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Sammanfattning (”abstract”) 

Det är få personer som idag köper alla sina kläder i en och samma butik. Konsumtion inom 

detaljhandeln har idag svag koppling till fysiska behov det är emotionella behov som styr 

konsumenten. Allt fler konsumenter fyller sina plånböcker med fler och fler klubbkort som ett 

tecken på att de är medlemmar i butikernas lojalitetsprogram. Det kan utläsas en tydlig trend i 

att allt fler butiker använder sig av kundklubbar. Forskare menar att det skulle kunna bero på 

att en stark förankrad marknadsföringsstrategi är att kopiera konkurrenterna. Konsumenter 

köper de produkter som uppfyller individuella krav oavsett vilken butik de besöker.  Detta är 

ett tecken på att konsumenter i takt med ökat medlemskap i kundklubbar blir mindre och 

mindre lojala, en stark motsägelse kan tyckas. I detta ämne finns två utgångspunkter nämligen 

företagens uppfattning och kundernas uppfattning av lojalitet. Det är inte nödvändigtvis så att 

dessa överrensstämmer. Denna rapport undersöker kunders uppfattning av lojalitet i relation 

till hur det är kopplat till de många klubbkorten som de har i sina plånböcker. Detta för att 

företagare skall kunna använda denna information i sitt beslutsfattande om lojalitetsprogram. 

Undersökningsmetoden som använts är fokusgruppsintervjuer med deltagare i vilka befinner 

sig i olika skeden av livet. Detta för att ge en bredd till undersökningens svar. Slutligen 

sammanställs olika faktorer av hur lojalitet skapas utifrån kunders uppfattning samt med stöd 

av tidigare forskning. Här presenteras relationen mellan dessa faktorer i en egen modell som 

vi kallat för lojalitetspyramiden.   
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1 Inledning 

Detta avsnitt kommer att förmedla en förståelse för vad uppsatsen kommer att tillföra till den 

kunskap som sedan tidigare finns inom detta område. Problemet diskuteras först i sitt 

sammanhang med stöd i olika begrepp och tidigare forskning som är återkommande i senare 

avsnitt av rapporten. Efter det fastställs det problem som kommer att styra inriktningen på 

undersökningen och det svar som återges i slutsatsen. 

Bergström (2009) redogör i det inledande kapitlet i boken Kampen om köpkraften -handeln i 

framtiden, för att konkurrensen på den svenska handelsmarknaden har ökat och det menar han 

beror på flera faktorer, en av dessa är den ständiga internationaliseringsprocess som pågår 

inom detaljhandeln. Många utländska kedjor etablerar sig och innehar numera stora 

marknadsandelar. I takt med detta ser vi att lågprisbutiker med hög omsättning och låg 

personaltäthet är på framväxt där det handlar om att kunna dra vinster ur stordriftsfördelar.
1
I 

motsats till denna trend presenterar Kumar, mfl. (2006) att företagare bör lägga fokus på att 

marknadsföra sig efter kundens ”lifetime value”. Här talas det om individanpassade lösningar 

och att skapa positiva känslor samt bestående relationer mellan kunden och butiken. Ingen 

kund är den andra lik. Nyckel till detta är att skaffa sig information på kundnivå.
2
 Detta 

återspeglar att det kan vara en fördel att använda sig av olika typer av tillvägagångssätt i form 

av konkurrensstrategier för att möta marknadens behov. 

Som fastslås av Hernant och Boström (2010) kommer en utvald konkurrensstrategi utifrån att 

skapa en balans mellan pris och kvalité i form av ”värde för pengarna” långsiktigt att påverka 

butikens ekonomiska reslutat. En använd regel som ofta omnämns är 80/20, vilket innebär att 

20% av kunderna står för 80% av butikens omsättning.
3
 Detta skulle kunna vara en bra 

vägledning för företagare som vill utveckla sin verksamhet. Det ger en bild av hur viktigt det 

skulle kunna vara att skaffa sig lojala kunder och se till att främja merförsäljningen till dessa. 

Dock kan det vara så att de 20 mest lönsamma kunderna inte nödvändigtvis är de som köper 

mest frekvent.
4
 En utbredd strategi är att införa ett lojalitetsprogram och då i form av en 

kundklubb. Som grund för lojalitetsprogrammen ligger ofta teser om att det är en lägre 

                                                           
1
 Bergström (2009)  

2
 Kumar, Shah, Venkatesan ( 2006) 

3
 Lindblom, Jonsson (1992) 

4
 Dowling, Uncles (1997) 
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kostnad att ge service till lojala kunder än nya, lojala kunder är mindre priskänsliga, lojala 

kunder spenderar mer hos företaget samt att de ofta sprider positiva budskap om butiken.
5
  

Utmaningen ligger i att se om det utbredda fenomenet med kundklubbar är ett bra sätt att få 

lojala kunder.  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Att veta hur konsumenter beter sig i relation till deras tankar och känslor kan hjälpa 

företagsledare och butikschefer att få en bild av det verkliga kundbeteendet. De kan då göra 

strategiska val och styra verksamheten efter kundernas behov. Detta kan göras genom att 

undersöka butikens värdeplattform. Ghosh och McLafferty ( i Hernant och Boström 2010) 

definierar värdeplattformen som det sätt butiken väljer att differentiera sig från sina 

konkurrenter i konsumentens medvetande. Har butiken en välformulerad värdeplattform leder 

det till att kunden bör välja butiken framför konkurrenternas.
6
 Prisnivån ställs mot den kvalité 

i köpupplevelsen kunden uppfattar, vilket ger en uppskattning av vad kunden ser som värde 

för pengarna.
7
 Undersökning av värdeplattformen baseras på vad konsumenterna önskar sig 

vilket kan vara kritiskt för en framgångsrik butik att förlita sig på. Värdeplattformen överförs 

ofta i en strategi som enklast kan exemplifieras utifrån McCarthys (1964) kurrensmedelsmix 

där det fokuseras på produkt, plats, pris och påverkan, även benämnd de fyra P:na. De fyra 

P:na används för att differentiera verksamheten från konkurrenterna på marknaden, en egen 

komponering av dessa faktorer (produkt, pris, plats och påverkan) utgör butikens bas vad 

gäller konkurrensstrategi. McMullan (2005) menar att utvecklingen av kundlojalitet kan delas 

in i tre faktorer som bör beaktas för att vinna lojala kunder. Dessa tre förklaras som sårbarhet, 

pris och service. Det första steget handla det om att upprätthålla och utveckla relationen till 

kunderna för att göra dessa mindre sårbara inför konkurrenter. Nästa faktor är pris som kan 

betraktas som att kunden vill uppleva så högt värde för pengarna som möjligt och det kan vara 

avgörande i kundens jakt på köp. Den tredje faktorn benämns service och innebär en 

anpassning och en bredd i utbudet, ofta i form av tjänster, för att tillfredställa många 

människors önskningar. Kumar mfl. (2006) diskuterar att kundens ”liftime value” är ett bra 

komplement för att fatta strategiska beslut utifrån information på kundnivå. Ett sätt som 

butiker använder sig av för att påverka ”liftime value” är genom kundklubbar. Som Elinder 

(1993) väljer att definiera kundklubbars målsättning ”i första hand att hålla och utveckla 

