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Sammanfattning 

Eftersom det är en hårdare konkurrens på marknaden idag än det var förr, så ställs en allt större 

press på butikerna i att kunna erhålla lojala kunder. Om inte kunderna är lojala mot butiken så 

kan deras inköp ske hos konkurrenterna inom samma bransch. Vi tror att butikerna kan uppnå 

denna lojalitet genom att försöka skapa en relation med kunden och se till att stärka denna 

relation efter hand. Vi anser att om kundklubben kan påverka konsumenterna redan innan de 

planerar sina inköp, redan i början av köpprocessen, det vill säga att konsumenterna tänker på att 

de är medlemmar och därför ska vara lojala till sin butik. Men även de ekonomiska aspekterna är 

viktiga för konsumenterna. Med ekonomiska belöningar blandade med känsla, förtroende och 

ömsesidighet så kan kundklubbarna skapa bättre relationer och lojalare kunder. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om kundklubbar genererar lojala kunder samt undersöka vilka 

olika slags påverkansmetoder, barriärer eller belöningssystem som påverkar kundernas lojalitet. 

För att försöka få klarhet har vi gjort en kvalitativ undersökning med hjälp av tre 

fokusgruppsintervjuer. De tre intervjuerna har vi sedan sammanställt för att få en bild av hur 

dagens konsumenter upplever sina kundklubbar och sina relationer med dessa. Vår undersökning 

har inriktat sig på de tre olika branscherna: drivmedel, dagligvaror och konfektion. 

 

Vår undersökning visar att de respondenter vi använt oss av inte blir mer lojala av att vara med i 

någon kundklubb utan de känner mer lojalitet till de belöningar de kan få av företagen i form av 

återbäringar och värdecheckar. Detta visar ju att påverkan i form av ekonomiska aspekter har 

betydelse. Våra respondenter upplever inte heller att de behöver ha några relationer med sina 

kundklubbar, de är ju bara i butiken för att handla det de behöver. Och det kanske är bland 

relationerna vi måste förbättra oss för att erhålla lojalare kunder. 

 

Vi tror att den som funderar på att starta en kundklubb kan ha nytta av att läsa denna uppsats. 

Men kanske även den som har en sämre fungerande kundklubb kan finna något av värde. 
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1 INLEDNING 

Den här uppsatsen kommer att ge läsaren en inblick i vad lojalitetsprogram och 

relationsmarknadsföring kan ha för effekter för ett företag.  Vad vi ämnar undersöka är 

kundklubbens påverkan på dess medlemmar samt vilka faktorer som är de viktigaste till att skapa 

eventuell lojalitet i ett lojalitetsprogram. Vi ska genom fokusgruppsintervjuer försöka ta reda på 

vilka delar av alla erbjudanden i en kundklubb som konsumenterna anser vara tilltalande för att 

de ska välja ett specifikt kundklubbskort. Detta underlag från verkligheten kommer vi sedan att 

ställa mot relevanta teorier för att få fram en slags bild utav hur en bra kundklubb kan se ut. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

I den allt hårdare konkurrens som råder på marknaden idag ställs en allt större press på butikerna 

i att kunna erhålla lojala kunder, eftersom det är dessa kunder som är en stor del av en butiks 

inkomstunderlag. Om inte kunderna är lojala mot butiken så sker deras inköp hos konkurrenterna 

inom samma bransch. Vi tror att om butikerna ska kunna uppnå denna lojalitet så kan det 

innebära att butikerna måste vidta vissa åtgärder. En av dessa åtgärder är att försöka skapa en 

relation med kunden och se till att stärka denna relation efter hand. Enda sättet enligt Butscher att 

skapa köptrohet på längre sikt är att etablera en relation till kunden som inte bygger på 

ekonomiska incitament utan på känsla, förtroende och ömsesidighet1. Vi håller med Butscher till 

viss del men vi tror att de ekonomiska aspekterna är minst lika viktiga för konsumenterna. För att 

etablera en bra relation så måste nog alla dessa delar innefattas i de lojalitetsskapande åtgärderna 

hos en kundklubb, det vill säga ekonomiska belöningar blandade med känsla, förtroende och 

ömsesidighet. Som kundklubb är det ju också viktigt att skapa en interaktion mellan kunder och 

företag för att försöka få reda på vad medlemmarna har för åsikter och önskemål, helt enkelt då 

att även fungera som en informationskanal. I detta läge är kundklubb ett tänkbart alternativ som 

kan användas till att försöka skapa sådana relationer till sina kunder.  

 

Kundklubbar är något som existerat på marknaden en längre tid och utvecklingen har gått från att 

butiker bundit kunder med stämpelkort till dagens mer raffinerande relationsbyggande 

                                                           
1Butscher, (2000), s.9 
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kundklubbar.  Kundklubbar uppstod i Tyskland på mitten av 1980-talet och har gått starkt framåt 

sedan dess.2  

 

Nuförtiden så finns det väl knappast någon människa som inte känner till eller är delaktig i någon 

slags kundklubb. Vi kan se att så som utvecklingen artar sig så fyller kundklubben en allt större 

funktion för butikerna och vi tror att de butiker som inte har någon kundklubb idag troligtvis 

behöver skaffa sig en inom en snar framtid för att inte halka efter i konkurrensen. Vi tycker det 

finns för få undersökningar som belyser ämnet och vi tror att det kan vara svårt att bevisa 

lönsamheten med kundklubbar. Elinder påstår dock att ett rätt genomfört kundklubbskoncept ska 

öka verksamhetens intäkter men i ett inledningsskede kan kostnaderna vara högre än intäkterna.3  

 

Vad är då ett rätt genomfört kundklubbskoncept och vad krävs det egentligen för en butik att 

uppnå detta? Som det ser ut nu används kundklubbarna till att rikta personligt utformade 

reklaminsatser till kunderna, vilket också bidrar till att kunderna kan känna sig smickrade och 

väljer den butiken framför konkurrenten. Det kan även finnas andra orsaker såsom olika slags 

barriärer som kan knyta dessa kunder till butikerna.   

 

Vi vill med den här uppsatsen gå på djupet i ämnet för att visa på vilka mekanismer det är som 

styr och påverkar kunderna till att bli trogna vissa butiker med hjälp av kundklubbar. Eftersom 

det är förmånerna som utgör basen i en kundklubb, och dessa ska ha ett högt upplevt värde för 

dess medlemmar enligt Butscher4, så ställer vi oss följande frågeställningar: Skapar kundklubbar 

lojalitet hos kunderna idag? Vilka delar av en kundklubbs erbjudanden är det som binder 

kunderna? Är det att kundklubben bygger relationer eller är det de olika slags barriärer som 

binder kunderna till butiken? Uppsatsen är skriven ur ett företagsperspektiv eftersom det är 

butikerna som i första hand kan ha användning av vår undersökning. 

1.2 Problemformulering 

Bidrar kundklubbar till ökad lojalitet hos konsumenten, och vilka delar av ett lojalitetsprogram 

har störst betydelse till att skapa kundlojalitet? 

                                                           
2Butscher, (2000), s.9 
3Elinder, (1993), s.78-79 
4Butscher, (2000), s.15 
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1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med vår uppsats är att vi vill undersöka om kundklubbar genererar lojala kunder samt 

undersöka vilka olika slags påverkansmetoder, barriärer eller belöningssystem som påverkar 

kundernas lojalitet. I ett vidare perspektiv kan uppsatsen ge en butikschef hjälp med att finna nya 

infallsvinklar på vilka faktorer som är relevanta att beakta vid skapandet av en kundklubb.  

1.4 Undersökningen (teori, begrepp och metod) 

De teorier vi har valt att arbeta med har vi hämtat från litteratur som är intressant ur ämnets 

perspektiv. Litteraturen vi använder oss utav är Konsumentbeteende skriven av Evans med flera, 

Påverkan av Cialdini, Kundklubbar av Elinder samt Butscher´s Kundklubbar och 

lojalitetsprogram och därtill även andra teorier som är relevanta för ämnet. Vi kommer även att 

använda teorier som vi funnit på Internet och i artiklar. Dessa teorier kommer att ge belägg för 

eller reformera våra åsikter under arbetets gång. Vi ska försöka reda ut sådana begrepp som 

kundlojalitet, påverkansmetoder och vilka barriärer som kan finnas. Den metod vi har tänkt 

använda oss av är tre fokusgruppsintervjuer med personer som innehar ett lojalitetskort. Vi har 

för avsikt att undersöka kundklubbar inom drivmedel, dagligvaror samt konfektionsbranschen. 

Detta för att påvisa vilka skillnader och likheter det kan finnas i olika branscher gällande lojalitet. 

Förmodligen kommer vi att få tillräckligt med information genom att göra dessa tre intervjuer, 

men skulle så inte vara fallet när de är avklarade får vi ta beslut om att göra fler. Respondenterna 

ska variera i åldrar samt ha ett eget boende, de ska vara ansvariga för inköpen eftersom vi då får 

de mest insatta och erfarna i detta ämne. Vi ska ställa sådana frågor som ger oss svar på hur 

trenden med kundklubbar ser ut? Behövs kundklubbar? Vilka incitament finns det för detta? Vad 

gör kunder lojala? Vi tycker att ämnet behöver bearbetas för att få ett underlag på hur en väl 

fungerande kundklubb kan se ut. Resultaten ska vi framdeles analysera mot de teorier vi finner 

väsentliga för ämnet.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel ska vi beskriva de modeller, begrepp och teorier som vi kommer att använda oss 

utav i arbetet. För att kunna få ett svar på vår problemformulering, om kundklubbar bidrar till 

ökad lojalitet, så måste vi först ha en teoretisk grund att gå efter. Vi kommer att titta närmare på 

köpprocessen, lojalitet, relationsmarknadsföring samt kundklubbar och förklara dessa begrepp 

mer utförligt. Då vi anser att dessa delar är relevanta för att belysa vad det är som gör kunderna 

mer lojala så ska de här delarna också kunna stödja vår problemformulering.  Köpprocessen har 

vi med för att påvisa de bakomliggande orsakerna till hur konsumenter agerar vid inköp. Om det 

sedan bidrar till att få konsumenter till att tänka kundklubb redan när de planerar att göra ett 

inköp så har troligtvis kundklubben vunnit första ronden. I teorin om lojalitet går vi igenom vad 

det är för någonting och vilka olika slags lojaliteter det finns samt olika faktorer som bidrar till 

att skapa lojalitet. För att kunna uppnå lojalitet så krävs det någon slags relation mellan kund 

och företag, därför har vi valt att ha ett avsnitt om relationsmarknadsföring. Vi har valt att utgå 

från Gummesons bok Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R där olika slags relationer 

beskrivs och processerna mellan dessa visas. I det sista kapitlet tar vi upp kundklubben ur olika 

perspektiv. Vi beskriver bland annat kundklubbens uppkomst och syfte. Sedan beskriver vi 

kundklubbens förmåner, barriärer samt påverkansmetoder som kan bidra till att skapa lojalitet 

hos kunderna.  

2.1 Köpprocessen  

Konsumenter fattar dagligen otaliga köp och konsumtionsbeslut och de flesta av dessa beslut går 

på ren rutin. Köp och konsumtion sker ofta i nära anslutning till varandra exempelvis matinköp 

medan en del konsumtion pågår under längre tid såsom kläder eller bilköp. Dahlen och Lange tar 

upp en modell i fem steg. De fem stegen är behovsidentifikation, informationssökning, alternativ 

utvärdering, köp samt utvärdering efter köpet. Behovsidentifikation är i den stunden 

konsumenten identifierar ett behov som till exempel att de känner av hunger och så vidare. 

Informationssökning är att konsumenten söker information för att stilla begäret som uppkommit. 

Alternativutvärdering är utredningen av vilka olika alternativ som finns att välja på marknaden 

för att tillfredsställa behovet. Sedan genomförs ett köp utifrån den alternativa utvärderingen. 
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Därefter utvärderas inköpet som gjorts och om utfallet är till belåtenhet så genomförs nästa köp 

på samma vis.5 

 

Vi anser att om kundklubben kan påverka konsumenterna redan innan de planerar sina inköp, 

redan i början av köpprocessen, det vill säga att konsumenterna tänker på att de är medlemmar 

och därför ska vara lojala till sin butik. Om konsumenterna i sitt undermedvetna tänker på sin 

kundklubb så är ju chansen ganska stor att de påbörjar sin inköpsrunda i just den butiken och på 

det viset så blir de mer lojala. Även när konsumenterna utvärderar sina inköp och om resultatet är 

till belåtenhet så bör detta vara grunden till att de väljer just denna butik igen som första 

alternativ när de ska till att handla ur denna produktkategori.  

2.2 Lojalitet 

Ett antagande som ligger till grund för de flesta satsningar på ökad kundlojalitet är att lojalitet 

leder till lönsamhet. I takt med att kunden blir lojal så ackumulerar denne erfarenhet av 

erbjudandet med sina återbesök i butiken. Kunden går från novis till att bli mer av en expert i och 

med återbesöken. Men enligt Söderlund kan vi inte dra slutsatsen att den lojala kunden är lönsam 

eftersom lojaliteten kan se ut på olika sätt.6 Däremot menar Evans att med en starkare lojalitet så 

kan marknadsföringskostnaderna minska och om konsumenterna är lojala så finns en god grund 

för en positiv mun-till-mun kommunikation vidare så blir de mest lojala konsumenterna 

förespråkare för just den produkten. Det är fler företag som inser att det är viktigt att behålla de 

redan existerande kunderna.7 

 

I ett allmänt perspektiv anses lojalitet betyda det samma som att vara solidarisk vilket innebär att 

känna samhörighet med något eller någon.8 I marknadsföringslitteraturen så tolkas ofta begreppet 

lojalitet som ett mentalt tillstånd hos kunden. Kunden kan känna lojalitet gentemot ett visst 

varumärke en viss butik eller något annat. Om konsumenten har en stark positiv preferens till ett 

visst varumärke eller en viss butik så kan det betecknas som en lojal attityd.9 Forskarna anser att 

det finns två huvudinriktningar rörande lojalitetsbegreppet. Den ena är lojalitet som ett beteende, 

                                                           
5Dahlén, Lange, (2007), s.25-26 
6Söderlund, (2003), s.20-21 
7Evans, et.al, (2008), s.254 
8www.ne.se 
9Söderlund, (2000), s.28 
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den andra ser lojalitet som ett attitydliknande mentalt tillstånd hos kunden. Forskare anser att 

lojalitet är en kombination av dessa attityder och beteenden.10 Holmberg nämner att argumenten 

mot rena beteendedefinitioner är att det är omöjligt att skilja på äkta och oäkta lojalitet. 

