åt sig och utnyttjar 
kiosken. De uppskattar även i högre utsträckning, än övriga kunder, ett företags 
lojalitetssatsningar. Det är dock viktigt att kiosken innehåller erbjudanden som kunden 
upplever som värdefulla. 
 
Företag inom detaljhandeln bör erbjuda de mest vanliga produkterna som erbjudanden i 
kiosken. Det innebär att erbjudanden skall baseras på de produkter som kunder främst 
förknippar företaget med. Vår undersökning visade att det är vad kunder helst vill bli 
erbjudna och skulle uppskatta mest. Bland de produkter som företaget främst förknippas 
med, är det också viktigt att välja ut de produkter som kunderna mest uppskattar. Det 
bästa är om företaget har möjlighet att basera produktvalen på kundens eget 
inköpsbeteende. Vår undersökning visade att kunder skulle uppskatta att blir erbjudna 
personliga erbjudanden, som baseras på deras eget inköpsbeteende.                      
 
I vår undersökning framkom att grunden till att en lojalitetskiosk skall fungera är 
information. Kunderna måste veta att kiosken finns och vad den erbjuder, för att 
kiosken skall nå det stora flertalet användare. Vidare är det viktigt att informera 
kunderna om företaget ger prestationsbaserade rabatter, eftersom den vetskapen kan få 
kunderna att göra större inköp. Det är dock svårt att få kunderna att förstå vad 
lojalitetskiosken innebär. Därför föreslår vi att företag inom detaljhandeln ska vara 
mycket noggranna att informera de kundgrupper som de riktar sig mot, för att 
lojalitetskiosken ska bli framgångsrik. Vi hävdar att bra information leder till ett mer 
frekvent utnyttjande av kiosken.      
 
För att nå ett brett utnyttjande bland olika kunder, och förmå kunder att utnyttja 
automaten oftare är det viktigt utveckla kiosken efter olika kundgruppers önskemål. 
Olika kunder stimuleras av olika applikationer. Vi föreslår att kiosken i grund och 
botten skall vara mycket användarvänlig och enkel. Dock skall det finnas möjligheter att 
använda fler applikationer och möjligheter som olika kundgrupper kan finna attraktivt. 
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I nedanstående modell har vi visualiserat vad ett företag bör tänka på i införandet av en 
lojalitetskiosk. Modellen syftar till att ge företag kunskap om viktiga variabler för att 
förmå dess kunder att utnyttja kiosken, och skapa förutsättningar för ett mer frekvent 
utnyttjande. 
 

6.4.3 Modell för implementering av lojalitetskiosken inom 
detaljhandeln 

 
 
 
 

Implementering av lojalitetskiosken inom detaljhandeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: LIV 
Modellförklaring: 

 
Utnyttjande 

 
Om ett företag inom detaljhandeln väljer att införa en lojalitetskiosk med mål att få 
kunderna att utnyttja och uppskatta kiosken är det viktigt att leverera erbjudanden som 
kunderna upplever vara tillräckligt värdefulla. Vad som kunder upplever som värdefullt, 
kan vara individuellt, men om företaget erbjuder de produkter som företaget främst 
förknippas med, med tillräckligt rabatterade priser, kommer kunderna att uppleva 
kiosken och dess erbjudande som tillräckligt värdefulla. Grunden för att kunder ska 
använda kiosken är information. Företaget måste vara tydliga med att förmedla vilka 
fördelar det innebär för kunden att utnyttja kiosken.  

 
Mer frekvent utnyttjande 

 
Om ett företag inom detaljhandeln väljer att utveckla kiosken med syfte att öka 
användarfrekvensen och nå fler av företagets kunder, bör de satsa på att införa 
personliga erbjudanden. De personliga erbjudandena kan vara baserade på kundens egna 
inköpsbeteende. Detta förfarande göra att kunden alltid kan förvänta sig värdefulla 
erbjudanden i kiosken, vilket leder till mer frekvent utnyttjande. För att nå en större 
kundmassa är det också viktigt att utveckla innehållet i kiosken. Kunder är individuella 
och har olika önskemål. Därför bör företaget införa fler värdeskapande applikationer, 
efter vad kunderna önskar och anser vara värdefullt.  
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under uppsatsprocessen har vi identifierat många och intressanta frågeställningar. Vi 
anser att flera av dessa är tillräckligt intressanta för att vi ska föreslå fortsatt forskning. I 
denna uppsats har vi särskilt behandlat ICA: s senaste lojalitetsskapande verktyg, 
lojalitetskiosken. Vi anser att det finns många intressanta forskningsområden kring 
lojalitetskiosken. Det kan vara intressant att undersöka hur andra länder använder 
kiosken och vilken effekt den har haft i strävan att skapa lojalitet. Ytterligare en aspekt 
skulle kunna vara att forska kring utvecklingsmöjligheterna och om de leder till en ökad 
lojalitet eller inte. Dessutom anser vi att lojalitetskioskens koppling till lönsamhet är 
väldigt intressant och ett område som är av ett stort intresse för praktiker, men även ur 
en vetenskaplig aspekt. 
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7. Källor 

 
I detta avslutande kapitel kommer vi att redovisa de källor som vi använt för att 
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