                                                           
5
 Dowling, Uncles (1997) 

6
 Hernant, Boström, (2010)  

7
 Ibid  
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nuvarande kunder…”. Det finns genom kundklubben en möjlighet att registrera olika typer av 

uppgifter om kunderna och på så sätt kunna skicka ut riktade reklamerbjudanden.
8
 Sharp, 

Sharp (1997) menar att det är svår att förändra kunders köpmönster men att 

lojalitetsprogrammen kan vara den enda marknadsföringsåtgärden som har för avsikt att göra 

det och resultatet kan bli att det beteendet förändras i liten grad. Det är en tänkvärd del inom 

ämnet vilken påverkan olika kundklubbar har på konsumenters beteende och inställning. Det 

är ett faktum att kunden i dagens samhälle har så många kundklubbskort att det kan vara svårt 

att hålla ordning på vilka butiker de är medlem i. Kan det vara så att det är en trend i 

detaljhandeln att införa en kundklubb? Dowling och Uncles (1997) menar att antalet 

kundklubbar har ökat då de flesta butiker använder sig av den vanligaste 

marknadsföringsstrategin, ”Om du ser en bra idé, kopiera den”. Dock menar de att det kan ha 

skett en förhastad kopiering av konkurrenternas strategi då de anser att det ofta är så att 

lojalitetsprogrammen kostar mycket pengar och endast ger utökade fördelar för kunderna.
9
  

Intressant är om den strategi, genom kundklubbar, som butiker idag använder sig av 

uppskattas av konsumenterna? Är det så att kunderna blir mindre bytesbenägna samt mer 

benägna att handla genom att vara medlem i kundklubben? Här bör belysas att Dick och Basu 

(1994) presenterade en modell som uppmärksammar att det kan finnas olika typer av lojalitet i 

förhållandet mellan hur kunden beter sig och vilken attityd som denna har till butiken. De 

benämner de olika lojaliteterna som lojal, latentlojal, falskt lojala och olojala. Det är intressant 

att väldigt många butiker idag använder sig av kundklubbar. Det är inte längre unikt, utan 

snarare en regel än undantag att det finns en kundklubb hos butiker och butikskedjor. Beigier, 

mfl. (2005) kommer, i deras undersökning om huruvida lojalitetskort och erbjudanden skapar 

kundlojalitet, fram till att kunder är medlem i kundklubbar endast för de ekonomiska fördelar 

som det ger.   En frågeställning skulle kunna vara om en stor samling med olika klubbkort är 

ett tecken på att kunden är lojal mot någon butik? Problemet bör dock diskuteras ur ytterligare 

ett perspektiv, det kan finnas stora individuella skillnader mellan olika kunders beteende och 

inställning. Till exempel inom en familj eller ett segment finns sannolikt skillnader på hur 

individer påverkas av medlemskap i kundklubbarna.  

Ytterligare ett sätt att belysa skillnader mellan olika individers beteende kan göras genom att 

belysa skillnaderna mellan män och kvinnor. Genom ett utdrag ur statistik
10

 från Statistiska 

centralbyrån (SCB) kan utläsas att kvinnor år 2009 i genomsnitt lade 8110 kronor på kläder, 

                                                           
8
 Elinder (1993) 

9
 Dowling, Uncles (1997) 

10
 www.scb.se (2011-02-12) 
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skor och förbrukningsvaror i jämförelse med männens 4260 kronor för samma typ av 

konsumtion. Detta bevisar att kvinnor står för en majoritet av konsumtionen inom 

detaljhandeln vilket är den marknad vi har för avsikt att undersöka i vår studie. Problemet har 

bearbetats, som tidigare nämnts, av Dowling och Uncles (1997) vilka diskuterar att det kan 

beror på att butiker idag litar på varandra och kopierar varandras strategier och åtgärder. Dick 

och Basus (1994) modell innehållande olika typer av lojaliteter. De många korten i 

människors plånböcker som tidigare diskuterades kanske kan kategoriseras in under olika 

typer av lojalitet. Eventuellt uppfattar kunderna sig mer eller mindre lojala beroende på 

medlemskap i kundklubbar. 

1.2 Problemformulering 

Utifrån den genomgång som nu gjorts har ett problem fastslagits. Denna frågeställning 

kommer att vara en ledstjärna genom hur arbetet ska avgränsas. Frågeställningen lyder: 

Hur resonerar konsumenter om kopplingen mellan kundklubbar och lojalitet?  

1.3 Uppsatsens syfte 

Den utbredda användningen av lojalitetsprogram från butiker, och då främst kundklubbar, är i 

behov av ytterligare studier för att belysa det problem som kan uppstå utifrån att olika typer 

av lojalitet skapas. Enligt tidigare forskning gjord av Dick och Basu (1994) har det 

framkommit att det finns olika typer av lojalitet, dessa är lojalitet, latent lojalitet, falsk lojalitet 

och olojal. Vår undersökning ska belysa vilken typ av lojalitet som skapas hos kunderna med 

hjälp av kundklubbar. Genom denna undersökning ska det sammanställas faktorer som är 

viktiga för kunderna för att de ska bli lojala med stöd i McMullans (2005) tre lojalitets 

faktorer, sårbarhet, pris samt service. Dessa faktorer och tidigare forskning från Gosh och 

McLafferty (i Hernant och Borström 2010) behandlar uppbyggnaden av en värdeplattform i 

konsumenters medvetande. Det vill säga förmedla värde för pengarna i sitt butikserbjudande. 

Som en förstärkning på det temat används McCarthys (1964) teori om 

konkurrensmedelsmixen. Genom detta finns en förhoppning om att denna rapport ska kunna 

bidra med faktorer som kan förflytta kunden från en mindre attraktiv typ av lojalitet, så som 

olojal eller falsktlojal, till lojalitet. Detta kan senare ställas i relation till det som Dowling och 

Uncles (1997) diskuterar, att det kanske har skett en lite förhastad kopiering av 

konkurrenternas strategier. Det kanske kan vara så som Sharp och Sharp (1997) menar att det 

är svårt att förändra kunders köpmönster men att kundklubbar är ett försök som kan leda till 
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mindre förändringar. Som Beigier, mfl. (2005) kommer fram till, är de ekonomiska 

vinningarna genom medlemskap i kundklubbar en stor motivation för konsumenterna.  

Det övergripande målet med undersökningen skulle kunna förklaras som att vi vill hitta 

faktorer som kan ge butiker, med tankar om att införa en kundklubb, ytterligare perspektiv i 

form av lojalitetsfaktorer ur ett kundperspektiv. Detta bör sedan ur ett företagsperspektiv 

ställas i jämförelse med den kostnad det kommer att innebära att införa en kundklubb, då 

individuellt eftersom det inte behandlas i vår rapport.  Vilket kommer att ge en bild av den 

verkliga vinningen av kundklubben i syfte om att förflytta kunder från en oattraktiv lojalitet 

till lojalitet enligt Dick och Basus (1994) modell.   

2 Teoretisk referensram 

Ovanstående inledning syftar till att skapa en förståelse för problemet i ett större perspektiv, 

nämligen att konsumenter blivit mindre lojala trotts ökad användning av lojalitetsprogram. 

Det har även getts en inblick i teoretiska begrepp som kommer att ligga till grund för senare 

analys av det empiriska materialet. Dessa begrepp kommer i kommande avsnitt att beskrivas 

ytterligare för att ge en bra förståelse in i senare avsnitt, som kommer att spegla verkliga 

åsikter från konsumenter samt ställa dessa i relation till dessa teoretiska begrepp.  