Problemet med lojalitetsdefinitioner som bara tar hänsyn till konsumenters attityder är att 

kopplingen mellan attityd och beteende inte är given. Det är svårt att hävda att någon är lojal mot 

en butik enbart på grund av att hon/han har en stark positiv attityd till butiken, det vill säga utan 

att hon/han handlar där.11 Söderlund skriver att det inte finns någon rätt definition på begreppet 

lojalitet, utan snarare så finns definitioner och begrepp som forskare använder för att strukturera 

och förstå de fenomen vi är intresserade av.12 Vi kommer att titta närmare på den sistnämnda 

typen av lojalitet som ser en kombination mellan attityder och beteenden eftersom det är den vi 

använt i vår undersökning. Dick och Basu har gjort en lojalitetsindelning (figur 1) baserat på 

faktorer som relativ attityd samt beteendemässig lojalitet, de försöker påvisa samband mellan 

dessa för att visa på olika typer av lojalitet som visas i figuren nedan.13    

       

  Beteendemässig lojalitet  

      

  Låg Hög   

Relativ 
Hög 

Latent 
lojalitet 

Sann 
lojalitet 

  

attityd 
Låg 

Ingen 
lojalitet 

Falsk 
lojalitet 

  

 Figur 1 lojalitet i förhållande till attityd
14

  

      

 

Dick och Basus förklaring till modellen lyder som så att om vi vill uppnå sann lojalitet krävs 

både ett högt lojalt beteende och en hög relativ attityd. Medan en falsk lojalitet har en låg relativ 

attityd fast fortfarande ett högt lojalt beteende. En lojal attityd som inte återspeglas i ett lojalt 

beteende innebär latent lojalitet. Dick och Basu säger dock att det är de relativa attityderna som är 

intressanta, det vill säga inte bara vad vi tycker om en viss produkt utan också hur vi utvärderar 

produkten i förhållande till konkurrerande erbjudanden.15 Mägi skriver om ännu en studie gjord i 

                                                           
10Söderlund, (2000), s.23  
11 Holmberg,(2004), s.35 
12Söderlund, (2000), s.27 
13Söderlund, (2000), s.27 
14 Dick, Basu, (1994) sid 101 
15Söderlund, (2000), s.26-27 
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ämnet av Gremler och Brown där de styrker Dick och Basus modell, fast med ett tillägg. De har 

lagt till ytterligare en dimension till lojalitet. De benämner den som kognitiv lojalitet och denna 

dimension beskrivs som ”vad som först dyker upp i konsumentens huvud” när de ska till att göra 

återkommande inköp, att konsumenterna inte seriöst överväger andra företag när de ska göra 

dessa inköp.16  

2.3 Relationsmarknadsföring 

Vår uppfattning är att de flesta företag och kundklubbar borde jobba mer på sina relationer till 

konsumenterna för att på det viset få mer lojala konsumenter. Om konsumenterna är nöjda i sin 

relation till ett visst företag eller en viss kundklubb så kommer de troligtvis att fortsätta att handla 

där. Albertsson och Lundqvist skriver att människan är en social varelse som skulle gå under om 

deras nät av relationer skulle upplösas. De företag som har många kunder kan uppleva att det är 

svårt att ha kontakt med alla kunder, men det kan de lösa exempelvis genom att ha sina 

kundkontakter i en kundklubb, då detta skulle kunna göra att kunderna skulle känna sig mer 

omhändertagna.17  

 

Evans tar upp fem begrepp för att förklara och beskriva framgångsrika relationer. Begreppen är 

förtroende, engagemang, ömsesidiga mål, tillfredsställelse och samarbete. Förtroende är själva 

grunden till en relation. Det måste finnas tillit mellan två parter för att en relation ska uppstå. För 

att skapa ett förtroende bör det uppmärksammas vilka detaljer som är av vikt för konsumenterna. 

För att vidmakthålla relationen så krävs också ett engagemang från både konsumenten och 

företagets sida. De ömsesidiga målen kan förklara drivkrafterna bakom en relations utveckling. 

Bägge parter måste uppleva att de kan nå fram till ett mål genom relationen. För att uppnå 

tillfredsställelse i relationen och motivera kunderna så får inte erbjudandet från företaget göra 

dem missnöjda. Men även om kunderna blir missnöjda så kan de stanna kvar i relationen så länge 

de inte känner till andra alternativ. Parterna i en relation måste kunna arbeta tillsammans för att 

förbättra relationen och detta är avgörande för att kunna uppnå de ömsesidiga målen.18 

 

                                                           
16Mägi, (1999), s.15 
17Albertsson, Lundqvist, (2005) s.358-360 
18Evans et al, (2008), s.262-264 
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Evert Gummesson har gått djupare in i ämnet relationsmarknadsföring i sin bok Från 4P till 30R, 

han påbörjade arbetet med boken 1968 och det tog 13 år tills första upplagan släpptes.19 Evert 

Gummessons definition på relationsmarknadsföring är följande: ”Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.
20 Gummesson har 

tagit upp 30 relationer som han tycker är viktiga men han skriver att det säkert finns fler. De 30 

relationerna har han delat in i olika grupper såsom klassiska marknadsrelationer, speciella 

marknadsrelationer, megarelationer och nanorelationer.21 Relationsmarknadsföring handlar inte 

bara om kundrelationer utan även om andra marknadsrelationer, distributörer, konkurrenter och 

egna leverantörer. Relationsmarknadsföring handlar även om megarelationer till massmedier, 

politiker och personliga vänner samt nanorelationer inne i företaget.22 Vi kommer inte att gå 

igenom alla 30 relationerna utan vi har valt ut de relationer som har betydelse för vårt arbete. 

 

De klassiska marknadsrelationerna kan delas in i tre stycken, där den första relationen är mellan 

köpare och säljare som är den så kallade moderrelationen. I nästa relation vävs konkurrenterna in 

som en tredje part och det blir ett triangeldrama. Den tredje klassiska relationen är ett nätverk av 

relationer, där den fysiska distributionen är det mest framträdande exemplet. Distribution bör 

vara en värdeskapande service där varor bara är en komponent. Relationsmarknadsföring handlar 

om hela erbjudandet där det ingår interaktion med kunder, leverantörer och andra.23 

      

        

           
 
Figur 2 Butiken eller kundklubben måste skapa relationer och även överbygga barriärerna gentemot kunderna.24 
                                                           
19Gummesson, (2002), s.11 
20Gummesson, (2002), s.16 
21Gummesson, (2002), s.44-45 
22Gummesson, (2002), s.286  
23Gummesson, (2002), s.49-80 
24Egen bild Per Holmgren 2009 
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De speciella marknadsrelationerna är fjorton till antalet och har alla sina rötter i den klassiska 

moderrelationen. De fjorton speciella marknadsrelationerna är:25 

R4 Kundrelationer via marknadsförare. 

R5 Servicemötet: interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. 

R6 Den månghövdade leverantören och den månghövdade kunden. 

R7 Relationen till kundens kund. 

R8 Närrelation kontra distansrelation till kunden. 

R9 Relationen till den missnöjde kunden. 

R10 Monopolrelationen: kunden eller leverantören som fånge hos maktföretaget 

R11 Kunden som ”medlem”. 

R12 E-relationen. 

R13 Parasociala relationer: relationer till varumärken och objekt. 

R14 Den icke-kommersiella relationen. 

R15 Den gröna relationen.  

R16 Den juridiska relationen 

R17 Den brottsliga relationen. 

 

Vi beskriver nedan fem av dessa relationer som vi anser har betydelse för vårt arbete. Vi valde 

dessa relationer utifrån att det är dessa som mest berör själva relationen mellan kund och butik. 

Den fjärde relationen berör kundrelationer via marknadsförare där säljare är marknadsförare på 

heltid, det är de som bygger relationerna till kunderna. I och med att det är säljare som står för 

kontakten med kunderna så är det även de som är ansiktet utåt. Kunderna använder word of 

mouth vilket innebär att de förmodligen är de viktigaste marknadsförarna. Den femte relationen 

berör själva servicemötet det vill säga interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. 

Servicemöte är möte mellan människor med olika bakgrunder där intensiteten i relationerna och 

interaktionen kan variera starkt. Det är viktigt att personalen verkligen anstränger sig i relationen 

så att det inte känns tillgjort utan blir en positiv upplevelse. Den åttonde relationen tar upp 

närrelation kontra distansrelation till kunden. Ett företag som har sina kunder på distans bör 

reducera avståndet för att komma närmare kunden och på det sättet få en bättre relation. För att 
                                                           
25 Gummesson, (2002), s.46-47 
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förstå sina kunder så måste de träffa sina kunder regelbundet. Den nionde relationen berör 

relationen med den missnöjda kunden. Den missnöjda kunden har tre olika vägar att välja på. 

Antingen går de till en konkurrent, säger ifrån och kräver rättelse eller så förblir de trogna av 

olika skäl exempelvis ideologiska skäl. Det är då viktigt att ta hand om klagomålen till kundens 

belåtenhet ur en långsiktig relations synvinkel. Relation elva omnämner kunden som medlem. 

Medlemskap används för att skaffa stamkunder i ett försök att få en fast och långsiktig 

kundrelation. Ett medlemskap ger möjligheter att bygga upp en databas om varje kund vilket 

möjliggör individualiserad behandling av kunderna. Sammanfattningsvis blir syftet med 

medlemskapet att belöna kunden för trohet och att företaget ska kunna bygga ett 

kundrelationsmarknadsföringssystem (CRM) med mer information om kunderna.26 

 

Megarelationer är de relationerna som är ovanför marknaden men de är ändå de som bestämmer 

villkoren för marknadsföringen. Det berör de personliga relationerna och sociala nätverk. Det är 

även här kunskapsrelationen och den massmediala relationen tas upp.27 

 

Nanorelationerna är relationerna nedanför marknaden det vill säga inom företagen. Det är dessa 

relationer som påverkar marknadsföringens genomförande, de är en förutsättning för att lyckas 

med marknads och megarelationerna.28  

 

Sammanfattningsvis kan vi ställa oss frågan om det lönar sig med relationsmarknadsföring? 

Gummesson svarar på det genom att säga att kortsiktig vinst inte är det enda måttet på framgång. 

Vi mäter löpande avkastning på finansiellt kapital, men som det ser ut nu går det inte att mäta 

avkastningen på relationer, nätverk och interaktion. Fast det anses bland marknadsförare att det är 

fem till tio gånger så dyrt att skaffa en ny kund som att behålla en existerande kund. En del 

studier visar på ett samband mellan hög kundtillfredsställelse och höga framtida vinster. Vi 

tänker med ledning av vår problemformulering försöka utröna om det är 

relationsmarknadsföringen som måste förändras för att konsumenterna ska bli mer lojala till sina 

kundklubbar. Vi ska även se vilka relationer konsumenterna har, vilka de anser är viktiga och 

vilka de helst skulle vilja ha. 

                                                           
26Gummesson, (2002), s.81-129 
27Gummesson, (2002), s.180 
28Gummesson, (2002), s.219 
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2.4 Kundklubbar 

Kundklubben är av tyskt ursprung och syftet är att aktivera konsumenterna samt att öka deras 

lojalitet genom att skapa en känslomässig relation. En kundklubb kan beskrivas som en 

kommunikativ sammanslutning av personer eller organisationer, vilket startas och drivs av en 

organisation för att regelbundet kunna ha direktkontakt med högt upplevt värde, med målet att 

aktivera dem och öka kundens lojalitet genom att skapa en känslomässig relation. Kundklubben 

är alltså en metod baserad på värde för att skapa en känslomässig relation.29 

 

Några av en kundklubbs viktigaste särdrag är att den bildas, utformas och drivs av en 

organisation och inte av kunder. Kundklubben ger medlemmar ett faktiskt och upplevt värde 

genom en optimal kombination av rena ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner. 

Kundklubben ger också möjlighet till ömsesidig kommunikation mellan medlemmarna och 

företaget i fråga. Kundklubbar kan samla data som andra avdelningar inom företaget kan ha nytta 

av i sitt utvecklingsarbete. Vidare så är kundklubben syfte att aktivera kunderna genom att bland 

annat få dem att bli att köpa eller rekommendera en produkt och att kommunicera med klubben. 

Huvudsyftet med en kundklubb är att öka vinsten, avkastningen och marknadsandelarna. Andra 

viktiga mål handlar om att behålla kunder, värva nya kunder och lägga upp en tillfredställande 

kunddatabas, bistå andra avdelningar med information samt skapa möjlighet till kommunikation 

mellan organisationen och dess kunder. Vidare finns det syften såsom att förbättra 

kundkontakterna och kundtjänstfunktionen, öka produktanvändningen eller öka besöksfrekvensen 

för ett visst försäljningsställe.30 

 

Kundklubbens främsta målgrupp ska utgöras av de kunder som står för den störta delen av 

omsättningen eftersom det är dessa relationer som är viktiga för företagets framtid. Så därför är 

det viktigt att fokus ligger på att systemet svarar mot de bästa kundernas behov men även de 

kunderna som är mindre lönsamma ska såklart inte uteslutas för de kommer ändå att ha nytta av 

systemet.31 

                                                           
29Butscher, (2000), s.12 
30Butscher, (2000), s.12-13 
31Butscher, (2000), s.13-14 
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2.4.1 Hur skapas de rätta förmånerna? 

Med en ökande konkurrens på marknaden och kunder som är oförutsägbara och välinformerade 

så bör det sättas in insatser för ökad köptrohet, det kanske blir de lojalitetsskapande åtgärderna 

som gör att företaget lyckas. Butscher skriver vidare att det inte är lätt att skapa och driva en 

kundklubb men om det lyckas så är effektiviteten svår att överträffa. Det kan till och med få stor 

betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Det gäller att medlemmarna blir erbjudna 

något som har ett faktiskt värde för dem.32 Detta bekräftas av Elinder där det nämns att syftet 

med klubbförmånerna är att skapa ett intresse för medlemskap i klubben. Varje medlem måste 

tycka att det är värdefullt att vara medlem.33 

 

Hur ska vi då veta vilka förmåner som är de rätta för kunderna? Butscher försöker i sin bok att 

beskriva begreppen gällande förmåner. Där nämns att för att locka till medlemskap så krävs ett 

högt värde, vilket innebär att en förmån ska motsvara målgruppens förväntningar eller ha en viss 

exklusiv prägel. Det är inte bara det relativa värdet av förmånen ska vara högt utan också det 

absoluta värdet. Upplevt värde innebär att det är kunderna som ska uppleva förmånerna som 

värdefulla och inte bara ur företagets synvinkel. Därför är det viktigast att ta reda på kundens 

åsikter om vad som är värdefullt i förmånerna. Det enda sättet att ta reda på detta är att fråga 

kunderna.34 

 

För att ta reda på vilka förmåner som är värdefulla för konsumenterna så ges förslag på en tratt i 

tre steg där steg ett är en intern process med brainstormning om vilka förmåner som kan vara 

tänkbara. Steg två bjuder in potentiella kunder till en förstudie där vi sållar bort sådant som inte 

är intressant eller som tolkas fel. Steg tre är en storskalig studie som identifierar de största 

värdeskaparna och där mäts värdet samt hur uppskattad användbarheten är. Det som är kvar är nu 

ett förmånspaket som upplevs som värdefullt av våra konsumenter.35 

 

En kundklubb använder sig antingen av ekonomiska eller icke-ekonomiska förmåner. Det 

idealistiska konceptet innehåller en värdegrundad kombination av dessa två typer av förmåner. 

                                                           
32Butscher, (2000), s.21 
33Elinder, (1993), s.64 
34Butscher, (2000), s.69-70 
35Butscher, (2000), s.80 
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De ekonomiska förmånerna är konkreta som exempelvis prissänkningar, rabatter och kuponger. 

Konsumenter vill ju gärna spara pengar men det är inte det som är drivkraften bakom köptrohet. 

Det är istället de icke-ekonomiska förmånerna av immateriell natur som skapar köptrohet såsom 

specialerbjudanden eller ett särskilt bemötande i kombination med belöning som kunden söker. 

Några exempel på icke-ekonomiska förmåner kan vara medlemstidningar, service och tjänster av 

olika slag samt olika slags evenemang.36 

2.4.2 Barriärer som påverkar kunder 

Faktorer som kan leda till beteendemässig lojalitet är inte bara nöjdhet med butikens erbjudande, 

utan det kan vara olika barriärer, det vill säga hinder som gör det svårt för kunden att exempelvis 

byta butik.37 Söderlund nämner sex olika barriärer i sin bok. Det är informationsbarriärer, 

marknadsstrukturella barriärer, budgetbarriärer, avtalsbarriärer, sociala barriärer och 

förändringsbarriärer. Med informationsbarriärer menas att konsumenter inte orkar engagera sig i 

att samla information och av den orsaken inte får kunskap om andra alternativ. 

Marknadsstrukturella barriärer betyder att det endast finns ett begränsat antal alternativ. Kan 

exempelvis avse det geografiska avståndet eftersom konsumenter upplever att om en butik är 

belägen på för långt avstånd så väljer de det närmaste alternativet. Med budgetbarriärer menas att 

konsumentens resurser anger gränser för vilka alternativ de kan välja. Avtalsbarriärer kan 

exempelvis vara ett juridiskt bindande kontrakt mellan konsumenten och företaget som blir för 

kostsamt för konsumenten att avsluta. Det som styr de sociala barriärerna är de preferenser och 

vanor i den grupp som konsumenten själv vill tillhöra. Här är tillhörigheten den viktigare 

drivkraften till lojalitet än den egna nöjdheten. Vad gäller förändringsbarriären så innebär det att 

kunden kan ha ett motstånd för förändringar som innebär att han inte vill köpa nya varianter av 

den aktuella produkten, det vill säga en ovilja till förändring på grund av gamla vanor.38 

2.4.3 Påverkansmetoder 

För att vara framgångsrika så använder sig kundklubbarna av en eller flera påverkansmetoder, det 

vill säga olika typer av erbjudanden och liknande som lockar kunderna till att bli medlemmar. 

Cialdini beskriver sex påverkansmetoder i sin bok Påverkan. De är reciprocitet, förpliktelse och 

                                                           
36Butscher, (2000), s.72-73 
37Söderlund, (2000), s.28 
38Söderlund, (2003), s.74-80 
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konsekvens, sociala bevis, sympati, auktoritet och knapphet. Sammanfattningsvis så bör varje 

handlare försöka använda så många påverkansmetoder som möjligt innan konsumenten kommer 

fram till sitt köpbeslut.39 Reciprocitet är så att säga att den som får en gåva måste lämna en 

gengåva, vi hamnar i en skuld. När säljaren ägnar kunden mycket tid så känner kunden att denne 

måste köpa något i gengäld. Sociala bevis innebär att vi gör som andra, om många tycker om en 

produkt så vill många andra ha produkten också. Knapphet är det om det finns få exemplar av 

produkten och i det läget så är vi rädda att bli utan ett exemplar. Det kan även handla om 

begränsad tillgång till något, det kan vara ett erbjudande endast för medlemmar.40 Under sympati 

hamnar smicker och det är vi människor svaga för. Vi tycker oftast om dem som smickrar oss och 

blir välvilligt inställda.41  

 

För att få en koppling mellan påverkansmetoder och kundklubbar så måste vi titta på vad 

kundklubbarna använder för lockelser för att få medlemmar. Då vi studerat kundklubbars 

erbjudande, har vi upptäckt att den vanligaste metoden är att erbjuda ekonomiska förmåner i form 

av rabattcheckar men det förekommer även olika former av återbäringar som är baserade på vad 

konsumenten köpt tidigare. Konsumenten hamnar i tacksamhetsskuld på grund av rabattchecken 

och enligt teorin så heter detta reciprocitet.42 Men även knapphetsprincipen används i form av 

begränsade erbjudanden till få utvalda konsumenter.43 Smicker är också användbart när 

kundklubbar ska värva medlemmar, och det går ut på att kundklubben ger specialerbjudanden till 

medlemmarna så att de känner sig omtyckta och speciella.44  

                                                           
39Cialdini, (2007) 
40Dahlen, Lange, (2007) s. 308 
41Cialdini, (2007) s.171-172 
42Cialdini, (2007) s.32 
43Cialdini, (2007) s.226 
44Cialdini, (2007) s.171 
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3 METOD 

I detta kapitel beskriver vi hur själva processen gått tillväga med uppsatsen. Vi visar på vilka 

diskussioner och frågeställningar vi haft som har föranlett vår problemställning. Sedermera 

åskådliggör vi själva förloppet med hur vi nådde fram till vårt val av undersökningsutformning 

och de val vi tvingats göra för insamling av data.  Vidare ska vi redogöra för den litteratur som 

vi valt att hämta teorier ifrån. Vi kommer även att ta upp de eventuella problem som vi stött på 

under arbetets gång.  

3.1 Utveckling av problemställning 

Vår problemställning har uppkommit genom diskussioner om kundklubbars vara eller inte vara. 

Om det finns fog för dessa och om de är ekonomiskt lönsamma. Men efter att ha dryftat ämnet i 

diskussioner med varandra så har vi reviderat vår tidigare synvinkel i ämnet. Vad som bidrog till 

att ändra vår syn på ämnet var bland annat att det är väldigt svårt att mäta om kundklubbar är 

lönsamma eller inte och vi kände en viss osäkerhet med den inriktningen. Vi kom då fram till att 

det vore intressantare ur vårt perspektiv att ta reda på vilka mekanismer som konsumenterna 

anser vara de faktorer som bidrar till att de blir lojalare mot en viss kundklubb och om det 

verkligen är så att kundklubbar förbättrar relationerna med kunderna.  

3.2 Val av undersökningsutformning 

För att reda ut frågeställningarna i problemställningen så var nästa steg att bestämma oss för vilka 

metoder vi skulle välja för att gå vidare i arbetet. Som Jacobsen nämner så kan vi välja intensiv 

eller extensiv uppläggning, där den intensiva går på djupet och den extensiva går på bredden. Han 

säger vidare att de flesta helst går både på bredden såväl som djupet men i praktiken skapar det 

problem.45 Vi har valt att gå mer på djupet och samla in data från mindre antal enheter för att 

informationen skall få ett bättre sammanhang som i slutändan ska avge en större intern giltighet. 

Detta medför då att vårt upplägg blir intensivt.  En anledning till att vi inte valt kvantitativ 

undersökning är att det skulle ta mycket tid i anspråk med att analysera den stora mängd data som 

då skulle bli insamlat. Eftersom vi inte har de rätta kunskaperna till att utvärdera resultat av en 

sådan omfattande enkätundersökning så valde vi en annan väg. En kvantitativ undersökning 

                                                           
45Jacobsen, (2009), s.92 
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medför också ett brett material och det lyfter inte fram svaret på den fråga vi vill ha svar på i vår 

problemformulering. Därför valde vi då att använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod 

som också går mer på djupet i ämnet, för att få mer nyanserad bild av hur konsumenter upplever 

att kundklubbar påverkar dem. Vi vill helt enkelt få ett lite vidare perspektiv på vilka orsaker som 

är lojalitetsskapande hos konsumenterna. Vi har då med hjälp av tre fokusgruppsintervjuer 

undersökt om de som innehar ett lojalitetskort är sant lojala och vad som annars krävs för att de 

ska bli mer lojala.  

3.3 Undersökning 

Enligt Jacobsen så är det i huvudsak två metoder som används vid insamling av data, och det är 

kvantitativ samt kvalitativ metod. Vid insamling av kvantitativa data så används tre huvudtyper, 

vilka är postenkäter, telefonintervjuer och standardiserade besöksintervjuer. Denna metod 

används för att få en bredd på insamlat material för att kunna generalisera resultatet. Den 

kvantitativa metoden är mest lämplig när vi vill beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning. 

Metoden är lämplig om vi vill ta reda på hur ofta ett fenomen förekommer.46 För att samla in 

kvalitativa data så används framförallt tre tekniker, öppen individuell intervju, gruppintervjuer 

eller observationer. Denna metod bidrar till att skapa nyanserade beskrivningar och går mer på 

djupet.47 Det finns för och nackdelar med bägge metoderna. Fördelen med kvantitativ metod är 

att informationen är lätt att behandla men nackdelen är att undersökningen får en ytlig prägel. 

Eftersom att med en kvalitativ metod är det lättare att utmåla nyanser och kunna gå djupare in i 

ämnet så har vi tänkt oss att använda denna. Nackdelen är att det är tidskrävande.  

3.3.1 Val av undersökningsmetod  

För vår informationsinsamling har vi använt oss utav den kvalitativa undersökningsmetoden med 

hjälp av fokusgruppsintervjuer. Vi valde den kvalitativa metoden på grund utav att vi vill gå på 

djupet med vilka faktorer som inverkar på konsumenters lojalitet till kundklubbar. Vi har inga 

ambitioner med att materialet ska generaliseras på något vis. Utan vi har lagt fokus på arbetets 

interna relevans. Några anledningar har också varit att den kvantitativa metoden med sina enkäter 

skulle ha skapat merarbete för oss. Dels för att det då krävs en kunskap i att tolka dessa svar från 

ett stort antal respondenter som vi inte besitter samt att vi med vår problemformulering inte är 

                                                           
46Jacobsen, (2002), s.281-327 
47Jacobsen, (2002), s.159-191 
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intresserade av frekvens eller omfattning av ett fenomen utan en mer nyanserad beskrivning av 

ämnet. 

 

Fokusgruppsintervju är lämplig att använda när forskaren är intresserad av hur deltagarna i en 

viss grupp tillsammans resonerar kring ett visst fenomen. Fokusgrupper kan också användas till 

att jämföra hur olika, inbördes homogena, grupper resonerar kring ett fenomen.48 Detta är av vikt 

för oss då vi valt att dela in våra fokusgrupper efter olika åldersgrupper vilket vi beskrivit under 

val av undersökningsgrupp.  

3.3.2 Val av datainsamling 

Vår datainsamling har bedrivits med hjälp av fokusgruppsintervjuer och dessa har genomförts i 

en hemlik miljö eftersom vi ansåg att respondenterna har benägenhet till att bli mer avslappnade 

och trygga under sådana omständigheter. Vi valde att använda oss utav ljudupptagning för att 

dokumentera intervjuerna. Anledningen till detta berodde på att de respondenter vi kommit i 

kontakt med upplevde att det var att föredra framför en videoupptagning. Respondenterna kände 

sig helt enkelt inte bekväma med att bli filmade så därför var inte valet svårt att ta. För att få det 

bästa ur intervjuerna så ansåg vi att det är viktigt att respondenterna känner sig bekväma under 

tiden och försöka reducera så mycket det går av störande moment som kan ha en hämmande 

påverkan. 

3.3.3 Val av undersökningsgrupp 

Fokusgrupperna bestod av respondenter i olika åldrar, olika kön, olika bakgrunder men med den 

gemensamma nämnaren att de alla har lojalitetskort. Vårt första val var att gruppera våra 

fokusgrupper efter olika ålderssegmenteringar. Vi valde även ut respondenter som har ansvar för 

inköp i hushållen och innehar kundkort, på grund av den orsaken så la vi den lägsta åldersnivån 

på 20 år. Varje fokusgrupp bestod av fem respondenter relativt lika fördelat på kvinnor och män. 

Fokusgrupperna har vi grupperat efter olika åldersspann såsom 20 till 30 år, 30 till 40 år och 40 

till 50 år. Anledningen till denna indelning är för att påvisa vad i en kundklubbs erbjudanden som 

har betydelse för de olika ålderssegmenten till att skapa lojalitet. Rekryteringen av 

respondenterna gick till på så vis att vi använde oss utav vänner och bekanta som vi bjöd in till 

                                                           
48Larsson et al, (2005), s.171 
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dessa fokusgrupper. För att respondenterna skulle känna att de fick något i gengäld för sina svar 

så bjöd vi på fika. 

3.3.4 Kritik till undersökningsmetoden 

En av riskerna med att vi valde fokusgruppsintervju som vår undersökningsmetod för insamling 

av data var bland annat att vissa respondenter i gruppen kanske inte kom till tals av olika 

anledningar. Hur vi valde att sätta samman gruppen kunde ha betydelse för dynamiken i gruppen 

och kunde ge både en positiv eller negativ påverkan på materialet. Vi såg att vissa problem kunde 

uppstå under själva intervjuerna, dels att själva informationen som vi samlat in kanske inte var 

tillförlitligt på grund av att moderatorn inte var tillräckligt insatt eller hade tillräcklig erfarenhet i 

att styra upp samtalen i en fokusgrupp. Detta kan vi uppleva som en risk eftersom vi inte har så 

stora erfarenheter av just denna typ av intervju. 

3.3.5 Val av litteratur 

Vi har utgått från litteratur som vi ansåg ha relevans för ämnet. Vi har genom kontakt med 

biblioteket fått assistans i jakten efter litteratur som berör ämnet. Den metod för 

informationssökning vi använde oss av där var den systematiska metoden, eftersom vi då sökte i 

bibliotekets databaser för att påträffa litteratur om kundlojalitet. Vi har även fått tips på litteratur 

av Högskolan i Skövde´s Mikael Hernant samt Margareta Boström som berör 

relationsmarknadsföring och lojalitet. Även genom att följa upp referenser från den litteratur vi 

läst har vi fått idéer på annan litteratur som är av intresse för ämnet. I teorin kallas detta för 

kedjesökning vilket innebär att den ena texten leder till andra texter inom ämnet.49 

3.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Eftersom vi valde den kvalitativa metoden så har vi insamlat en mängd data genom 

fokusgruppsintervjuer. För att analysera denna information har vi valt att följa Jacobsens exempel 

där han nämner tre nivåer för att kunna komprimera materialet. Den första nivån är att få en 

grundlig och detaljerad beskrivning av data.  Den andra nivån blir att systematisera och 

kategorisera för att få en överblick av materialet. Den tredje nivån är kombination samt tolkning 

                                                           
49Rienecker, (2004), s.119 
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av materialet för att kunna påvisa samband. Det är på den här nivån vi försökt att se vad som 

egentligen blivit sagt under datainsamlingen och finner där de mest intressanta iakttagelserna.50 

 

Utifrån det här exemplet har vi sedan valt att bearbeta den insamlade data vi fick fram under vår 

undersökning, genom diskussioner om hur våra respondenter har svarat på frågorna har vi gjort 

antaganden och placerat dem i de rätta teoretiska sammanhangen. Vi har i analysen försökt finna 

sambanden emellan vår undersökning och de teorier vi valt som var intressant ur vår 

problemformulerings synvinkel. Vi bifogar vårt intervjuunderlag i appendix där alla detaljer och 

variationer på insamlat material är väl synliga. Detta råmaterial har vi sedermera sammanställt i 

vårt empirikapitel på ett överskådligt vis. 

3.5 Granskning av slutsats 

Den slutsats vi hoppades få fram är att själva materialet ska kunna ge en vägledning till hur en väl 

fungerande kundklubb skulle kunna se ut, samt vilka förmåner, påverkansmetoder eller barriärer 

som behövs för att erhålla kundernas lojalitet. Detta anser vi att vi fått fram av materialet. Frågan 

vi ställer oss nu är om slutsatsen har intern giltighet och tillförlitlighet. Vi måste här kritiskt 

försöka bedöma kvalitén på vårat resultat för att kunna uppnå den interna giltigheten. Vi kan 

konstatera att själva frågeställningen angående lojalitet har genomsyrat och varit inkorporerad 

igenom hela arbetet, ända från inledningen fram till själva slutsatsen. Relevanta teorier rörande 

ämnet har också legat som en stabil bas igenom undersökningen. Vi kan utifrån detta resonemang 

fastslå att vi har uppmätt det vi hade för avsikt att mäta. Detta innebär då en hög reliabilitet samt 

likaledes hög intern giltighet.  

                                                           
50Jacobsen, (2009), s.216 
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4 EMPIRI 

I vår empiri redogör vi för det resultat som framkommit i våra fokusgruppsintervjuer. Vi har 

bedrivit tre stycken fokusgruppsintervjuer som är uppdelade i olika åldersgrupper. De olika 

grupperna är indelade i kronologisk ordning från den åldersgruppen 20-30 år , 30-40 år  samt 

40-50 år . Men eftersom vi kommit fram till att åldern inte är så relevant så har vi valt att slå 

ihop alla grupperna i empirin. Frågorna vi ställt utgår ifrån vilka aspekter de utfrågade anser 

vara de viktigaste orsakerna för att de utfrågade ska vara lojala mot sina kundklubbar och om 

kundklubbarna verkligen är lojalitetsskapande. Vi har valt att titta extra på de olika branscherna 

dagligvaruhandel, bensin och konfektion. 

4.1 Kundklubbar 

Alla respondenterna har någon form av lojalitetskort i någon kundklubb inom de tre branscher vi 

valt, det vill säga branscherna drivmedel, dagligvaror samt konfektion. Vi ville få reda på vilka 

orsaker som bidragit till att de blivit medlemmar. Här upptäckte vi en olikhet mellan den yngsta 

och den äldsta gruppen hur de blivit rekryterade till sina kundklubbar. Hela den yngre 

fokusgruppen ansåg att deras medlemskap beror på att de blivit tillfrågade inne i butiken och att 

det har varit erbjudanden om rabatter som var en viktig orsak till att de gick med. Medan det i 

den äldre gruppen är flera av respondenterna som fått sina kort genom att kundklubbarna har 

förnyat sina system, från att kunderna har räknat kvitton för att få sin återbäring till att det nu går 

helautomatiskt genom ett plastkort. Både Konsum och Ok har gått från konsumentägda 

föreningar till dagens så kallade kundklubbar, men någon i gruppen tycker att det känns som att 

återbäringen var högre med det gamla systemet.  