Som utgångspunkt för val av teorier ligger att vi vill tydliggöra faktorer som skapar lojalitet. 

Detta för att sedan ställa dessa faktorer i relation till klubbkorten för att se om de uppfyller 

kundernas egna uppfattningar om vad som skapar lojalitet. McMullans (2005) teori om de tre 

lojalitetsbyggande faktorerna, detta önskas kunna bidra med vad som ligger till grund för 

lojalitet. Prisdiskussionen är central, varpå vi vill förstärka prisfaktorn med teorin om 

värdeplattformen i form av att kunden ska uppleva ”värde för pengarna”. McCarthy´s 4 P:n  

(1964) används för att urskilja konkreta faktorer av vad som upplevs ligga till grund vid val 

av butik.  Med Dick och Basus (1994) lojalitetsmatris önskas tydliggöra att kortens olika 

erbjudanden kan skapa olika typer av lojalitet.  

2.1 Lojalitetsfaktorer 

När litteraturen beskriver lojalitet definieras den som ett mentalt tillstånd som så småningom 

leder till ett visst beteende hos konsumenten.
11

  

För att som butik hitta sin konkurrensstrategi krävs olika aktiviteter i 

marknadskommunikationen. På så vis finns det möjlighet för butiken att öka sin 

                                                           
11

 Söderlund (2000) 
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värdeplattform
12

. Värdeplattformen är det helhetserbjudande som kunden upplever genom att 

denne uppfattar att den får ”värde för pengarna” i form av kvalitet i köpupplevelsen.  

2.1.1 Kundlojalitetsutveckling 

Ytterligare ett förhållningssätt är att lojalitet upprätthålls genom tre faktorer enligt McMullan 

(2005). Den första faktorn är sårbarhet, vilken förklaras genom att butiker arbetar för att 

upprätthålla och utveckla relationen med kunderna. Det handlar om interna processer för att 

bekräfta kunden och få denne känslomässigt positiv till butiken. Om det inte finns någon 

sådan relation kommer det att löpa stor risk att kunden utnyttjar ett annat erbjudande och det 

uppstår då en ömsesidig sårbarhet. Faktor två och tre kommer i dessa fall att utgöra en så 

kallad ”deal breaker”.  Detta innebär att en sårbar kund är mer bytesbenägen i frågan om pris- 

och serviceerbjudanden. Faktor två är benämnd som pris, vilken förklaras genom kundens 

jakt på köp och det blir då viktigt att känna värde för pengarna.  Produkten ställs i relation till 

sitt pris och utvärderas utifrån detta. På likvärdigt sätt kan faktor tre förklaras med 

benämningen service, då även detta ställs i relation till vilket värde det tillför produkten och 

utvärderas vid köpbeslut. Dessa tre faktorer är inte åtskilda utan överlappar varandra, för att 

lojalitet ska uppstå måste det finnas belägg för att alla faktorer är uppfyllda.  

2.1.2 Konkurrensmedelsmixen 

McCarthy (1964) presenterade fyra faktorer som ingår i det som han kallar för marketing mix, 

på svenska konkurrensmedelsmixen. Alla börjar på bokstaven P vilket senare har lett till 

namnet de 4p:na. Dessa faktorer är price (pris), product (produkt), place (plats) och promotion 

(påverkan).  

För att ytterligare göra ett förtydligande om vad McCarthy (1964) menar med dessa 4P:n 

följer en djupare genomgång på var och en av faktorerna nedan: 

Produkt: Vid en första tanke på produkter är det lätt att förknippa detta med varor. Det är lite 

mer än så som innefattas i detta begrepp. En butik säljer inte bara varor utan även nöjdhet, 

användning och förväntad vinning genom köp av en produkt. Kunden kommer till butiken för 

att tillfredställa ett behov och förväntar sig då dessa tre faktorer. För att särskilja produkt från 

varor använder McCarthy (1964) begreppen den totala produkten. Här innefattas utöver varan 

all typ av service, garantier, installation, användningsguider och andra tillbehör. Alla 

människor har olika behov och det gäller därför att dela in marknaden och finna en grupp 

människor som butiken ska inrikta sitt erbjudande till. Det gäller då att inte se varje produkt 

                                                           
12

 Hernant,. Boström (2010) 
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som en enskild utan att tänka på hela sortimentet som en produkt för att få en helhet och 

produkter som kompletterar varandra. Ytterligare en viktig egenskap är att hitta något som 

differentierar butiken från konkurrenterna. Ingen av de andra tre P:na kan väga upp det 

faktum att butiken erbjuder en svag produkt. 
13

 

Plats: Det räcker inte med att det ska finnas en tillgång och efterfrågan på en produkt för att 

den ska sälja. Produkten måste finnas tillgänglig för kunden när behovet uppstår för att det 

ska uppstå en transaktion. Ett ledord inom denna kategori är att produkten ska finnas på rätt 

plats vid rätt tid. Det finns många olika sätt att distribuera produkter och det är även en del av 

begreppet plats i detta avseende. Detta tillsammans med att beakta att olika lägen innehar 

olika sociala anseenden. Vilket måste tas hänsyn till vid beslut om plats för en butik och dess 

bidrag till konkurrensstrategin.
14

  

Påverkan: Olika marknadsföringsåtgärder kan ha olika uppgifter så som att informera, 

påminna och övertala konsumenterna. Det är centralt att säkra upp att välja en mix som passar 

bra in på de andra delarna av konkurrensmedelsmixen, de 4p:na. Det görs lättast med stöd 

från butikens affärsidé och de olika värden och egenskaper som produkten har för avsikt att 

förmedla. Det viktigaste är att tala om för potentiella kunder om erbjudandet och att se till att 

mixen av olika kanaler blir ett marknadsföringsverktyg.
15

  

Pris: Pris ses inte som den faktor av de fyra faktorer som är avgörande för 

konkurrensmedelsmixen. Dock är det så att priset måste ligga på en acceptabel nivå för 

kunderna för att butiken ska generera försäljning och vinst vilket är avgörande för en fortsatt 

överlevnad på marknaden. Pris kan användas som ordinarie pris eller med vissa rabatter som 

ett verktyg att göra erbjudandet attraktivt.
16

  

McCarthy gör en jämförelse i sin bok med att konkurrensmedelsmixen är som att baka en 

kaka. Några ingredienser kommer i smeten före de andra men alla krävs för att uppnå 

slutresultatet. Mycket av detta arbete baseras på informationsinsamling om den egna 

marknaden för att erbjuda ett tillfredställande erbjudande. Det är viktigt att alla delar bestäms 
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samtidigt för att den ena ska kunna stödja den andra vid eventuella nedgångar i försäljningen 

eller andra förändringar i omvärlden.
17

  

2.2 Lojalitets typer 

Enligt Dick och Basu (1994) är inte lojalitet antingen en mental uppfattning eller ett beteende 

utan snarare en kombination av dessa. Det mentala tillståndet vill de hellre beskriva som ett 

attitydfenomen. Lojalitet är länken i sambandet mellan relativ attityd och beteende.
18

  