 

Nästan alla fokusgruppsdeltagarna är överens om att det är rabatterna som är det mest viktiga för 

att de ska bli medlemmar i någon kundklubb.  Ett exempel som nämns är ”bli medlem idag och 

du får 10 procent på hela köpet”.  Några andra orsaker som tas upp är någon blev medlem för att 

han fick gratisprodukter. En annan nämner att hon fick bra rabatt på första köpet och andra 

nämner att någon i deras familj har påverkat dem till att bli medlem. En har blivit medlem i sin 

drivmedelskundklubb genom att denne jobbade i bolaget och en för att både dagligvarubutiken 

och bensinbolaget är närliggande.  När det gäller kläder så har flera blivit erbjudna medlemskap 
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vid inköpet av sina kläder men några av dem använder sitt ”Med Mera”-kort när de handlar 

kläder på exempelvis Kappahl.  

 

De förmåner som ansågs viktiga för respondenterna när de gick med i klubben ser lite olika ut. 

Flera av respondenterna anser att värdecheckarna och återbäringen var de viktigaste 

anledningarna till medlemskapet. Några av dem ansåg att krediterna de fick när de gick med var 

viktiga och även viktigt att kunna få räkning på bensinen för att betala i slutet av månaden och 

några nämner förmåner med gratistidningar från kundklubben.  Det är en som tycker att det är 

viktigt att få rabatt på flera ställen med samma kort och där är ”Med Mera”-kortet klart bäst för 

det fungerar även vid klädinköp. Men genomgående för hela gruppen vad som var viktigast var 

att de fick rabatter när de blev medlemmar i kundklubbarna.  

 

Det som är viktigt idag för att använda kundkorten är enligt flera de olika bonussystemen med 

återbäring samt rabatter. Någon tycker att kredit på kortet är bra, men att det är viktigt att det 

fungerar på många ställen. Här nämner en att hans erfarenheter av ett Shellkort som positivt 

eftersom det kan brukas i princip överallt i hela Europa. Det är ju också viktigt att använda kortet 

för att kunna erhålla sin återbäring tycker de. Det är också viktigt att de ser att de tjänar på kortet 

med en gång, det bidrar till att det används oftare. På frågan om vad som är viktigt med kortet 

idag så är de flesta rörande överrens om att det är rabatterna som gör att de använder kortet. Vad 

gäller hur ofta kundkorten används så varierar det inom de olika branscherna. På bensinbolagen 

så används de vid varje tillfälle som tankning sker, vilket för de flesta är en gång i veckan. Inom 

dagligvaruhandeln så används det också med samma frekvens. Däremot är det vanligt att glömma 

korten när de ska handla kläder. Men nästan alla svarar att de försöker använda sina kort vid varje 

köp. En deltagare tycker att det vore smidigt att dra sin legitimation istället för ett klubbkort vid 

bonusregistrering, vilket får medhåll av många i gruppen. Det är en kvinna som både glömmer 

och tycker att det är onödigt att dra kortet vid små summor.  

 

På frågan varför de är kvar i sina kundklubbar får vi lite olika svar. Någon stannar kvar på grund 

av att det är krångligare att gå ur än att stanna kvar. Vidare tycker några att närheten till de 

butiker de är medlemmar till har betydelse, ”för jag skulle ju inte åka till en annan ort bara för att 

det är otrevlig personal” som en person uttryckte det. Några anser att de ekonomiska vinningarna 
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är en fördel och en stor anledning till att de är kvar i kundklubbarna är att de får sina rabatter och 

premiecheckar. Ytterligare anledningar till att de stannar kvar i sina klubbar är att flera är ganska 

nöjda med sina kundklubbar och en kvinna sa att hon är kvar på grund av ren lathet. Några av de 

tillfrågade sa att det inte finns någon anledning att gå ur eftersom det ändå inte kostar något att 

vara med. 

4.2 Lojalitet 

Aspekter respondenterna uppfattar som positiva med kundklubbar är att få bra erbjudanden, gärna 

personliga, och att de får belöning snabbt, eftersom det då skapar mer glädje i att handla. Bra 

belöningssystem är något de överensstämmer om i samtliga intervjuer. Värdecheckarna uppfattas 

av de flesta som positiv belöning men det är flera som även påtalar att de billigare hotellferierna 

som ”Med Mera”-kortet har är något bra. En person nämner också att det är bra att betala på 

faktura eftersom det är så enkelt. En respondent tar upp att det finns skillnader i 

belöningssystemen hos olika kundlubbar. Denne väljer då att jämföra belöningssystemen hos Ica 

och Konsums kundklubbar, och menar då att Konsum har fördel gentemot Ica, eftersom det på 

Konsums värdecheckar går att utnyttja procenten, vilket inte är fallet hos Ica, där endast summan 

på checken kan användas. 

 

I samma diskussion så halkar vi också in på de personliga utformade erbjudanden som en del 

kundklubbar besitter. Här är de intervjuade mera kluvna i sin inställning. Några tycker det är 

positivt med dessa erbjudanden och andra tycker att det är mindre positivt. Någon tycker att det 

kan vara integritetskränkande med att få sina köp registrerade. En respondent tycker det är okej 

med personlig reklam i brevlådan men när kundklubbarna ringer angående vad hon som kund har 

handlat får hon taggarna utåt. Någon tar också upp Ica´s kundklubb i detta sammanhang och 

menar att deras utskick med personlig reklam utgår från vilka inköp som bedrivits under 

föregående månad. Respondenten menar då att det kanske inte alls är dessa erbjudanden 

konsumenten skulle uppskatta nästa månad. Någon anser också att denne inte är intresserad av 

personliga erbjudanden av den orsaken att denne själv söker upp information när det är något 

han/hon behöver. 

 

När vi kommer till lojalitet mot ett kort så är de flesta lojala till sitt bensinbolag. Några anser att 

det till stor del beror det på poängsystemet som är knutet till bensinkortet. Några andra ansåg det 
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var billigt inom den kedjan där de tankar, samt att de får räkning på sina inköp just där de är 

medlemmar. En person sa att skaffar jag fler klubbkort inom denna bransch så blir det ännu mer 

räkningar att hålla reda på och det är inte intressant. I branschen dagligvaror så är det närheten till 

butiken samt priset som är en stor orsak till lojalitet. Men även när det gäller dagligvaror så kan 

det dyka upp tillfälliga erbjudanden som är billigare än i den butiken där de är medlemmar, och 

då väljs ofta det billigare alternativet. Ett exempel en respondent tar upp är också att om de är på 

en annan ort så utesluter de inte att handla på den dagligvarubutiken bara för att de inte har 

kundkort där. Men de flesta är nog mest lojala mot de bonuscheckar de får i sina matbutiker. I 

konfektionsbranschen så verkar det råda minst lojalitet. Någon anser att de handlar var som helst, 

bara det är den sortens kläder de är ute efter för tillfället. Och det håller de flesta med om, när de 

ska ha kläder så är det just kläderna och inte butiken eller kundklubben som är intressant. Det är 

två som säger sig vara nästan illojala mot alla sina kundklubbar. 

 

Vid frågan om vilka aspekter hos en kundklubb som skulle få respondenterna mer lojala, så är det 

återigen en del olika åsikter. Det som skulle göra personerna i de flesta fall mer lojala är bland 

annat lägre priser och bättre service. Någon nämner också att om en del av det de handlar för går 

till välgörande ändamål så skulle dennes lojalitet öka. En nämner vidare att kvalitén på kläderna 

har betydelse och även priset spelar roll för att lojaliteten ska öka. Det är en person som säger att 

det nog inte går att vara lojal mot en enda affär. Några personer anser att om de fick fler 

premiecheckar, högre rabatter och bättre förmåner så skulle deras lojalitet öka markant. Några 

personer tycker att högre återbäring skulle öka lojaliteten. Någon nämner att det vore bra om de 

kunde få ett enhetspris på en kasse med kläder som de fick plocka ihop själv.  En person anser att 

ha bankkonto knutet till kortet skulle vara en viktig aspekt till att få lojala medlemmar, speciellt 

om det är bättre ränta än det är i bankerna. Vidare nämner någon att om jag har ett specialintresse 

så skapas det lojalitet till de butiker som har det sortimentet som jag är ute efter. Någon tycker 

också att service samt närheten spelar in vad gäller lojalitet, speciellt inom dagligvaruhandeln. En 

respondent anser att klädbutiker med de kläder denne efterfrågar som är till bra pris kan skapa 

lojalitet.  

 

Vår sista fråga blir om de saknar något hos sin kundklubb och svaret blev det att tre av de 

tillfrågade saknade inte något, men några vill ha mer direktriktad reklam och fler gratis gåvor. 

Det som flera av de tillfrågade saknar idag hos kundklubbarna är att få mer rabatter och 



 

24av56 

eventuellt någon slags högre återbäring som är i relation till tidigare inköp. De tycker också att 

rabatter skulle dras direkt från kortet så att de skulle slippa att bära med sig kupongerna som är 

lätt att glömma. På det området tycker de att Ica som har det systemet ligger före sina 

konkurrenter. Det som också nämns är bland annat mer happenings i klubbarna, mer väl tilltagna 

rabatter samt värdecheckar oftare.  

4.3 Relationer 

Nästa diskussion vi gick in på handlade om barriärer, påverkansmetoder och relationerna som de 

har till sina kundklubbar. De barriärer som kom på tal är de geografiska eftersom de vill ha närhet 

till sina butiker och samtliga bor på små orter med litet urval av butiker. Det är en som säger att 

för att få rabatten på bensin så måste de lämna sin ort för deras bensinmack på orten inte har 

någon kundklubb. En annan bor nära sin bensinmack där denne även är medlem och har kredit på 

sitt kort och då kan det bli ett ekonomiskt hinder att lämna klubben om de måste betala in det de 

är skyldiga innan de kan avsluta sitt medlemskap. De diskuterar också att den dåliga servicen på 

deras hemort gör att de bara handlar det nödvändigaste där och resten när de kommer till Arvika 

eller Eda. En respondent säger att vanans makt är ju också en typ av hinder. Och en tycker om 

sina butiker och känner dessutom personalen och det bidrar till att stanna kvar. De flesta vi 

intervjuade anser inte att det finns några hinder att byta eller lämna den klubben de är med i. En 

person tar däremot upp att om jag betalar en insats så vill jag inte förlora den genom att lämna 

klubben. Exempel på sådana insatser kan vara olika typer av krediter eller ingångssummor som 

erlagts för medlemskapet. Någon nämner de geografiska barriärerna som ett hinder då den här 

personen tycker om en butik som bara finns på ett ställe i närheten, vilket då tvingar 

konsumenten till att handla i just den butiken. En annan respondent angående hinder i 

bensinbranschen nämner att medlemskapet är väl inarbetat och lojaliteten är därför stor. 

 

Vad gäller påverkansmetoder och erbjudanden så är det flera som säger att rabatterna lockar till 

att bli medlemmar men även de ekonomiska fördelarna. Det är en som tycker att om det funnits 

ett kort till alla affärer så skulle det locka henne. Och en tycker att rabattkupongerna känns 

tvingande eftersom de måste användas i just den butiken.  Någon nämner ett rabatterbjudande i 

butik som det största lockbetet till att gå med, exempelvis ”går du med i denna kundklubb så får 

du den här varan billigare”. Flera av de andra säger att det är väldigt svårt att stå emot ett sådant 

erbjudande när vi som kunder står vid kassan. Någon tycker att ett ingångserbjudande om 
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gratisprodukter är väldigt lockande för att denne ska bli medlem i en kundklubb. Flera upplever 

att de känner ett visst tvång att handla när de får värdekuponger och speciellt när de bjuds på 

smakprover i butiken. 

 

De förmåner som uppskattas mest är rabatter och värdecheckar men även erbjudande om billiga 

hotellferier och resor är uppskattat av de flesta. Det finns ett specialerbjudanden som två nätter på 

hotell och andra liknande förmåner från ”Med Mera”-kortet som ett flertal har använt sig av. Men 

det är några personer som menar att de är för dyra alternativ för att användas. Någon menar att 

det inte finns några bra förmåner och en menar att de mesta erbjudandena riktas till familjer och 

det drabbar hushåll som bara är en person. En annan förmån som uppskattas i kundklubbarna 

anses bland annat vara inom branschen drivmedel där de får billigare pris på grund av 

medlemskapet. Några uppskattar värdecheckar mest från dagligvaruhandeln. En del anser att 

gratisprodukter som erbjuds vid köp är positivt. Någon vill ha billigare produkter direkt vid köp. 

 

Vidare undrar vi om det finns andra skäl än ekonomiska att vara med i en kundklubb och på det 

svarar respondenterna lite olika. Några påtalar att om servicen är bra så är det ett skäl att vara 

med och någon tycker att närhet är ett annat skäl. Ytterligare ett skäl som påtalas av ganska 

många är de olika medlemstidningarna som delas ut gratis. Nästan alla av våra respondenter är 

eniga om att det är de ekonomiska skälen som bidrar till att de är medlemmar. 

 

När vi kommer in på relationer så är det flera som säger att de inte har någon direkt relation med 

sina butiker mer än att de handlar där de har kort. Några menar att de känner personalen men inte 

har någon relation till företagen och en säger att han bara har affärsmässiga relationer. Några 

andra tycker att om servicen är bra och personalen är trevlig, så fortsätter de gärna att handla i 

den butiken. De tillfrågade är ändå ganska nöjda med de relationer de har och anser att det är bra 

som det är. Det är någon som skulle vilja ha lite mer personlig service och någon skulle vilja ha 

mer information om vilka förmåner som är inbakade. En tycker att det är priserna som är 

intressanta och några andra relationer berör honom inte. De vill vidare inte känna sig påtvingade 

att handla, och när vi frågar vilka relationer de skulle vilja ha med butikerna så svarar de flesta att 

de vill att personalen ska känna igen dem men inte vara för närgångna. Angående relationer till 

de butiker de är medlemmar i, så anser de sig inte ha några speciella relationer mer än att de 

handlar just där och att utbudet är en större faktor än just relationerna. De relationer som flera kan 
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tänka sig är mer att de som kunder ska känna sig sedda när de inträder i butiken och att 

personalen är lyhörda, men personalen skall helst inte vara för påstridiga. Det vi kan se när det 

gäller relationer så är de vi intervjuat inte intresserade av relationer utan det är alla typer av 

ekonomiska fördelar som betyder något. Våra respondenter anser att de klarar sig lika bra utan 

relationer. 
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5 ANALYS 

Här kopplar vi samman det material vi samlat in under vår undersökning tillsammans med den 

litteratur vi presenterat i vår teoretiska referensram. Vi kommer använda de teoretiska begrepp 

för att analysera materialet för att finna mönster och tendenser som rör vår problemformulering. 

Detta material som analyserats ska sedan ligga till grund för vår slutsats. Vi kommer 

fortsättningsvis att använda oss utav de kategoriseringarna av namn på grupperna vi använt i 

empirin, det vill säga grupp1 (20-30år), grupp2 (30-40år) samt grupp3 (40-50år). 

5.1 Kundklubbar 

Syftet med kundklubben enligt Butscher är att aktivera konsumenterna samt att öka deras lojalitet 

genom att skapa en känslomässig relation samt att öka vinsten för företaget, andra viktiga mål 

handlar om att behålla kunder samt värva nya kunder.51 Alla våra respondenter i de tre olika 

fokusgrupper har någon slags medlemskap i kundklubbar inom de tre branscherna, drivmedel, 

dagligvaruhandel samt konfektion. Vad som framgår som gemensam nämnare i dessa 

fokusgrupper generellt, är att det är medlemskapet i branscherna drivmedel samt 

dagligvaruhandel som utnyttjas flitigast inom de olika branscherna vi undersökt. Här används 

medlemskapet i form av registrering av kort minst en gång i veckan av majoriteten av 

respondenterna. Anledningen till detta tillstånd hos respondenterna har enligt vår undersökning 

med de ekonomiska förmånerna att göra. Eftersom de då får återbäring eller värdecheckar i 

relation till deras inköp. Kopplingen till känslomässiga relationer har inte varit den mest 

framträdande anledningen hos våra fokusgrupper till medlemskap i kundklubb. Om de 

anledningar som framkommer om varför de stannar kvar i kundklubbarna, så svarar flertalet i de 

två yngre fokusgrupperna att det är de ekonomiska aspekterna som spelar in, medan det hos den 

äldsta fokusgruppen rör sig mer om att de uppskattar kundklubben. En annan anledning som 

många i alla grupper nämner är att det är lättare att vara kvar i klubben än att gå ur. I teorin 

nämns också att kundklubben ger medlemmar ett faktiskt och upplevt värde genom en optimal 

kombination av rena ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner.52  För en majoritet av 

respondenterna var det just erbjudanden av olika slags ekonomisk natur som erbjudits vid deras 

besök i butiker som varit den genomgående faktorn till värvning till kundklubbarna. I detta 

                                                           
51Butscher, (2000), s.12-13 
52Butscher, (2000), s.12-13 
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sammanhang har de icke-ekonomiska orsakerna inte haft någon betydande roll. Vidare finns det 

syften såsom att förbättra kundkontakterna och kundtjänstfunktionen, öka produktanvändningen 

eller öka besöksfrekvensen för ett visst försäljningsställe.53 En respondent från den äldsta 

gruppen uttryckte ett visst missnöje med att informationen om vilka förmåner som finns i 

kundklubbarna var undermålig, och respondenten menade att denne skulle kunna tänka sig att 

byta kundklubb om informationen från andra klubbar var bättre. Flera ur samma grupp ansåg 

också att om servicen i deras lokala butik, där de är med i kundklubben vore bättre, så skulle 

besöken bli mera frekventa.  

5.2 Lojalitet 

Ett antagande som ligger till grund för de flesta satsningar på ökad kundlojalitet är att lojalitet 

leder till lönsamhet. Men enligt Söderlund kan vi inte dra slutsatsen att den lojala kunden är 

lönsam eftersom lojaliteten kan se ut på olika sätt.54 För att då få någon slags koppling emellan 

lojalitet och kundklubbar så måste vi ha någon slags modell för att kunna beskriva på vilket sätt 

vi värderar lojalitet. Vi använder oss här då utav Dick och Basu´s lojalitetsindelning baserat på 

förhållandet mellan attityd och beteende. Av de tre branscherna vi har undersökt, så är det främst 

drivmedelsbolagen våra respondenter är mest lojala emot, men de har ganska hög lojalitet även 

mot dagligvaruhandeln. I klädbranschen förefaller respondenterna sig inte vara speciellt lojala 

mot något speciellt företag. Enligt Dick och Basu´s lojalitetsmodell så framgår det även i vår 

undersökning att de med drivmedelskort är de medlemmarna som uppvisar ”sann lojalitet”. Sann 

lojalitet innebär att en kund har både hög relativ attityd samt hög beteendemässig lojalitet.55 

Orsakerna som gruppen nämner ha betydelse till detta fenomen beror till mångt och mycket om 

ekonomiska orsaker. Ofta är det satsade pengar vid inträdet i dessa kundklubbar. Det är 

återbäringen som blir högre ju mer kortet används på samma företag i och med poängsystemet 

som är knutet till kortet. De erhåller också olika slags rabattmöjligheter på både drivmedel samt 

dagligvaror på dessa ställen.  

 

Även i branschen dagligvaruhandeln upplever sig flertalet som lojala. Men tittar vi närmare på 

hur de resonerar kring livsmedelsbutiker så uppkommer en annorlunda bild. Dels har flera av 

                                                           
53Butscher, (2000), s.12-13 
54Söderlund, (2003), s.20-21 
55Söderlund, (2000), s.26-27 
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respondenterna flera olika kundkort i denna kategori, de har inga problem att handla på ett annat 

ställe, så länge det är billigare. Här upplever vi att i denna bransch så är benägenheten till ”falsk 

lojalitet” större hos våra fokusgrupper om vi ser till lojalitetsmodellen. Vad gäller klädbranschen 

för våra fokusgrupper så är inte lojaliteten mot något speciellt företag särskilt framträdande. 

Möjligtvis så har de hög relativ attityd till vissa speciella plagg, men inte till klädesbutikerna. 

Söderlund säger att kunden kan känna lojalitet gentemot ett visst varumärke eller en viss butik.56 

Fokusgrupperna har mer inställningen att de handlar kläder de eftertraktar på de ställen de finns 

istället för i någon speciell butik. Här ligger de då på gränsen mellan ”ingen lojalitet” och ”latent 

lojalitet”. 

5.3 Relationer 

Albertsson och Lundqvist skriver att människan är en social varelse som skulle gå under om 

deras nät av relationer skulle upplösas.57 Evans tar upp fem begrepp för att förklara och beskriva 

framgångsrika relationer. Begreppen är förtroende, engagemang, ömsesidiga mål, 

tillfredsställelse och samarbete. Men även om kunderna blir missnöjda så kan de stanna kvar i 

relationen så länge de inte känner till andra alternativ.58 När vi tar upp ämnet relationer i våra 

intervjuer så är det nästan ingen i någon av de tre fokusgrupperna som upplever att de har någon 

närmare relation till sina butiker mer än att de handlar där de har kort. Någon i grupp två anser att 

utbudet är en större faktor än relationerna.  

 

Den femte relationen som Gummesson tar upp berör själva servicemötet det vill säga 

interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. Servicemöte är möte mellan människor med 

olika bakgrunder där intensiteten i relationerna och interaktionen kan variera starkt. Det är viktigt 

att personalen verkligen anstränger sig i relationen så att det inte känns tillgjort utan blir en 

positiv upplevelse.59 Den yngsta gruppen diskuterar att om servicen är bra och personalen är 

trevlig, så fortsätter de gärna att handla i den butiken. De vill vidare inte känna sig påtvingade att 

handla, och när vi frågar vilka relationer de skulle vilja ha med butikerna så svarar de flesta i alla 

tre fokusgrupperna att de vill att personalen ska känna igen dem men inte vara för närgångna. Det 

är en person i den äldsta gruppen som skulle vilja ha lite mer personlig service och en person, 
                                                           
56Söderlund, (2000), s.28 
57Albertsson, Lundqvist, (2005) s.358-360 
58Evans et al, (2008), s.262-264 
59Gummesson, (2002), s.49-80 
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även denne i den äldsta gruppen, som skulle vilja ha mer information om vilka förmåner som är 

inbakade. Någon nämner också att det är priserna som är intressanta och några andra relationer 

berör honom inte. 

5.4 Förmånssystem, barriärer samt påverkansmetoder 

Butscher skriver att det inte är lätt att skapa och driva en kundklubb men om det lyckas så är 

effektiviteten svår att överträffa. Med en ökande konkurrens på marknaden och kunder som är 

oförutsägbara och välinformerade så bör det sättas in insatser för att höja köptroheten genom 

olika lojalitetsskapande åtgärder. Det kan till och med få stor betydelse för företagets framtid och 

dess utveckling. Det gäller då att medlemmarna blir erbjudna något som har ett faktiskt värde för 

dem60 vilket då leder oss in på förmåner. De förmåner som upprepat benämns som ”vara av 

värde” i våra fokusgrupper är främst de ekonomiskt baserade. Det är bland annat återbäring, 

värdecheckar, rabatter och gratisprodukter som fokus riktas på. Detta genomsyrar alla de tre olika 

branscherna vi valt att titta närmare på. Framförallt verkar det vara betydelsefulla faktorer hos 

respondenterna i branscherna drivmedel och dagligvaruhandeln. I teorin nämns det att 

kundklubbar använder sig antingen av ekonomiska eller icke-ekonomiska förmåner, och att det 

idealistiska konceptet innehåller en värdegrundad kombination av dessa två.61 Respondenterna 

nämner också utöver de ekonomiska förmånerna även en del icke ekonomiska varianter. Det talas 

en del om medlemstidningar och service som intressanta icke ekonomiska förmåner. Något annat 

som respondenterna nämner och upplevs som positiva är förmåner som finns hos exempelvis 

”Med Mera”-kortet, där konsumenterna erbjuds möjligheter till billigare hotell, aktiviteter och 

resor. Några upplevde dock i grupperna att dessa förmånserbjudanden var lite väl dyra för att 

kunna användas. 

 

Faktorer som kan leda till beteendemässig lojalitet är inte bara nöjdhet med butikens erbjudande, 

utan det kan även vara olika barriärer, det vill säga hinder som gör det svårt för kunden att 

exempelvis byta butik.62 I svaren hos respondenterna i vår undersökning så tenderar hindren att 

variera en del mellan de olika branscherna. Geografiska och förändringsbarriärer det vill säga 

närhet och ”vanans makt” som en i fokusgruppen uttryckte sig, är främst kopplat till 

                                                           
60Butscher, (2000), s.21 
61Butscher, (2000), s.72-73 
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dagligvaruhandeln. Till stora delar för att dessa köp görs ofta och är i mångt och mycket 

rutinbaserade för respondenterna. Avtalsbarriärer är juridiskt bindande kontrakt mellan 

konsumenten och företaget som blir för kostsamt för konsumenten att avsluta.63 Denna barriär 

finner vi framförallt att respondenterna upplever i drivmedelsbranschen men även till viss del i 

dagligvaruhandeln. Någon i grupp 1 som har kredit knutit till sitt kundkort, säger som exempel 

att ”jag lämnar inte en kundklubb om jag har en kredit kvar att betala på”. Även bonussystemen 

blir ett hinder av detta slag, då respondenterna stannar kvar i sitt medlemskap för att samla så 

mycket poäng som möjligt. Marknadsstrukturella barriärer märks mest hos de respondenter som 

bor i mindre orter. De har där inga alternativ att välja på, vilket då bidrar till att de måste handla 

på denna enda butiken, oavsett vad de tycker om den. 

 

Varje handlare bör försöka använda så många påverkansmetoder som möjligt innan konsumenten 

kommer fram till sitt köpbeslut.64 Vilka är då de påverkansmetoder som kundklubbarna använt 

sig av som respondenterna märkt av? Cialdini nämner sex olika påverkansmetoder och de är 

reciprocitet, förpliktelse och konsekvens, sociala bevis, sympati, auktoritet och knapphet.65 Det 

som nämns oftast i grupperna är att de blivit frestade att gå med i kundklubbar när de blivit 

erbjudna vissa rabatter ute i butikerna ifall de blir medlemmar. Även när de är med så känner en 

del respondenter att de känner sig påverkade att utnyttja erbjudanden som skickas ut. Ett tydligt 

exempel som några respondenter berättar om är exempelvis de så kallade smakproven som kan 

finnas ibland, där en del upplever det som tvingande att köpa om de har provsmakat. I teorin 

benämns detta fenomen som reciprocitet. Reciprocitet är så att säga att den som får en gåva måste 

lämna en gengåva, vi hamnar i en skuld. När säljaren ägnar kunden mycket tid så känner kunden 

att denne måste köpa något i gengäld.66 Vi ser att kundklubbarna använder sig mest av 

reciprocitetsregeln med sina värdecheckar som gör att kunderna känner en tacksamhetsskuld för 

att de fått denna bonus och att de måste använda den i just den butiken där de tjänat in den. De 

sociala bevisen kommer in när kundklubben ska värva medlemmar. Eftersom det finns 

ekonomiska fördelar med att vara medlem i en kundklubb så är ganska många med och detta kan 

kundklubbarna spela på vid sina värvningsförsök som exempelvis ”din granne är medlem och 

                                                           
63Söderlund, (2003), s.74-80 
64Cialdini, (2007) 
65Cialdini, (2007) 
66Cialdini, (2007), s.171-172 
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sparar pengar på det, gå med du också”. Men det förekommer även en del av knapphetsprincip 

eftersom många kundklubbserbjudande gäller en kort period och endast ett visst antal per kund. 

Smicker förekommer när kundklubben skriver att endast du är speciellt inbjuden till en temakväll 

eller liknande. Det var ingen i våra fokusgrupper som upplevde att kundklubbarna skulle använda 

sig av auktoritet eller förpliktelse/konsekvens. 

5.5 Respondenternas gruppering i lojalitetsmodellen 
 

         

         Latent lojala Sant lojala     

   Inte lojala Falskt lojala     

         

Drivmedelsbranschen   Dagligvarubranschen  Konfektionsbranschen  

  7    2       

7 1  3 10  15    

         
Figur 3 Visar hur författarna upplever respondenternas lojalitet i de olika branscherna. 

 

Om vi vill uppnå sann lojalitet krävs både ett högt lojalt beteende och en hög relativ attityd.67 

Som vi kan se i modellerna så är det i drivmedelsbranschen vi fann de flesta sant lojala kunderna. 

En respondent som hade bensinkort var inte lojal alls utan handlade var som helst. Vad som 

verkar ha en stor betydelse i detta fall till den höga graden av lojalitet är att respondenterna verkar 

ha en både hög beteendemässig samt positiv attityd till sina bensinbolag. Servicen är något som 

påtalas som positivt av flera. Även återbäring samt avdrag på drivmedelsinköp nämns. Till stor 

del beror den höga lojaliteten också på vissa barriärer, framförallt geografiska samt 

marknadsstrukturella barriärer. Geografiska på det viset att det de väljer den bensinmack som 

ligger närmast till av bekvämlighetsskäl. Det kan också ha marknadsstrukturella orsaker såsom 

att det kan vara problematiskt att gå ur en kundklubb om de har kredit kvar att betala och så 

vidare. Vidare så verkar det som möjligheten till att kunna handla dagligvaror på de flesta 

drivmedelsstationer också är en faktor, då det underlättar om de kan handla det mesta på ett och 
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samma ställe. Pris på drivmedel har här inte så stor betydelse dock, då det sällan skiljer några 

större summor emellan drivmedelsbolagen. 

 

Falsk lojalitet har en låg relativ attityd fast fortfarande ett högt lojalt beteende.68 I branschen 

dagligvaror så hamnar de flesta av respondenterna på falsk lojalitet. Här är inte attityden så stark. 

Däremot är vanans makt stor. Respondenterna återkommer ofta till samma butik för denna 

produktkategori. Priser verkar vara lite viktigare här än i drivmedelsbranschen då en hel del av 

respondenterna inte har några problem med att byta butik om de finner bättre erbjudanden från 

andra håll. Någon uttryckte också att om hon skulle vara på ett köpcentrum och handla så skulle 

hon välja den dagligvaruhandeln som fanns där och inte åka extra bara för att kunna använda sitt 

kundkort där hon är medlem. Eftersom det är rutinmässiga inköp så verkar respondenterna ofta 

välja de närmaste butikerna oavsett vad de tycker om personalen och service. Även här precis 

som drivmedelsbranschen så verkar återbäringen vara en viktig faktor till att återkomma.  

 
I konfektionsbranschen så är det ingen i våra fokusgrupper som verkar inneha någon större 

lojalitet över huvud taget. Här är benägenheten till att byta butik mycket stor beroende på vilket 

slags plagg de är ute efter och priser. Däremot verkar en del av respondenterna visa positiv attityd 

och lojalitet till vissa varumärken, men det har ingen betydelse i vilken butik produkten är inköpt 

någonstans. Här uppfattar vi det inte som att de geografiska orsakerna har så stor betydelse, utan 

här kan de åka långt om det är något de verkligen vill ha eller beställa över Internet. Här är det ju 

också så att det oftast är gratis att bli medlem i dessa kundklubbar och det kostar inte heller 

någonting att vara kvar. Det här är en viss anledning till att vissa respondenter har ganska många 

kundkort i denna branschkategori. Varför tacka nej till att bli medlem för att få tillgång till någon 

rabatt om det inte kostar något att bli medlem. Men även i denna bransch så tas 

återbäringssystemet upp. Det kort som nämndes mest i detta sammanhang var möjligheten att 

använda ”Med Mera”-kortet på Kappahl där poäng även ges på inköp av kläder.  

 

Sammanfattningsvis så ser vi att drivmedelsbolagen har den högsta både beteende och 

attitydmässiga lojaliteten, branschen dagligvaror har hög beteendemässigt lojalitet samt att i 

konfektionsbranschen är det mer själva varumärkena som är attitydmässigt starka. 
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6 SLUTSATSER 
Här ska vi besvara vår problemformulering och försöka visa på om det finns något samband 

mellan lojalitet och kundklubbar och om så är fallet beskriva vilka orsaker som bidragit till att 

skapa denna lojalitet hos våra respondenter. Vi kommer här att se om vi får revidera vår 

ursprungliga uppfattning om kundklubbar och dess samband till lojalitet. 