Relativ attityd talar om vad kundens åsikt är om produkten och företaget gentemot 

konkurrenterna, det kan även ses som ett mått på hur stor bytesbenägenheten (viljan att handla 

i en annan butik) är hos konsumenten.
19

 Forskning har visat att det oftast är den relativa 

attityden
20

 som bestämmer val av butik.  Den beteendemässiga lojaliteten visar hur mycket 

kunden handlar för och hur köpen fördelas på marknadens produkter. 
21

 

Nedanstående modell visar hur de resonerar i sitt tänkande 

 

Figur 1 lojalitetsmatrisen 

Den första typen av konsumenter är de som tillhör kategorin lojalitet. Lojalitet skapar butiken 

om kunden visar en stark relativ attityd och ett högt lojalt beteende. Detta är kunder som alltid 

går till en viss butik om ett visst behov uppstår. De är beredda att vänta på service och de 

sprider ofta goda ord om butiken. Dessa kunder kräver heller inte något större underhåll i 

form av marknadsföringsåtgärder utan fortsätter ändå att vara lojala gentemot butiken och 
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dess produkter. När företagen riktar sin marknadsföring till dessa kunder uppmärksammar de 

den och kommer ihåg den bättre än kunder från de andra lojalitetskategorierna. 
22

 

När konsumenten visar ett lojalt beteende men inte en lojal attityd grupperas de under oäkta 

lojala kunder. Exempel på detta är när en kund är medlem i en viss butik och får riktade 

reklamerbjudanden och bonuspoäng på sina köp. Då blir ansträngningen av att byta butik för 

stor och bytesbenägenheten för låg. Utifrån detta väljer kunden att stanna kvar istället för att 

stanna på grund av sin positiva attityd till butiken.
23

  

Om konsumenten visar en lojal attityd men inte ett lojalt beteende definieras det som latent 

lojal. Detta kan exemplifieras genom att kunden bor i en liten by med endast ett fåtal butiker. 

Ett köpcentrum ligger i en stad längre bort med butiker som kunden föredrar. Då avståndet är 

långt och kostnaden i tid blir för hög väljer kunden att inte besöka köpcentrumet. Kundens 

normer, så som att behålla den lilla butiken för ortens bästa, har stort inflytande på beteendet 

vilket gör att effekten blir situationsanpassad. I denna kategori är det svårt att ändra beteendet 

då det ofta är just de geografiska faktorerna som styr kunden.
24

 

Att vara olojal innebär att konsumenten har en låg relativ attityd, som kan bero på svårigheter 

från butiken att kommunicera fördelar med dessa konsumenter då de inte är mottagliga för 

den marknadsföring butiken väljer. Kundens attityd gör att denne i sitt beteende väljer att gå 

någon annanstans för att handla och på så vis sorterar bort de märken och butiker som är 

ointressanta för individen.
25

   

2.3 Sammanställning 

Utgångspunkten på denna referensram är att förklara vad lojalitet är genom en definition av 

lojalitet från Söderlund (2000). Detta är centralt då det är en förutsättning för att förstå 

diskussionen i denna rapport. Svårigheten ligger inte i att förstå vad lojalitet är utan i att 

utreda vad som skapar lojalitet. Det presenteras olika sätt att se på detta först genom 

McMullans (2005) teori om tre faktorer, sårbarhet, pris och service som samverkar för att 

utveckla lojalitet. Den centrala diskussionen om pris i relation till andra faktorer som 

värdesätts har utvidgat referensramen med modeller som uttrycker hur kunden uppfattar värde 

i en butiks erbjudande genom värdeplattformen
26

. Priset är avgörande för om kunden ska 
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genomföra köp eller inte vilket är en del av lojaliteten. McMullans (2005) faktor service kan 

enligt oss även utgöras av bemötande vilket belyser att personalen i butiken har en viktig roll. 

McCarthys 4p (1964) belyser hur butiker kan positionera sig i kunders medvetande i 

förhållande till sina konkurrenter och tar även upp produkt som en faktor.  Sortiment kan ses i 

sin helhet men även som enskilda produkter där den upplevda och förväntade kvalitén är 

ytterligare aspekter som vävs in i denna del. Butiksmiljön är den plats som måste upplevas 

som positiv för att det ska ske återköp och bygga vidare för att arbeta mot lojalitet. I 

begreppet butiksmiljö innefattas sådant som layout, stämning i butiken samt det totala 

intrycket. Det innefattar även den externa miljön så som tillgänglighet och områdets signaler. 

Det skall tydliggöra att butikens olika beslut påverkar kundernas lojalitet. Så tillvida att olika 

beslut ger olika utslag på olika människor i frågor så som tillgänglighet och pris. Beslut som 

går emot målgruppens uppfattningar kan innebära risk för minskad kundlojalitet. Det har 

fastslagits att förtroende är grunden för lojalitet. Detta kan innebära många olika typer av 

förtroende från kunden för en butik eller en viss produkt. Om butiken innehar detta förtroende 

minskas risken för att kunden ska bli olojal. Om endast förtroendet är uppfyllt kan det sägas 

att kunden är latent lojal. Det finns en vilja och ett förtroende för att handla i den butik kunden 

har ett förtroende för, men det uppstår någon form av hinder. Som nämnts tidigare kan 

butikens tillgänglighet vara ett hinder för ett lojalt kundbeteende.  

 Utifrån ovanstående diskussion kan utläsas att vi identifierat fem faktorer som kan vara 

avgörande för lojalitet och de presenteras i kommande stycke. Dessa kommer i analysen att 

ställas i relation till varandra samt huruvida dessa faktorer stämmer överens med 

konsumenters resonemang om vad som skapar lojalitet. 

3 Metod 

Nu har det presenterats en bakgrund till varför vi valde att undersöka detta ämne. Det finns 

även några teorier som kommer att lyfta och ge stöd till analysen. Nedanstående avsnitt 

kommer att diskutera varför det gjorts olika val i tillvägagångssättet vid arbetet med 

uppsatsen. Det kommer även att ges självkritik till utvalda delar av arbetet och vi kommer att 

belysa saker som vi inser brister i uppsatsen. Detta som en vägledning i att förstå hur vi 

kommit fram till det vi gjort i uppsatsens slutsats. 

3.1 Utveckling av problemställning 

Den problemformulering vi valt att slå fast som uppsatsens ledstjärna är: Hur resonerar 

konsumenter om lojalitet och kan lojalitetsarbetet förstärkas genom en kundklubb? Grunden 
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till detta är den ursprungliga författarhypotesen om att det idag inte är unikt att vara 

klubbmedlem utan att medlemskapet idag styrs av erbjudanden och rabatter blir det en fråga 

om ekonomisk vinning istället för äkta lojalitet, i linje med de slutsatser som Beigier, mfl. 

(2005) kommit fram till. Det kan hända att korten och erbjudandena binder människor till 

butiken men för att vinna lojalitet krävs även en god relativ attityd. Ämnet som denne 

formulering snävar av till är företagsekonomi och konsumtionsbeteende. Detta kan ses både 

utifrån ett företagsperspektiv och ur ett kundperspektiv. Dels hur kunder ser på 

lojalitetsbegreppet och dels vad som är vinningen för företag genom lojala kunder. Det 

gjordes en bedömning av i vilken utsträckning undersökningen skulle genomföras ur ett kund- 

eller företagsperspektiv. Det fastslogs att kostnader och syften ur företagsperspektiv är väldigt 

individuellt beroende på butik. Därför valde vi att endast undersöka kundernas syn på lojalitet. 