 

Den huvudsakliga frågeställningen vi ställer oss är om kundklubbar leder till ökad lojalitet hos 

konsumenten, och om så är fallet är det de olika påverkansmetoder, barriärer eller 

belöningssystem som bidrar till denna företeelse. Vi kan fastslå att det inte var några större 

variationer mellan de olika fokusgruppernas åsikter gällande kundklubbar och lojalitet, trots 

indelningen i olika åldersklasser. Förmodligen berodde detta på att det nog inte var tillräckligt 

stort åldersspann mellan de olika fokusgrupperna, då den yngsta gruppen var tjugo till trettio år, 

den mellersta trettio till fyrtio och den äldsta fyrtio till femtio. Skillnaden mellan könen var inte 

heller så iögonfallande mer än att männen verkade använda sina bensinkort oftare, medan 

kvinnorna var mer frekventa att använda sina kort i klädbutiker.  

 

De kundklubbar som påtalades mest under våra fokusgruppsintervjuer och som de flesta 

respondenter hade gemensamt, så var det ”Med Mera”-kortet, Ica-kortet och Ok/Q8´s kundkort. 

Vidare kan vi se att det är kundkorten hos drivmedelsbolagen och dagligvarubutikerna som 

används till största del. Anledningen till detta är att mat och bensin inhandlas minst en gång i 

veckan och dessa kort är knutna till poängssystem som gör att konsumenterna får någon typ av 

återbäring. En del respondenter, speciellt ur den äldre fokusgruppen nämner att de har gått med i 

kundklubbar på grund av återbäringssystemet och att det började med att de förr lämnade in 

sparade kvitton för att erhålla denna återbäring. Andra sätt är att de blivit lockade till 

medlemskap inne i butik för att kunna utnyttja vissa rabatter. Därför så kan vi se att de 

ekonomiska orsakerna har varit betydelsefulla faktorer till att gå med från början.  

 

Gemensamt för de flesta av våra respondenter i motsats till vad som nämns i teorin, är att de inte 

har några direkta relationer med vare sig butiker eller kundklubbar. Det här kan bero på att vi 

lägger olika vikt vid ordet relation och att det tolkas på olika sätt. För vissa människor kan ordet 

relation innebära ett personligt engagemang och för vissa bara att köpa en produkt i en butik. De 
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respondenter som upplever att relationer har betydelse bor ofta på mindre orter, där är det ju på 

det viset att alla känner alla och på så vis blir relationen viktigare. Den så kallade personligt 

utformade marknadsföringen upplevs lite olika, en del anser det som positivt att exempelvis få 

rabatter på det de köper mest, medan andra ser det som en kränkning av den personliga 

integriteten att någon övervakar deras förehavande. Vad gäller servicemötet, den så kallade 

interaktionen mellan kund och personal i butik, där vill respondenterna bli trevligt bemötta och få 

service när de önskar den, de vill inte att personalen är för närgången eller påtvingar dem 

produkter. 

 

När det gäller förmåner, påverkansmetoder eller barriärer av olika slag, så är det förmåner av 

ekonomisk vinning som har betydelse för att våra konsumenter ska känna lojalitet. Det är framför 

allt de ekonomiska förmånerna såsom rabatter och återbäring som är den största gemensamma 

nämnaren och anledning för alla våra respondenter oavsett ålder eller kön till att vara medlem i 

en kundklubb. Barriärer kan också ses som en vital del i sammanhanget. Geografiska barriärer på 

det viset att de som bor på mindre orter inte har någon annan butik att välja på och många har en 

benägenhet att välja den närmaste butiken. Förändringsbarriärer har betydelse då många har en 

tendens till att följa vanans makt, i synnerhet då gällande lågengagemangsprodukter där inköp 

bedrivs på ett mer automatiskt rutinmässigt vis. Vidare kan vi se att avtalsmässiga barriärer 

försvårar utträde ur kundklubb på det viset att när respondenterna har krediter knutna till sina 

kundkort så måste dessa betalas innan de kan gå ur kundklubben. 

 

Slutligen för att återgå till den ursprungliga frågeställningen så skapar kundklubbar viss lojalitet 

för butikerna och framförallt i branscher där inköpen sker ofta. Det vi kan se är att den beteende 

mässiga lojaliteten det vill säga köptroheten påverkas positivt med kundklubbar, men däremot så 

påverkas den attitydmässiga lojaliteten marginellt. De viktigaste delarna i en kundklubbs 

erbjudande som bidrar till att öka lojaliteten, är framför allt de ekonomiska förmånerna i form av 

poängsystem knutna till korten som i slutänden ger avkastning samt rabatter. Självklart går det 

inte att dissekera lojalitet i små enskilda detaljer, men det går att finna nyanser i vilka grepp som 

är de mer effektiva i en kundklubb. Till sist kan vi konstatera att för att det ska kunna uppnås en 

riktigt hög lojalitetsnivå, så krävs en rätt kombination av både bra erbjudanden, service, läge, 

förmåner, priser och relationer. Som vi skrev i början på uppsatsen att butikerna behöver ha en 
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kundklubb för att inte halka efter i konkurrensen, så vidhåller vi fortfarande det påståendet. Dels 

att de ekonomiska förmånerna verkar knyta an kunderna på ett effektivt vis plus att vi anser att i 

framtiden så kommer den personligt riktade reklamen att vara ännu mer betydelsefull, då kunder 

förmodligen mer uppskattar dessa personligt riktade erbjudanden och inte uppfattas så 

integritetskränkande som det upplevs idag. Med hjälp av kundklubbarna så kan 

marknadsföringskostnaderna också hållas nere tack vare medlemsregistret, då erbjudandet endast 

vänder sig till potentiella kunder. 
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7 REFLEKTIONER OCH REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel redogör vi för de reflektioner vi gjort i samband med vår undersökning och under 

arbetets gång. Vi kommer även att ge rekommendationer till kundklubbarna så att de enligt vår 

mening kan skapa bättre kundklubbar som kan generera lojalare kunder. 

 

Några funderingar som framkommit under själva arbetet är vilket resultat vi hade fått insamlat 

om indelningen i de olika fokusgrupperna varit annorlunda uppbyggda, om vi hade fördelat in 

grupperna exempelvis utefter var respondenterna bor, istället för utifrån ålder som vi nu gjorde. 

Vi kanske skulle ha fått mera varierande svar om vi använt oss av en annan indelning, exempelvis 

fokusgrupper indelade efter storstad, medelstor stad samt landsbygd. Anledningen till denna 

reflektion uppkom när vi märkte att åldrarna inte skiljde sig mycket i åsikter och beteende 

gällande kundklubbar och lojalitet. Utan det vi noterade i fokusgrupperna inom detta ämne var de 

olika lokala skillnaderna som var den största skiljelinjen mellan våra respondenter.  

 

En annan detalj som vi inte hade tänkt på innan men som sades under en av intervjuerna, var av 

etisk karaktär. Den här respondenten ansåg att en bidragande anledning till att välja en butik för 

henne, var om de använde sig mer av kampanjer där de på priset skänker en summa eller tar 

avrundningen uppåt och ger till välgörande ändamål. Detta skulle också kunna vara en 

rekommendation butikerna skulle kunna ägna sig åt mer. Detta eftersom allt fler i dagens 

samhälle blir allt mer medvetna i sådana frågor och ännu mer i framtiden. 

 
En reflektion vi gjort är att troligtvis de flesta människor är på jakt efter bra priser och kan de få 

det genom att gratis bli medlem i en kundklubb så tar de den chansen. Det verkar som att ju högre 

återbäringar eller värdeförmåner desto lättare är det att vara lojal. Vår rekommendation till 

kundklubbarna blir att de ska försöka ha ett ingångserbjudande om bra priser som lockar in 

kunderna i större utsträckning. När kunderna väl blivit medlemmar så bör värdeförmånerna vara 

så att medlemmarna får mer bonus ju mer de handlar, det vill säga någon form av procentsystem 

där en kund som är mer lojal får ännu högre värde tillbaka, på det viset är det lättare att få 

kunderna lojalare i kundklubben. 
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Bilaga 1 

Grupp 1 20-30 år 
 
1.Vilket eller vilka klubbkort har ni inom branscherna dagligvaror, bensinbolag 
samt kläder? 
Josefine; ICA, inget bensinkort, Sisters, H&M, Vero Moda, Åhlens, Gina Tricot och några 
till. 
Adam; ICA, inget bensinkort, Stadium. 
Anna; ICA, Med Mera, inget bensinkort, H&M, Lindex, Vero Moda, Intersport. 
Marie; ICA, Med Mera, JET, Stadium, Intersport, H&M, Lindex, Gina Tricot Med Mera. 
Stefan; ICA, JET, Stadium. 
 
2.Vad var det för orsaker som bidrog till att ni blev medlemmar? 
Josefine; Jag blev tillfrågad, och det är gratis. 
Adam; Jag blev tillfrågad. 
Anna; Jag blev också tillfrågad i butiken. 
Marie; Jag handlar mycket, och jag blev också tillfrågad. 
Stefan; Jag blev erbjuden. Så länge det inte kostar något så är det ju okej. Men det gäller 
ju att tygla sig, ni flickor har ju så himla många kort. 
Stefan; Vad gäller bensinkortet så är det ju för att det är så smidigt. Bara att åka dit,  och 
sen få på faktura. 
Josefine; Ja, det låter ju smidigt. 
Stefan; Sen är ju det lite billigare på JET också tror jag. 
Adam; Att jag skaffade ICA-kort är ju för att jag uteslutande handlar på ICA. 
Josefine; Ja, och jag vill ju ta del utav rabatterna man får där. 
Marie; Ja, och premiecheckarna. 
 
3.Vilka förmåner var det som var viktiga då? 
Stefan; Jag fick poäng när jag handlade en dyr jacka på Stadium. 
Marie; För att jag ville ha rabattcheckar. 
Adam; De frågade om jag inte skulle ta och bli medlem eftersom jag handlade så ofta där. 
Anna; För mig har det varit att man ofta får erbjudandet ”Bli medlem idag och du får 10% 
på hela köpet”. 
 
4.Vad är det som är viktigt för att ni ska använda kortet idag? 
Marie; För att jag får poäng och rabatter. 
Adam; Jag vet inte riktigt. 
Anna; Att det ger något. 
Stefan; Jag drar dem aldrig. Jag är inte mycket för kort. Helst vill jag inte ha några alls. 
Marie; Det ska ge checkar. 
Josefine; Men Stefan. Har du dina kort i en liten korthållare? 
Stefan; Ja. 
Josefine; Ja då kan det ju vara svårt att få med sig alla kort. 
Adam; Ofta är det inte värt det, bara där man handlar ofta. 
Marie; Undrar om detta är en mer tjejgrej med kort? 
 
5.Hur ofta använder ni era kundkort per år och hur ofta används kundkortet när ni 
handlar ? 
Adam; Nästan varje gång. 
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Josefine; 8 utav 10 gånger ungefär. 
Stefan; Jag drar det nog aldrig. Min flickvän gör det åt mig istället. 
Marie; Jag drar nog mina kort jämt. 
Anna; Ja, jag med tror jag. 
Adam; Det vore smidigt om de kunde dra på legitimation istället. Så har vissa affärer. 
Josefine; Ja det håller jag med om. 
Marie; Jag också. 
Josefine; Det är bra med kort som man kan dra på många ställen. 
Marie; Ja, så är ju Med Mera-kortet. Det fungerar i flera affärer. 
Stefan; Men apropå det där med om det är en tjejgrej. Jag vet killar som också har många 
kort. 
 
6.Är ni uteslutande lojala mot något av era klubbkort i kategorierna dagligvaror 
bensinbolag samt kläder eller är ni lojala mot flera företag per varugrupp? Varför i 
så fall? 
Stefan; Bara JET. Det finns ingen anledning att skaffa fler. Där får man ju på räkning. 
Skaffar man fler så blir det ju fler räkningar att hålla reda på. 
Marie;  Jag tankar också bara på Jet, eftersom det är så billigt. När jag ska handla mat blir 
det mest på ICA. Eftersom det är närmast. 
An; Ja, så är det för mig med, men priserna är ju också viktiga där. 
Josefine; Jag har ju flera kort inom klädföretag och det är ju för att man inte har något att 
förlora på att gå med. 
Anna; Ja, precis. 
Adam; Jag har nog något mer kort på klädbutiker när jag tänker efter och det har jag 
skaffat för att jag har blivit propsad på det. 
Är personal duktiga på att lura på folk kort? 
Marie; Ja det är det! 
Adam; Idag skulle jag nog kunna stå emot mer för jag vill inte ha fler kort. Finns ingen 
idé att skaffa kort på ställen där man inte handlar. 
 
7.Vilka aspekter med en kundklubb uppfattar ni som positiva? Kan det vara de 
personligt utformade erbjudanden eller är det något annat? 
Josefine; Man får poäng. 
Anna; Ja poäng och premiecheckar. 
Stefan; Att man får på faktura, så som jag har på JET. Det är så enkelt. Bara tanka och sen 
åka. 
Adam; Fast ibland har jag fått väldigt personliga erbjudanden från ICA. Något var ett 
slags vykort ,med bild på en personal, med hälsningar från Thailand eller något liknande. 
Och sen en gång fick jag en bild på en man där det stod ”Gissa min vikt och vinn en 
julskinka” 
Anna; Har jag aldrig fått och jag har också ICA-kort. Då var det väldigt personligt till just 
er. 
 
8.Vilka förmåner är det som ni uppskattar mest i kundklubbarna?  
Josefine; Premiecheckarna. 
Marie; Ja, det tycker jag med. 
Adam; Jag får hem en stadiumtidning då och då. Det gillar jag. 
Stefan; Jag använder aldrig mina kort, men det är bra att min flickvän använder dem så 
slipper jag bära på dem. 
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Utnyttjar ni erbjudanden som man brukar få från Med Mera? Sånt som exempelvis ”2 
nätter på hotell för 1300kr”. 
Stefan; Ja, de tycker jag är bra! Det är bra med hotellcheckar när man är ute och reser. 
Marie; Ja, jag och min pojkvän har nog använt dem 4 gånger, och oftast är det väldigt bra 
hotell man hamnar på också. 
Josefine; Jaha? Jag och min pojkvän får nog ta och skaffa Med Mera-kort. Det ni säger 
låter ju väldigt bra. 
Adam; lite sånt har ju ICA också, men de har jag aldrig utnyttjat. Exempelvis att man kan 
hyra en stuga i Sälen till ett bra pris. Men jag kommer nog inte att börja använda de 
erbjudandena heller. 
Anna; Jag har aldrig utnyttjat några såna erbjudanden. Eller jo, Jag tror att jag och min 
pojkvän kanske gjorde det någon gång faktiskt. Då bodde vi på Globen. 
 
9.Finns det några typer av barriärer/hinder som bidrar till att ni inte kan eller vill 
lämna någon klubb? 
Josefine; Nej. 
Adam; Nej. 
Anna; Man behöver ju egentligen inte gå ur. Det blir väl bara så att man slutar att använda 
dem om man slutar handla på en affär. 
Marie; Nej det finns ju ingen bindningstid eller så. 
Anna; Fast jag betalade ju 100 kronor för att gå med i Med Mera. Det skulle ju kunna vara 
ett hinder. Att man känner att man inte vill gå ur den klubben för att man har betalat för att 
vara med. Så kan jag nog känna lite. 
 