Utgångspunkten blev således ett kundperspektiv. Detta för att få företag att uppmärksamma 

kundperspektivet, för att senare omvandla det till ett ställningstagande ur ett 

företagsperspektiv. Kundklubbar skulle kunna vara ett kostsamt sätt att skapa lojalitet hos 

kundgruppen om det nödvändigtvis är ett sätt alls. Kan det vara så att kunderna värdesätter 

saker, som kundklubben inte kan erbjuda för att kunden ska bli ökat lojal?  Vi ville därför 

utreda om det verkligen var medlemskapet som gör kunden lojal och dessutom lyfta fram de 

faktorer som kunderna anser är viktiga för att uppskatta en butik. 

Olika variabler i frågeställningen är medlemskap i kundklubbar. De värden som faller in 

under denna variabel är kunder som är medlemmar i kundklubbar och kunder som inte är det. 

Vi insåg tidigt att det låg en stor utmaning i att hitta respondenter som inte var medlem i 

någon typ av kundklubb. Vi hittade en i våra undersökningsgrupper som inte är medlem i 

någon kundklubb. Det valdes att lägga mindre fokus på honom som symbol för icke-

medlemskap. Dock bör denna person ses som en minoritet på grund av att det är mycket 

ovanligt att inte konsumera vilket han inte gör. Därför valdes det att lägga fokus på att 

identifiera personer som var aktiva och passiva i att utnyttja och använda sitt medlemskap.  

Det bör även tilläggas att en person ofta är aktiv i en klubb medans densamma är passiv i en 

annan. Diskuteras då utifrån vad som gör att ett medlemskap attraktivt att använda och vad 

som är oattraktivt i det andra vilket ligger till grund för passiviteten.  

Med utgångspunkt i den tidigare presenterade statistiken från SCB har det fastslagits att 

kvinnor utgör en majoritet av den konsumerande populationen, varpå det valdes att ha samma 

representativitet i vår undersökning. Trotts att män utgör en minoritet valde vi att inte utesluta 
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dem vilket gjorde att både män och kvinnor blev variabler i undersökningen. Män 

representeras dock av färre deltagare för att återspegla marknaden på detaljhandeln.  

Det finns sedan tidigare forskning som fastslagit modeller för lojalitet. Vilket gjorde att vi 

kunde utgå ifrån en klar problemställning med underlag i dessa teorier som bas. Syftet är att 

lyfta fram olika konsumenters åsikter för att företagare senare ska kunna reflektera och 

analysera sin egen verksamhet och kundgrupp. Den generalisering som gjorts är att 

undersökningen speglar olika typer av marknader och detaljhandeln i stort, vilket kan vara 

kritiskt då individuella avvikelser kan förekomma.  

3.2 Tillvägagångssätt 

Som en grund för undersökningen användes en modell som presenterats av Dick och Basu 

(1994) vilken redogör för att det kan finns olika typer av lojalitet. Detta kommer sedan att 

ställas i relation till om det är möjligt att förflytta kunden från en typ av lojlaitet till den äkta 

lojaliteten med hjälp av en välgrundad värdeplattform vilket förespråkas av McLafferty 

(Hernant och Boström 2010). Tillsammans med en unik konkurrensmedelsmix i form av 

McCarthys (1964) 4p, produkt, pris, plats och påverkan. Detta samverkar med McMullans 

(2005) teori om tre faktorer som utvecklar lojalitet sårbarhet, pris och service. Att få en kund 

tillfredställd har alltid varit fokus så länge handel funnits. Det gör att vårt ämne diskuterats 

under lång tid och därför kan vi använda teorier som fastslagits för länge sedan. Dessa teorier 

har använts frekvent under tidigare studier viket gör att även vi valt att använda dessa då 

jämförelser blir lättare. Utifrån vår undersökning i nutid har vi skapat en uppdaterad modell 

som komplement till dessa.  

Då vi är intresserade av kunders verkliga uppfattningar valdes det att utgå ifrån en kvalitativ 

undersökning som kunde ge oss svar på individuella uppfattningar och åsikter, samt att det 

kunde finnas skillnader mellan individerna. Med en kvalitativ undersökning menas att den går 

på djupet och får fram många olika nyanser på få undersökningsenheter. 
27

 Vi valde bort en 

kvantitativ undersökning då den går på bredden och sträcker sig över många 

undersökningsenheter,
28

 vilket inte skulle ge oss de personliga resultat vi ville ha gällande 

lojalitet gentemot butiker. Tre öppna gruppintervjuer, fokusgruppsintervjuer, genomfördes. 

Jacobsen (2002) anser att gruppintervjuer fungerar bäst när man vill få fram individens 

erfarenhet av en specifik händelse eller vara. Utifrån vårt problem kan utläsas att det är 
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klubbkortens existens som skall undersökas i form av huruvida de är lojalitetsbyggande eller 

inte vilket kan likställas med en viss händelse. Vid förarbetet uppmärksammade vi att 

fokusgrupper frekvent använts, vilket förstärker att vi valde denna undersökningsmetod, då 

det skulle ge en bra möjlighet att göra jämförelser med tidigare studier. Gruppen tolkar och 

deltagarna hjälper varandra att förstå vad de upplevt vilket resulterar i att fler kan uttrycka 

sina erfarenheter. 
29

  Tre stycken intervjuer valdes då det skulle ge en bredd i det empiriska 

materialet. Vid urval av de olika grupperna valde vi grupper där deltagarna har en koppling 

till varandra för att minska risken att det inte skulle startas någon fördjupad diskussion 

beroende på osäkerhet hos medlemmarna inför de andra gruppmedlemmarna.  Som ytterligare 

en åtgärd i denna riktning valdes det att genomföra intervjuerna i en känd miljö för grupperna, 

då konstlade miljöer oftast tenderar att ge konstlade svar från deltagarna. 
30

 Vårt stora fokus 

var att få en avslappnad stämning som främjade att alla känner sig trygga i att framföra sin 

åsikt, då de är mycket viktiga för vår empiriska undersökning.  

Den första fokusgruppen genomfördes genom att utnyttja möjligheten att ställa frågor till en 

grupp mammor som träffades av annan anledning. Detta innebar ett helt slummässigt urval då 

inbjudan inte var styrd av författarna. Vid genomförande av den första intervjun vad det sju 

deltagare alla kvinnor i ålder 30-40 år, med barn i ålder 2-5 år.   Vid urval till den andra 

undersökningsgruppen låg fokus på att fånga den äldre målgruppen som ett komplement till 

den tidigare där alla deltagare haft små barn. Det var viktigt att ingen skulle ha barn 

hemmaboende. I gruppen symboliseras förutom den äldre målgruppen ett ungt par utan barn. 

Intervju nummer två innehöll 6 deltagare, tre män och tre kvinnor i ålder 20-60 år. Alla bor 

centralt i en mindre stad i närheten av varandra. Den tredje intervjun genomfördes med 

studenter i ålder 20-40 år. Gruppen innehöll totalt 5 deltagare varav två män och tre kvinnor. 

Denna grupp valdes utifrån att det fanns en förhoppning om att dessa var mer medvetna om 

sina konsumtionsvanor och mer tillgängliga till att utvärdera denna. Alla har fått samma 

ledfrågor men utifrån dessa har diskussionen fallit sig olika i grupperna. Intervjuerna har 

spelats in vilket gjort att vi under bearbetningen kunnat gå tillbaka och jämföra de svar som 

getts. Grupperna innehöll olika typer av deltagare i form av kön, ålder och livsstil. För att 

kunna representera olika skeden i livet valde vi inte ut specifika individer utan utgick ifrån 

olika typer av redan befintliga grupper. Alla deltagare har egna hushåll vilket innebär att de 

dagligen ställs inför att fatta olika köpbeslut. Detta önskade vi skulle ge en bred inblick i 
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detaljhandeln som helhet då det inte kan avgränsas till någon bransch då vi i förväg inte var 

medvetna om vad deltagarna hade för klubbkort.  

Tillvägagångssättet vid intervjuerna med medlemmarna var att, i intervjuns inledning fick 

deltagarna berätta vad de hade för medlemskort. Efter det fick de ta fram alla kort de hade i 

sina plånböcker och lägga dem på bordet framför sig, varpå det blev spännande att se om de 

visste vilka kort de hade i plånboken. De fick förklara vad som är avgörande faktorer för 

varför de väljer att handla i vissa butiker och andra inte. Fokus låg även på att få fram de 

faktorer som gör att vissa klubbkort kanske används mera aktivt än andra. Allt detta för att få 

fram validitet i det empiriska materialet med hänsyn till att få fram faktorer som ger stöd åt 

slutsatsen om huruvida klubbkorten hjälper till att skapa lojalitet.  

Det som togs hänsyn till vid val av denna metod var att gruppmedlemmarna påverkade 

varandra. Det har här utvärderats som positivt då det kräver argumentation hos individerna till 

varför de framför olika åsikter om ämnet vilket är undersökningens syfte att få fram. 

Ytterligare en intressant aspekt är att ämnet med medlemskap baseras på att tillhöra en grupp.  

3.3 Utvärdering av tillvägagångssättet 

Undersökningen har genomförts genom fokusgruppsintervjuer vilket betyder att en grupp 

människor blir utfrågade samtidigt. Det bör tydliggöras att gruppmedlemmarna har påverkan 

på varandra. Detta kan göra att vissa medlemmar inte vågar framföra sin åsikt medan andra 

följt gruppens åsikt trotts annan enskild åsikt. Undersökningen styrs även väldigt av de olika 

medlemmarna som deltagit i grupperna. Detta kom till uttryck genom den grupp med 

studenter som vi valt att undersöka. Där deltagarna hade svårare att utrycka sig spontant än i 

övriga grupper. Vår utgångspunkt vid urval av grupper har varit att försöka hitta många olika 

typer av kundgrupper för att få en mer heltäckande bild av verkligheten. Urvalet har skett 

slumpvis då de förekommit andra sammankomster för dessa grupper. Dessa tillfällen har då 

även använts för att genomföra vår undersökning. Ett alternativt sätt att göra urvalet hade 

kunnat vara att via utvalda företag undersöka vilka olika grupper av människor som är 

medlem i kundklubbar. För att utifrån detta sedan göra ett urval. Dock anser vi att 

undersökningen då hade behövt avgränsas till en viss bransch. Fokus i vår undersökning har 

legat på en allmän uppfattning om lojalitet och inte förhållande till ett visst erbjudande. Denna 

undersökning skulle göras mer fullständig genom att tillägga ett företagsperspektiv på lojalitet 

och syften med de olika lojalitetskorten. I dagsläget vet vi inte om våra slutsatser är ett 

nederlag eller en uppfyllelse av syftet ur ett företagsperspektiv. Den person som identifierats 
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under våra intervjuer som icke-medlem kan ses som ett undantag från den stora massan. Dock 

hade det varit intressant att gjort en kompletterande individuell intervju med denna person för 

att kunna dra större slutsatser om vad som är viktigt för denna typ av kunder. Ytterligare en 

utvidgning inom ämnet är att undersöka huruvida det sker en beteendeförändring med hjälp av 

kundklubben.  

3.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Det var viktigt för oss att på ett lättförståligt vis presentera våra undersökningsresultat med de 

teorier som fastslagits i referensramen. Det sammanställdes en modell vilken vi kallar 

lojalitetspyramiden. Denna pyramid väver ihop de faktorer som framkommit i 

undersökningen om vad som skapar lojalitet samt de tidigare teorier som finns och är 

beprövade. Första steget för att ta fram denna modell var att med utgångspunk i den empiriska 

sammanfattningen fastställa vilka faktorer som framkommit vilka skapar lojalitet. Efter detta 

gick vi tillbaka till vår referensram för att se om det fanns några kopplingar. Kopplingar fanns 

och förhållandet resulterade i lojalitetspyramiden. För att ytterligare ge ett perspektiv på 

huruvida klubbkorten skapar lojalitet eller inte har de olika åsikterna från undersökningen 

ställts i relation till den relativa attityden och den beteendemässiga lojaliteten. Diskussionerna 

förs då runt begreppen lojalitet, olojal, falsk lojalitet samt latent lojalitet i form av att olika 

delar av lojalitetspyramiden är uppfyllda och tillfredställda.  

3.5 Granskning av slutsats 

Under intervjutillfällena uppgav deltagarna flera olika faktorer som gör att de föredrar en 

butik framför andra. Dessa har sammanställts i vår lojalitetspyramid. Ordningen på vilket steg 

som kommer var har bestämts av att du kan avläsa pyramiden på två sätt. Antingen börjar du 

att arbeta uppifrån och skapa en beteendemässig lojalitet eller så börjar du nedifrån och 

bygger god attityd. Detta är upp till butiken men förtroende är i båda fall det avgörande för 

lojalitet. På likande sätt är det priset som utgör den yttersta beslutsgrunden för var kunden 

väljer att handla. Pyramiden är skapad efter att undersökningen genomförts utifrån det som 

framkommit av både teori och empiri. Ytterligare styrka i resonemanget hade varit möjligt om 

ytterligare fokusgruppsintervjuer hade genomförts för att undersöka huruvida relationen 

mellan delarna i lojalitetspyramiden är korrekta efter att sammanställnigen gjorts. Det hade 

även gett möjlighet till att ifrågasätta om benämningarna är lämpliga och praktiskt 

tillämpningsbara. Att kundklubbarna bidrar i den yttersta toppen av pyramiden har stöd i att 

det i samtliga intervjuer uppgetts att pris och rabatter är det som utnyttjas av medlemskapet i 

stor utsträckning. Stöd för de faktorer som sammanställts till pyramiden, förtroende, 
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butiksmiljö, sortiment, bemötande och pris, har utgångspunkt i de svar som framkommit 

under fokusgruppsintervjuerna. Dessa har sedan funnit stöd i tidigare forskning om lojalitet 

och köpbeteende utifrån den teoretiska referensramen.  

4 Undersökningen 

Nedanstående diskussion har sin grund i de tre genomförda fokusgruppsintervjuerna vilka 

tidigare fastställt som en relevant undersökningsmetod i tidigare avsnitt. Det har valts att 

behålla en form som liknar den diskussion som förts under intervjuerna för att sedan 

sammanfatta de olika rubrikerna i slutet av avsnittet. Detta tror vi kommer att kunna ge en 

heltäckande bild och ytterligare stöd till den kommande analysen.  