10.Vilka aspekter hos en kundklubb skulle få er att bli lojala? 
Anna; Premiecheckar. 
Stefan; Att man alltid har 20% på allt man handlar i affären. 
Adam; Bra förmåner. 
Marie; Någonstans i Norge var det en butik som hade något de kallade för ”Påsesalg”. Då 
fick man fylla en hel påse med kläder och sen betala en summa för det. 
Josefine; Ja men så har de i en affär här också där man får fylla en hel påse och betala 100 
kronor eller något sånt. Jag minns inte vad butiken heter. Kanske ” Slit och släng”. 
Marie; Nej Josefine. Den heter ” Kräng och compani” 
 
11.Är det något ni saknar hos era kundklubbar idag? 
Adam; Ständig rabatt. 
Stefan; Jag sa 20% tidigare och det kanske var lite för mycket. Men en sak som vore bra 
är att rabatten ökade hela tiden ju er man handlar i butiken. Ju mer man handlar desto mer 
rabatt. 
Josefine; Ja att man handlar för X kronor under ett år och att man får X % i rabatt hela 
nästa år. 
Anna; Som på apoteket typ då. 
Adam; Jag tror att någon butik hade att man först fick silverkort och att man sen fick 
guldkort när man hade handlat för viss mycket pengar. 
Josefine; Jag vill ha ”det där lilla extra”. 
Adam; Något som vore bra är att man istället för att få kuponger får rabatten direkt in på 
kortet. 
Marie; Ja, för kuponger glömmer man ju hela tiden att ta med sig. 
Anna; ICA har ju så. Rabatten dras direkt av när man drar sitt kort. Där ligger de steget 
före andra butiker. 
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12.Vilka olika slags påverkansmetoder/erbjudanden anser ni vara lockande till att 
bli medlem i en kundklubb? 
Josefine; Rabatter; ”Går du med i klubben så får du den här varan du ska köpa billigare”. 
Adam; Ja, sånt är ju lockande. 
Anna; Då kan man ju knappast säga nej när man står där i kassan och ska betala. Det är ju 
jättesmart. 
 
13.Vilka sorts relation har ni med de butikerna ni har kundkort hos idag? 
Anna; Jag känner inte att jag har någon relation till någon butik. Det strömmar så mycket 
kunder hos dem att de knappt ens kan komma ihåg mig tror jag. Men det vore ju kanske 
annat om man bodde i en liten stad. 
Josefine; Ingen som helst. Jag handlar inte mer där för att jag har kort där. 
Adam; Nej, och sen så handlar jag ju inte direkt på någon lanthandel. För då vore det nog 
mer skillnad, när man har en affär som man bor nära. 
Anna; Ja, bor man långt ute på landsbygden så kanske man vill stötta den butiken. Och så 
får man ju även en närmare relation till personalen också. 
Adam; Men på ICA-butiken där jag handlar börjar de på att hälsa på mig nu. Det är viktigt 
med trevlig personal. 
Stefan; Ja, då går man ju gärna tillbaka om de är trevliga och ger bra service. Det är 
jobbigt med jobbig personal som är på en och frågar ofta om man vill ha hjälp. Då går 
man ju inte gärna tillbaka. Typ att man provar en tröja och de sen kommer med fyra tröjor 
till och föreslår att man ska pröva. Bara för att sälja. Det gillar jag inte. 
Josefine; De borde kunna se när och om man vill ha hjälp. 
Marie; ja, ibland vill man bara handla ifred.  
Stefan; Jag vill inte känna mig påtvingad att köpa fler saker än vad jag har tänkt mig. Det 
tycker jag inte är bra service. 
Marie; Ju dyrare och finare affär desto bättre service tror jag. Kanske beror på att de får 
bättre utbildning personalen där. 
 
14.Vilka relationer skulle ni vilja ha med dessa butiker? 
Anna; Hälsar och är trevliga men sen låter de mig vara ifred. 
Marie; Ja, jag håller med. 
Adam; Ja, låt mig vara liksom. 
Marie; Men ett ”hej” får de gärna säga. 
Stefan; det är bra med relationer. Att de kommer ihåg vissa kunder. Det känns bra. Det har 
hänt mig att jag har stött på någon personal ute någongång som frågar mig om kostymen 
jag köpte i deras butik passar bra. Då känner man sig viktig. 
Anna; Ja, så är det nog på mindre ställen. H&M skulle nog inte komma ihåg mig för at det 
är så stort. Men jag håller med dig Stefan att det känns bra när de kommer ihåg en. 
 
15.Varför är ni kvar i kundklubben? 
Josefine; Man får poäng och rabattcheckar. 
Marie; Ja, rabatt och premiecheckar. 
Adam; Ja varför ska man gå ur? 
Josefine; Ja, precis. 
Stefan; Så länge det inte kostar något så spelar det ingen roll. Man känner inte då att man 
måste använda sina kort. 
Anna; Man behöver ju inte gå ur klubben. Men på vissa ställen känns det mer värt att 
använda sitt klubbkort. På vissa ställen får man knappt något tillbaka alls när man har 
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dragit sitt kort hundra gånger. Man bara har det för att ha det ungefär. För att de har 
propsat på en det. 
 
16.Finns det andra skäl än ekonomiska att vara med i en kundklubb? 
Marie; Nej. 
Josefine; Nej. 
Adam; Nej. 
Stefan; Kanske som Adam sa tidigare att man får en medlemstidning ibland. 
Marie; Men jag skulle nog inte dra kortet för att få en medlemstidning tror jag. 
Stefan; Egentligen skulle jag nog kunna klara mig utan kort på klädbutiker. 
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Bilaga 2 

Grupp 2 30-40 år 
 
1.Vilket eller vilka klubbkort har ni inom branscherna dagligvaror, bensinbolag 
samt kläder? 
Patrik; Statoil, Ok, Shell,Helmia, Expert o medmera 
Nicklas; Statoil, Ok, Ica, Konsum, Stadium, Intersport. 
Vicky; Konsum Ica, hälsokraft, Ok, Ikea, expert. 
Anna; Konsum, Ica, Hälsokraft, Lindex, Ikea, Bodyshop. 
Camilla; Konsum, Ica, ok, Expert, guldfynd,  
 
2.Vad var det för orsaker som bidrog till att ni blev medlemmar? 
N; Fick billigare bensin på Ok. 
P; Jag blev med i Statoil för att jag fick gratis korv där. Helmia blev jag med i när jag inte 
hade pengar och behövde en bildel då fick jag ett kreditkort på Helmia där jag samlar 
poäng. Ok kortet skaffade jag bara för att se om jag kunde få det. 
C; Skaffade ett Ok kort för att mamma hade det. Tycker om Ok för att de har allt plus att 
man får bonuspoäng. 
N; Statoil hade så förut att efter  vissa poäng fick man pengar. Intersport får man också 
återbäring och där berodde det till stor del att Intersport var den enda sportbutiken i 
Vimmerby på den tiden. Positivt var också att de skickade ut tidningar med rabatter och 
de ger bra rabatter med kort. 
A; Jag skaffade mitt lindexkort för att få 20% på första köpet, men de har också 
värdecheckar. 
V; Jag blev med i konsum för att min pojkvän var med där och nu samlar vi poäng 
tillsammans. 
A; Att vissa butiker har legat i närheten har också haft betydelse. 
N; Håller med om det. 
 
3.Vilka förmåner var det som var viktiga då? 
A; Ingångserbjudandena var lockande då när jag gick med i bodyshop, då fick jag många 
presenter. 
P; Bemötande och servicen var viktiga. 
V; Häftet med värdecheckarna från Ok var viktiga. Även återbäringen spelade roll. 
A; På Lindex var det för att jag fick kredit på kortet. Eftersom det är kredit på kortet så 
använder jag det oftare. 
V; Ikeakortet ger förmåner vid besök som gratis kaffe i restaurangen, och jag tycker också 
att tidningarna är roliga att få från Ica, coop och Ikea. 
A; Värdecheckarna som man får från konsum är ganska viktiga. 
P; För att få den bra rabatten så var jag tvungen att skaffa  Expertkortet. 
C; Fick också mitt expertkort vid ett köp och tycker att deras förmånssystem med 
värdecheckar gör att jag går och handlar. 
N; fick billigare bensin vilket var viktigt för mig som reser mycket. 
 
4.Vad är det som är viktigt för att ni ska använda kortet idag? 
C; Bonussystemen. 
N; Återbäring och rabatter. 
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P; Det är bra att man får kredit, det gör att jag använder kortena. Sen så funkar Shellkortet 
på varenda affär, färjeavgifter och vägskatter utomlands o det är ingen avgift, man måste 
bara ha pengar på kontot. 
A; Det är viktigt att man tjänar något på kortet med en gång, tex på konsum där man får 
bra pris direkt för då använder man kortet ofta. 
V; För att få återbäring och värdecheckar så gäller det att man använder sitt kort. 
A; Håller med. 
 
5.Hur ofta använder ni era kundkort per år och hur ofta används kundkortet när ni 
handlar ? 
N; Jag glömmer ofta att dra mitt medmera kort, men jag drar bensinkortet varje gång jag 
tankar o det gör jag nästan varje vecka. 
A; Glömmer Lindexkortet o även medmerakortet på Kappahl. Däremot kommer jag ihåg 
att dra kortet när jag handlar dagligvaror o det gör jag varje vecka. 
V; Jag tycker att personalen frågar för det mesta om jag har kort. Så det glöms inte så ofta. 
Medmerakortet använder jag två gånger per vecka. 
P; Använder tankkortet varje vecka. Glömmer ofta på konsum. 
C; Det är lätt att glömma att dra sitt kort. 
 
6.Är ni uteslutande lojala mot något av era klubbkort i kategorierna dagligvaror 
bensinbolag samt kläder eller är ni lojala mot flera företag per varugrupp? Varför i 
så fall? 
C; Är inte lojal, köper överallt. 
A; Jag handlar ju också dagligvaror på Lidl så jag är inte lojal mot konsum eller Ica. 
V; Alltid lojal mot Ok, men inte helt lojal mot konsum. Handlar där maten är billigast. 
P; Är alltid lojal mot Statoil. 
N; Är också lojal mot mitt bensinbolag, men när det gäller maten är jag ganska så lojal 
fast jag väljer ofta att handla på det billigaste stället. 
A; Om jag är i Charlottenberg så åker jag inte in till centrum för att få poäng på mitt 
konsumkort, utan jag kan då lika gärna handla på Maxi-Mat. 
 
7.Vilka aspekter med en kundklubb uppfattar ni som positiva? Kan det vara de 
personligt utformade erbjudanden eller är det något annat? 
C; Det ska vara bra erbjudanden och man ska få belöning snabbt. 
A; Håller med. För om vinsten kommer snabbt är det roligare att handla. 
P; Bra service är en viktig aspekt. 
N; Helmia har personliga erbjudanden och jag tycker deras service är bra. 
A; En del personer tycker nog att det är integritetskränkande att bli kollade genom sina 
kundklubbar för att reklamen ska vara mer personligt utformad, men själv tycker jag att 
det är okej att få de personliga erbjudanden som Ica skickar. 
N; Ja, Ica skickar mer personliga erbjudanden som bygger på vad man handlat föregående 
månad, men det är ju inte säkert att man är intresserad av samma varor varje månad. 
A; Man är ju så van att all information om en själv lagras så man är väl lite avtrubbad. 
P; Det är ju så att Telia alltid skickar ut personligt riktad reklam, men jag tycker det är 
jobbigt då jag inte har intresse av deras erbjudanden. Om jag vill ha något söker jag upp 
dem själv. 
A; Personlig reklam via post tycker jag är okej, men när kundklubbarna ringer angående 
vad jag handlat o spelar på det då får jag taggarna utåt. 
C; Belöningssystem är bra men de skiljer sig åt. 
Alla; Håller med. 
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C; Jag tycker att coop har ett bättre system med sina värdecheckar eftersom man kan 
uttnyttja procentsats vid större inköp. Det kan man inte på Ica där kan man ju bara 
använda 25 kronors checkar oavsett storlek på köp. 
V; Värdecheckar tycker jag är en viktig del. 
 
8.Vilka förmåner är det som ni uppskattar mest i kundklubbarna?  
N; Jag uppskattar att få billigare pris på bensin eftersom jag åker så mycket. 
V; Jag uppskattar värdechecken från Konsum mest. 
A; För mig är det att produkter blir billigare på en gång. 
P; Jag tycker att behöva handla för en summa bara för att få en rabatt på 20% är värdelöst. 
N; När vi skulle köpa tvättmaskin så lockade de med cykel på köpet men när vi kom dit så 
fanns det inga cyklar, men annars är det en bra förmån att få något gratis när man handlar 
något. 
C; Tycker också att det lockar med gratisprodukter. 
Moderator; Utnyttjar ni erbjudanden som man brukar få från Med Mera?  
Sånt som exempelvis ”2 nätter på hotell för 1300kr”. 
C; Tycker att de här erbjudanden från Med Mera angående Hotel kan kvitta, eftersom de 
blir så dyra jämfört med Elithotels erbjudanden som ger värdecheckar vid varje 
övernattning. 
A; Ja jag har heller inte använt Med Meras erbjudande, tycker det alldeles för dyrt. 
 
9.Finns det några typer av barriärer/hinder som bidrar till att ni inte kan eller vill 
lämna någon klubb? 
Moderator; Försökte att förklara innebörden av de olika barriärerna inom teorin innan de 
diskuterade frågan. 
A; Ingångsbarriären hos Bodyshop var en summa pengar, men det hindrade mig inte för 
att förtjänsten blev vid mitt första köp högre än den summan. Men jag är inte lojalare för 
den barriärens skull, utan kan lämna klubben när jag vill. 
C; Man kan lämna klubben när man vill, för det de ekonomiska barriärerna är inte så 
höga. Annars så stannar man ju kvar av avståndsmässiga grunder. 
N; Håller med, men mitt medlemskap i Ok är väl inarbetat och jag känner att min lojalitet 
är hos Ok värmland.  
A; Om man har krediter hos ett företag så blir ju det en orsak till att det blir svårare att 
lämna en klubb eftersom krediten måste betalas.  
P; Jag är skyldig på mina krediter och det är ju ett hinder eftersom jag då måste betala 
innan jag lämnar klubben och det känns inte aktuellt. Sen om man har investerat pengar i 
kortet så blir det ju lätt att man blir kvar. 
A; Bodyshop finns ju som närmast i Karlstad så det är ju ett geografiskt hinder. 
V; Om inte summan man betalat för att vara med i klubben är för hög så kan man ju alltid 
gå ur när man vill. 
 
10.Vilka aspekter hos en kundklubb skulle få er att bli lojala? 
A; Högre återbäring skulle hjälpa till. 
N; Det håller jag med om.  
V; Jo, högre återbäring är bra men risken är att det skulle ge högre priser. 
P; Om det är något jag är intresserad av i en viss butik så är jag lojal tex om jag har en 
hobby som jag är intresserad av och vill ha det utbudet som inte finns någon annanstans. 
A; Ica har ett bra erbjudande om att man kan ha sitt bankkonto där, vilket ger bra räntor 
om man sätter in sin lön. Och har man sin lön på Icas konto så är chansen större att man 
blir lojal hos dem. 
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P; Fast nu är det ju så att de betalar ut räntor efter hur mycket pengar som finns på kontot 
den tredje i varje månad, då har ju jag aldrig några pengar. 
A; Jag är nog mer lojal till de lokala butikerna eller i alla fall de som ligger nära, för jag 
skulle inte åka någon längre sträcka för att vara lojal. 
P; Får jag mer service, då blir jag mer lojal. Men det är även så att närmast är lättast. 
C; Det finns ingenting som gör att jag skulle bli lojalare mot klädbutiker, jag köper kläder 
där de är snygga och tycker om, jag köper inte efter något speciellt märke. Jag kan åka hur 
långt som helst för att köpa det jag vill ha, när det gäller kläder har jag inga gränser. 
P; Jag är mest lojal mot den närmaste dagligvaruhandeln. 
N; Jag är lojal mot klädbutiker om det är bra pris på de kläder jag vill ha. 
 
11.Är det något ni saknar hos era kundklubbar idag? 
A; Jag saknar väl tilltagna rabatter och jag vill gärna ha värdecheckar oftare. 
P; Jag vill ha bättre erbjudanden och mutor dvs gratissaker. 
N; Kan inte påstå att jag saknar något. 
V; Värdecheckarna skulle vara större. 
C; Mer happenings. 
 
12.Vilka olika slags påverkansmetoder/erbjudanden anser ni vara lockande till att 
bli medlem i en kundklubb? 
A; Erbjudanden i butik är lockande. Ingångserbjudanden om gratis produkter kan också 
locka. 
P; Jag vill ha bra erbjudanden på musik eftersom jag är väldigt intresserad av det, men 
även bra erbjudanden på kött inför grillsäsongen. 
N; Eftersom vi får värdekuponger till olika butiker så känner man sig ju tvingad att handla 
hos dem. 
V; När de bjuder på olika smakprover kan jag känna att jag måste köpa något. 
C; Ja, det kan jag verkligen hålla med om, det är så pinsamt. 
P; gratiserbjudanden lockar ju alltid. 
N; Håller med. 
 