4.1 Lojalitetsfaktorer  

Av alla de intervjuade är det endast en person som inte är medlem i någon kundklubb utan 

sätter sitt behov i fokus när det handlar om att något behöver inhandlas. Moderatorn 

ifrågasätter vad som skulle kunna få den här mannen att bli medlem i någon klubb?   

”Oavsett vilket erbjudande det gäller så handlar jag inget som jag inte behöver och då spelar 

det ingen roll hur stor rabatt de vill ge mig” denna person deltog i intervju nummer två. Det 

visar sig att denna person inte känner något behov av klubberbjudanden eftersom han inte 

känner behov av att konsumera. Moderatorn förlänger detta med en fråga som lyder, du 

handlar inget om du inte behöver? ”Nej, precis.” Han vänder sig till sin fru för att få 

bekräftelse. Hon säger: ”Det blir alltid bråk om jag säger att han ska köpa något nytt”. 

Vid en fråga om vad som skapar återbesök svarar majoriteten spontant, ”Det har inget med 

korten och göra”. Återbesök beskrivs istället som att de skapas för att det är trevlig personal, 

man upplever bra bemötande, vilket har en avgörande roll för om dessa personer ska 

återvända och uppskatta en butik. Andra faktorer som kommer upp är kvalité på produkterna 

men framför allt att butiken är ren och fräsch. Att det ska kännas trevligt, är något som 

kommer upp i flera fokusgruppsdiskussioner helt oberoende av varandra.  

Varumärken och kvalitet spelar roll för samtliga deltagare i en intervju. Några uttrycker det 

som att de värdesätter god service och en välstädad butik, ”Jag gillar inte att handla på 

lågpriskedjor för det ser så stökigt ut och ofta hittar man gammal frukt”, uttrycker en 

medelålders kvinna. Detta är till nackdel för butikerna och gör att deltagarna inte känner något 

förtroende för dem.  En deltagare berättar att när de invandrade till Sverige under tidigt 90-tal 

fanns bara ICA-butiken i staden vilket gjorde att de handlade allt där, och när kundkortet kom 
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så blev de självklart medlemmar. Ett förtroende skapas för butiken som leder till att man 

fortsätter att handla där trots konkurrenternas erbjudanden. Det blir en vana att handla på 

samma ställe och butiken känns mer tillgänglig än andra.  

Några deltagare ombads att beskriva sin favorit butik, som en sammanställning av det kan 

sägas att det kom upp väldigt olika butiker helt beroende på person, intressen samt 

livssituation. Något som var gemensamt för samtliga deltagare var att de beskriver att ett stort 

och brett sortiment uppskattas oavsett vilken typ av produkter butiken säljer. Det kan även 

utläsas att shopping ska vara en upplevelse i sig. Här talas det om köpcentra med många 

butiker för att drömma sig bort och få en stund för sig själv. Men även specialbutiker där det, 

för den som sortimentet tilltalar, finns mycket att titta på och kan spenderas lång tid. En annan 

åsikt är att ”Det är roligt att gå i stora butiker där man inte riktigt vet vad som finns, man kan 

bli överraskad!” säger en yngre student.  

Flera personer säger att de inte vet varför de gick med i kundklubben men antar att det var på 

grund av ett erbjudande i samband med att de handlade i butiken. Personalen frågade om 

intresse fanns i utbyte mot en rabatt vilket ledde till att flera deltagare gick med i deras 

kundklubb. ”Man vill ju handla så billigt som möjligt, det lockar med rabatt” säger en manlig 

deltagare. ”Det är oftast bara 30 eller 50 kronor i rabatt det är inte så mycket pengar” 

invänder en kvinna.  

I två lokala butiker som säljer damkläder samlar kunden stämplar och vid vart tionde köp får 

kunden en rabatt i form av 250 respektive 500 kronor vilket anses vara relativt mycket pengar. 

Detta är uppskattat då dessa butiker enligt deltagarna är lite mer exklusiva och de äldre 

kvinnorna spenderar mer pengar där. Diskussionen kring rabatter och butikernas bonussystem 

sätts igång och slutsats dras i gruppen att det lockar till att man exempelvis skaffar ICA-kort 

då de har ett bra och tydligt bonussystem samt riktade erbjudanden till sina medlemmar.  

Gruppdeltagarna skulle vilja att det vore större aktivitet från butikerna kopplade till 

medlemskapet och då främst på erbjudandefronten. Att butiken chockar med erbjudanden 

vore roligt, då man som van medlem nu vet hur det fungerar med rabatterna och när de 

kommer. En man beskriver att han har mer is i magen och inväntar rabatterna innan han 

handlar säsongskläder då han vet att det kommer ett erbjudande.  
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4.2 Värden  

Det har framkommit att klubbkorten i vissa fall använder sig av tilläggstjänster. ”Guldfynd 

har jag för att när vi köpte våra förlovningsringar, så var det smidigare att ta försäkring om 

vi hade kortet. Så de ville att jag skulle ta det” säger en ung man i studentgruppen.   

Någon har ett kort från en spelbutik och använder det vid köp i butiken då kvittot registreras, 

vilket anses som bekvämt då man inte behöver hålla reda på det. Tyvärr anses butiken för dyr 

att handla i, så detta kort utnyttjas bara vid enstaka tillfällen.  

Någon lyfter att denne har ICA-kort även för att det är en fördel att kunna använda 

självscanningen. ICA-kortet är nämligen en förutsättning för att kunna genomföra ett 

självscanningsköp på ICA.  Dock har det hänt att det blir fel i form av att de missat att scanna 

något och då är det jobbigt. ”Det är väldigt pinsamt och man känner sig uthängd” uttrycker 

en av deltagarna i den första gruppen. Ytterligare fördelar kommer upp med ICA-kortet och 

det är ICA- banken som gör att du som kund får bonus och samlar poäng även om du inte 

handlar på ICA.   

En deltagare tycker att det är bra att korten påminner om sin existens genom att det skickas 

hem rabattkuponger, då det kan leda till inspiration om man behöver handla något inför till 

exempel vårsäsongen. ”Men de skulle ju lika bra kunna skicka erbjudanden via sms, då man 

alltid har med sig telefonen och enkelt kan plocka fram” säger en av de kvinnliga studenterna. 

Samma person säger, ”Man borde tänka kundklubb och inte klubbkort” 

En av de andra studenterna pratar om ICA, ”De sätter upp skyltar i butiken med vad varan 

kostar om man har kort och man får ju även hem reklam med Veckans kortpriser och mina 

personliga varor jag handlar”. Samtliga grupper är överens om att ICA-kortet är det senast 

använda kortet i plånböckerna. En av mammorna nämner i ett sammanhang, ”Jag har M-

blommors kort men säger ofta att jag glömt det  hemma så får jag rabatt ändå, vad är då 

meningen med kortet?” Alla som har kortet får 5% rabatt på allt de handlar blommor, krukor 

samt heminredning.  