13.Vilka sorts relation har ni med de butikerna ni har kundkort hos idag? 
C; Inga direkta relationer men jag handlar hellre på Ok än Statoil på grund av utbudet. 
N; Tycker inte jag har några speciella relationer mer än att jag handlar där. 
Alla; Håller med. 
 
14.Vilka relationer skulle ni vilja ha med dessa butiker? 
C; Jag tycker det räcker med reklamutskicken. 
P; Servicen är ofta dålig, den skulle behöva bli bättre. 
A; Ja, service ska vara bra, det tar man för givet. 
N; Jag vill gärna bli sedd i en affär, men det behövs inte mer än att de frågar om man 
behöver hjälp, för påstridig personal kan bli för jobbigt. 
V; Om vi vill ha hjälp så frågar vi, men det är ju bra om personalen är lyhörd. 
 
15.Varför är ni kvar i kundklubben? 
P; Är det någon speciell produkt man vill ha som bara finns i den butiken så stannar man 
ju kvar och tar del av eventuell bonus. 
N; Även om man blir dålig bemött så är det ju inte så att man åker till någon annan stad 
för att inhandla varan man är ute efter. Det är ju en kostnadsfråga. 
P; Ja, att det är närmast har ju betydelse. 
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V; Det är ju de ekonomiska vinningarna med värdecheckar, dessutom kostar det ingenting 
att vara med. 
A; Ja, så länge det inte kostar någonting så finns det inte någon anledning till att gå ur. 
C; Ja, det är ju krångligt att gå ur en klubb, det är ju lättare att låta bli att handla. 
 
16.Finns det andra skäl än ekonomiska att vara med i en kundklubb? 
V; Ja de trevliga medlemstidningarna med olika tips och idéer. 
N; De ekonomiska skälen är helt klart de viktigaste. 
P; Ja men närheten är ju också viktig. 
C; Tycker inte om information som skickas ut, det är inte intressant. Det är de ekonomiska 
fördelarna som är viktiga. 
A; Nej, det är de ekonomiska skälen. 
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Bilaga 3 

Grupp 4 40år-50år 
 
1.Vilket eller vilka klubbkort har ni inom branscherna dagligvaror, bensinbolag 
samt kläder? 
Gunnel; medmera/kappahl kort, ica kort, guldfynd, resia,  
Lennart; medmera/kappahl, ica, clubcaravan, axekort? 
Lillemor; statoil, medmera/kappahl, lindex, veromoda, Hm, Jc, Gina tricot, intersport. 
Ewa; medmera/kappahl, Guldfynd, Glitter, Ok/Q8 
Bengt; Medmera/kappahl, Ica, Ok/Q8, Jc, Siba, Expert 
 
2.Vad var det för orsaker som bidrog till att ni blev medlemmar? 
G; vi var först medlemmar i konsum värmland och för att få återbäring var vi tvungna att 
skicka in kvitton. Sedan fick vi automatiskt medmera kort. 
L; Så var det för mig också 
E; ja, och jag tyckte jag fick mer återbäring förr när vi skickade in kvitton än nu med 
medmera kortet.  
Le; att räkna kvitton tog tid, så det är ju lättare nu. 
L; Statoil blev jag medlem i eftersom jag jobbade där en period. 
Le; Jag har inget drivmedelskort men får drivmedelsrabatt genom club caravan. 
E; Har kort på ok/q8 då det finns bra utspritt i värmland. Det var också samma anledning 
då Ok var en förening förr och var man medlem i konsum var man också det i Ok. 
B; Både bensin och och dagligvaror har jag blivit medlem i eftersom de var närmast, även 
att Ok/Q8 har mycket dagligvaror vilket kan förenkla en del. Även att jag på Ok/Q8 kortet 
får handla på kredit och får räkning på det i slutet av månaden, vilket är bra då man ser 
vad man handlat. 
L; vad gäller klädkorten beror det på att jag blivit erbjuden kort när jag handlat i affärerna, 
då erbjöd de rabatt om man skaffade kortet. Jag tycker också att kappahl är den bästa 
kundklubben eftersom jag där får mest rabattkuponger. 
B; I klädaffärer så har jag också blivit medlem när jag handlat i butiken.  
G; Jag använder mitt medmera kort när jag handlar på kappahl då de är anslutna till 
varandra.  
E; Ja, det använder jag också. Värdekupongen man får från konsum kan användas på 
Kappahl också.  
Le; Ja, och så får man ju poäng på medmera kortet när man handlar där. 
G; Guldfyndkortet fick jag när jag handlade där en gång, och det är ganska bra eftersom 
man rabattkuponger när man handlat för vissa summor. 
E; ja, jag har också guldfynd och tycker det är bra men jag har även ett kort på Glitter där 
de har ett liknande bonussystem. 
 
3.Vilka förmåner var det som var viktiga då? 
L; på Statoil var det att för att jag fick rabatt på bensin. 
E; Från början fick jag återbäring när jag skickade in kvitton till Ok. 
Le; jag skaffade club caravan kortet för att få billigare delar till husvagnen och har nu 
upptäckt att jag även får drivmedelsrabatt. 
L; medmera kortet för att man samlar poäng o får återbäring. Tycker även att det är bra att 
få möjlighet till billigare hotelrum och annat plus att jag trivs bäst på konsum också. 
Le; Ja återbäringen var viktig. 
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B; Ja, återbäringen plus att man får avdrag på bensinen när man handlar på Ok/Q8 och att 
jag får räkning på det jag handlar och betalar jag i slutet av månaden så blir det ingen 
ränta. 
E; Medmera kortet ger rabatt på flera ställen. Det är viktigt för mig. 
G; Finns bara konsum i koppom. 
L; klädkorten beroende på för att jag fick rabatt på första köpet. 
E; eftersom ”Med Mera”-kortet ger mig rabatt på kappahl så känns det inte viktigt att ha 
ett speciellt klädkort. 
 
4.Vad är det som är viktigt för att ni ska använda kortet idag? 
L; det är viktigt att man får mer förmåner när man handlar för mycket. 
Le; rabatten är viktigt för alla mina kort. 
E; ja, utan rabatt vore det ju ingen idé att ha något kort. 
G; instämmer. 
B; Ja rabatterna och erbjudandena. 
 
5.Hur ofta använder ni era kundkort per år och hur ofta används kundkortet när ni 
handlar ? 
B; Varje vecka på Ok/Q8, Ica och Konsum. På klädaffärer de gånger jag handlar där. 
L: använder alltid kort om jag har kundkort i butiken jag besöker. Jag använder varje 
vecka något utav korten. 
E; Jag glömmer ofta att dra kortet, tycker heller inte att det är så viktigt när man handlar 
för små summor. 
G; Använder alltid kortet när vi handlar och det blir minst en gång per vecka. 
Le; Ja, eftersom man är sniken på rabatterna. Så måste man komma ihåg att använda 
korten. 
 
6.Är ni uteslutande lojala mot något av era klubbkort i kategorierna dagligvaror 
bensinbolag samt kläder eller är ni lojala mot flera företag per varugrupp? Varför i 
så fall? 
B; Jag är lojal mot Ok/Q8 eftersom den är närmast och har bra service plus de rabatterna 
de har och återbäringen. Vad gäller dagligvaror så är jag delat lojal mot både Ica och 
Konsum beroende på deras olika erbjudanden. Klädbutiker är jag inte lojal alls mot. 
L; Jag är totalt lojal mot både konsum och Statoil, mycket på grund av att det bara finns 
ett bensinbolag till på min ort. Plus att jag känner personalen och tycker de är trevliga. 
G; Jag är lojal mot de butiker jag är medlem i. 
E; Jag är inte särskilt lojal. Jag handlar där jag får tag på det jag vill ha och om det är 
billigt. Kundkortena spelar inte så stor roll för min lojalitet. 
Le; Handlar oftast på Eurocash där de inte har något kundkort, och jag tankar där det är 
billigast. Är inte särskilt lojal. 
L; När det gäller kläder är jag inte lojal utan handlar där det passar för tillfället. Finns ju 
olika klädbutiker för olika syften tex sport eller barnkläder osv. 
 
7.Vilka aspekter med en kundklubb uppfattar ni som positiva? Kan det vara de 
personligt utformade erbjudanden eller är det något annat? 
L; det positiva är att jag får en check hos Statoil på 100 kr när man kommit upp till en viss 
summa. Samma på med konsum där jag också får värdecheck plus att det även är positivt 
med erbjudanden som billigare hotell. 
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B; Tycker också det är bra med Med Meras erbjudanden om biligare hotell och annat. 
Tycker även att Icas kundklubb är positivt med sina mera personligt riktade rabatter. Fick 
även hämta ut en tårta när jag fyllde år sist, sånt gillar jag. 
G; jag tycker att det är positivt med kundkort jämfört med förr då man var tvungen att 
räkna kvitto för att få återbäring. Rabatten är också väldigt positiv. De personliga 
meddelanden från konsum är inte så personliga utan det är mest grupputskick. Jag skulle 
gärna se att det var mer personligt. 
L; Jag tycker inte om personlig ton i reklamerbjudanden utan blir bara irriterad, eftersom 
man vet att det står samma till alla. 
E; jag tycker att medmera erbjudanden om hotell och övernattningar inte är så bra för en 
persons hushåll, utan där skulle jag vilja se mer riktat till de som är ensamma. Konsum 
erbjudanden är inte heller så personliga. 
Le; Jag tycker rabatterna är de bästa förmånerna. 
L; Angående klädkorten så är det lite olika i de olika klubbkorten, men det är rabatter o 
värdecheckar som är den positiva gemensamma nämnaren. 
Le; Jag tycker inte att jag får så mycket personliga erbjudanden. 
 
8.Vilka förmåner är det som ni uppskattar mest i kundklubbarna?  
Utnyttjar ni erbjudanden som man brukar få från Med Mera? Sånt som exempelvis ”2 
nätter på hotell för 1300kr”. 
E; Det finns många bra erbjudanden men de är mest riktade till familjer och blir för dyra 
för en ensamstående. Skulle vilja ha bättre förmåner som riktar sig ensamhushåll. 
L; Rabatter och värdecheckar framförallt, men även specialerbjudanden som billigare 
hotell o resor. 
Le; Jag tycker inte det finns några bra förmåner. 
G; Jamen, rabattcheckarna är ju bra. 
B; Jag tycker Med Meras rabatter på resor och hotell är bra och hos Ok är det absolut 
återbäringen och att man får betala på räkning. 
 
9.Finns det några typer av barriärer/hinder som bidrar till att ni inte kan eller vill 
lämna någon klubb? 
B; Ok/Q8 för att den ligger närmast och för att jag har investerat pengar i insatsen på det 
kontot. Sen har man ju också eventuell kredit ibland som måste betalas innan man kan gå 
ur. På dagligvarorna är det ju att man helst går till den närmaste när man behöver något. 
L; Statoil beror ju på att det bara finns två bensinmackar på orten. 
Moderator; då kan man ju kalla det geografisk barriär/hinder som gör att du väljer den. 
L; Ja, det kan man säga. 
E; Ja, så kan man också säga att det är i Koppom där det bara finns konsum och även då vi 
har en enda bensinmack, som inte har någon kundklubb. 
Le; Ja, det är därför vi handlar bensin i Eda för att vi där får rabatt på bränsle genom 
kundklubben. 
G; Eftersom servicen på konsum är så dålig så handlar vi bara måstevarorna där och 
handlar andra saker när vi är i Arvika eller Eda. Anledningen att vi handlar där är enbart 
för att det ligger närmast. 
E; Håller med fullständigt. Med bättre personal och lägre priser så skulle vi handla mer. 
G; Det finns ju inga hinder att lämna kundklubben, men vanans makt gör det lättare att 
vara kvar. 
L; Eftersom jag känner all personal på både statoil och konsum så bidrar det också till att 
jag handlar där. Sedan så finns det ingen annan dagligvarubutik här på orten 
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(Charlottenberg) som har kundklubb förutom konsum. På klädaffärer tycker jag inte det 
finns några hinder. 
 
10.Vilka aspekter hos en kundklubb skulle få er att bli lojala? 
L; Att en viss del av det man handlar för går till välgörande ändamål typ Lindex, medmera 
och HM som har sådana drivar. 
B; Bra service och ännu bättre ekonomiska fördelar. 
G; Lägre priser skulle göra mig mer lojal. 
E; Spelar nog ingen roll för jag handlar ändå på olika affärer eftersom de har olika utbud. 
Jag tror inte man kan vara lojal mot en affär. 
G; Jag försöker vara lojal mot konsum i Koppom för att de inte ska behöva lägga ner.  
Le; Ja, det är ju bra att ha affären kvar, men jag skulle vara mer lojal om priserna var lägre 
och om personalen vore trevligare. 
E; När det gäller kläder är priset avgörande om man är lojal eller inte. 
B; Ja, och även kvaliten hos kläderna spelar roll. 
 
11.Är det något ni saknar hos era kundklubbar idag? 
L; Nej. 
B; Mera gåvor och gratiserbjudanden. Även mera personliga rabattutskick som Ica har. 
E; Vill gärna ha mer direktriktad reklam. 
G; Nej, inget speciellt. 
Le;Nej inte mer än lägre priser i affärerna. 
 
12.Vilka olika slags påverkansmetoder/erbjudanden anser ni vara lockande till att 
bli medlem i en kundklubb? 
L; Att en får rabatt på första köpet. Vill inte bli påverkad, för jag vill bestämma själv när 
jag vill handla och vad jag ska handla. 
B; Rabatter och ekonomiska fördelar. 
G; jag tycker att rabattkupongerna känns tvingande eftersom man måste använda dem i 
den butiken. 
Le; det är rabatterna som lockar. 
E; om de kunde komma på ett kort till alla affärer så skulle det locka mig. 
 
13.Vilka sorts relation har ni med de butikerna ni har kundkort hos idag? 
L; På Statoil och konsum känner jag ju personalen men har väl ingen speciell relation till 
själva företagen i stort. På klädaffärerna känner jag också en del personal men har inte 
någon speciell relation till själva företagen. 
B; affärsmässiga relationer. 
E; Har ingen direkt relation, tycker att informationen från kundklubbarna är ganska dålig. 
Le; Har ingen speciell relation med butikerna. 
G; De relationer jag har är att jag känner personalen. 
 
14.Vilka relationer skulle ni vilja ha med dessa butiker? 
L; Som jag har nu. Saknar inget speciellt. Räcker att de hälsar när man kommer in i 
butiken. 
B; Bra som det är. 
G; Jag vill ha mer personlig service. 
E; Skulle vilja ha bättre information. Om en kundklubb lockade med bättre information så 
skulle jag kunna tänka mig byta butik. 
Moderator; Vad menar du med information? 



 

53av56 

E; Mer information om vilka förmåner som är inbakade. 
Le; Priserna är det intressanta, andra relationer bryr jag mig inte om. 
 
15.Varför är ni kvar i kundklubben? 
L; Tycker dom är bra, är det dåligt klipper jag bara kortet. 
B; Finns ingen anledning att gå ur om det inte kostar pengar, o sen tycker jag att de jag är 
med i är ganska bra. 
E; Lathet att byta till andra. 
Le; Det är lätt att vara kvar. 
G; Vanans makt. 
 
16.Finns det andra skäl än ekonomiska att vara med i en kundklubb? 
L; Om jag tycker att de är bra så behövs inga rabatter, dvs att om servicen är bra och om 
man blir trevligt bemött så kommer man tillbacks oavsett förmåner. 
B; Att servicen är bra, och att få mer personliga erbjudanden. 
G; Närhet till butik är viktigt o här i Koppom vill jag ha affären kvar eftersom det bra att 
kunna handla det nödvändiga på nära håll. 
E; Konsumtidningen är ju lockande bara att det är fel recept. 
Le; Nej, det finns inga andra skäl. 
 
 
 
 
För Gunnel, Eva o Lennart var det mest prat om butiker än själva kundklubbarna. 
Kundklubbar har inte en avgörande roll för deras handlande. 

 
 

 

 