En person i den första fokusgruppen tycker att det är lite överdrivet med alla klubbkort hon 

har i sin plånbok. Hennes önskan lyder, ”Ett enda kort för alla butiker, det skulle kunna vara 

kopplat till mitt betalkort, Det räcker!”. Det finns en stämma i hennes röst som vill förmedla 

att tänka vad skönt att slippa hålla ordning på alla dessa kort. Övriga deltagare är inte lika 

övertygade utan ser inte hur det praktiskt skulle kunna fungera.  
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4.3 Lojalitets typer  

 I början av intervjuerna, innan deltagarna fått ur korten ur plånboken kommer kommentarer 

som ”Jag använder ju inte så mycket” och ”jag har inte heller så många” i samtliga grupper. 

En kvinna plockar sedan fram en hel hög med kort och lägger upp på bordet samtidigt som 

hon skrattar och utbrister ”Oj, jag hade visst fler än jag trodde”. Efter att ha granskat sina 

medlemskap konstaterar hon att hon inte använder alla. Men om butiksbiträdet skulle fråga 

efter kortet vid köp, skulle det nog utnyttjas oftare.  

En ung kvinna sitter med sin plånbok och säger ”Jag har varit duktig och rensat ur min 

plånbok så jag har inte så många kvar”. Duktig förknippas med att ha rensat plånboken på 

klubbkort och endast de jag använder finns kvar. Medans någon annan säger ”Jag har ju en 

hel hög!”. ”Jag utnyttjar alla mina kort, varför ska jag ha några jag inte använder i min 

plånbok?” ifrågasätter en person.  

En kvinnlig student gick med i Ikea-Family då hon blev erbjuden medlemskap i kassan. Efter 

att hon blivit medlem upplever hon att de alltid frågar om hon har något kort. Detta är ett 

tillvägagångssätt som beskrivs av flertalet personer på olika butiker. Vid frågan från 

moderatorn på vilka grunder de gått med i kundklubben, är det ingen som sagt att de gått med 

för att de uppskattar butiken utan deltagarna beskriver att de blivit erbjudna någon rabatt vid 

inträdestillfället.  ”Jag vet inte varför jag har det, det var säkert något erbjudanden jag fick 

när jag gick med”. Vid diskussion om utnyttjande av korten säger någon att ”Man drar kortet 

och får sin rabatt, men när jag handlar tänker jag aldrig att saker är billigare med Ikea-

family, Sådan är jag”. ICA är dock ett medlemskap som tydligt styr vilka inköp som kommer 

att göras, uttrycks det av flera deltagare.  

 Flera deltagare beskriver att orsaken till att korten blir kvar i plånboken trotts att de inte 

används på lång tid är att det finns en chans att jag kommer att behöva det i framtiden. Om de 

någon gång skulle fråga så har man kortet och kan få eventuella rabatter och slipper ansöka på 

nytt. Det bör dock tilläggas att detta är en butik som flera av de intervjuade besöker relativt 

regelbundet men kortet används aldrig. Det är personer som har barn i olika åldrar och säger 

att de handla skor till sina barn där. Även här tror de intervjuade att de gick med för att de 

blev erbjudan något ingångserbjudande av personalen. 

”Det ska göra skillnad för att jag ska gå med” säger flera kvinnor i de olika grupperna, det 

ska handla om en väsentlig summa pengar för att det ska vara intressant. Denna summa 

varierar naturligtvis beroende på vad det är för köp som ska genomföras. Pengarna ställs i 
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relation till tidsåtgång för att uppge alla uppgifter, ”Det tar typ fem minuter” är en åsikt som 

framkommer i grupp ett.   

Ikano-kortet anses som ett misstag en kvinnlig student gärna hade varit utan. ”Jag använder 

det inte längre utan skulle likaväl kunna slänga det. De informerade så mycket om deras 

klubb-dagar och helgaktiviteter så jag skaffade ett kort. Man kan dra kortet i en terminal som 

gäller för alla butiker, men tyvärr har de bara ett erbjudande från en butik i taget. Jag trodde 

ju att man skulle få erbjudande från samtliga butiker i shoppingcentret, då hade det ju varit 

mer intressant”. Hon klagar även över klubbkort som tar ut en administrationskostnad om 

kunden inte handlar för ett visst belopp per år. Eftersom kvinnan tagit över sin mammas 

H&M- kort då de trodde att det skulle bli mer använt i hennes plånbok är hon medlem där. 

Själv hade hon inte valt ett medlemskap där då utbudet i butiken inte passar henne. ”Hade jag 

bott i en stad med bra utbud så jag visste att jag kan få ihop de poäng som krävs så hade jag 

varit medlem, men jag vill ju inte betala för att vara det”. I den första intervjun var H&M ett 

av de kort som ofta används samt alla visste att de hade det i plånboken. Här används ett 

tydligt poängsystem som genererar värdecheckar att handla för. Dessa värdecheckar är något 

som uppskattas och ses som ett roligt inslag. Ett stort plus för H&M klubben är att det går bra 

att samla poäng både på nätbutiken och den fysiska butiken. Hos dessa mammor blev det en 

stor diskussion om den totala sammanställningen som kommer varje år över hur mycket man 

som kund totalt har handlat för. Många sa att det var en tankeställare samtidigt som de väntar 

på värdecheckarna som följer på den totala summan. Reaktionen på detta är ”Oj har jag 

handlat så här mycket?”. Det finns även erbjudanden som är kopplade till medlemskapet men 

dessa var det mindre fokus på i förhållande till värdecheckarna.   

En av de manliga studenterna har flera klubbkort i olika sportbutiker och moderatorn 

ifrågasätter detta då de är direkta konkurrenter. Någon butik är mer inriktad på vardagskläder 

och en annan har bättre barnkläder som passar mannens son. ”Team Sportia sponsrar 

innebandylaget så då blir det automatiskt att man handlar sådana grejer där.” Han uppger 

även att det är vanligt att man blir dragen till butikerna av föreningar och det är något som är 

uppskattar från hans sida då utrustningen till sporterna blir billigare, vilket är bra om man är 

aktiv. Han väljer även bland dessa tre konkurrenter beroende på vilken som har bäst 

erbjudande på vinterstövlar och säsongskläder, ”Vi ser till vår ekonomi vad som passar bäst 

och det innebär att bäst erbjudande vinner”.  
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”Vi köpte två tv-apparater och en dvd-spelare i en Expertbutik och blev då frågade om vi ville 

bli medlemmar och få bonus på vårt köp, när vi sedan kom och handlade en videokamera fick 

vi 200 kronor i rabatt tack vare vår innestående bonus” säger en medelåldersman och ler. 

Han påpekar dock att detta kort endast har använts vid dessa två tillfällen. 

En kvinna i studentgruppen säger att hon har tankkort från OKQ8 men även andra 

konkurrerande bensinstationer, och blir ifrågasatt om varför hon har så många tankkort. ”Det 

började med att jag tog Jet för att det var billigaste, och sen tog jag OKQ8 för att det låg 

närmast och finns på fler ställen”.  

4.4 Sammanfattning av empiri 

Av denna diskussion kan det utläsas många olika åsikter, men det kan dock fastslås att många 

personer oberoende av varandra värdesätter faktorer som är närliggande. När det gäller 

butiker som värdesätts högt har pris en mindre kraft i jämförelse med faktorer som 

bemötande, god service och trevlig personal. Dock framkommer det att en ren och fräsch 

butik är avgörande för om kunden ska göra ett besök i butiken. Om kunden gå till butiken 

spelar det ingen roll hur trevlig och kompetent personalen är. Avgörande för köp framstår det 

som att butiken sortiment har. Det talas om att ett stort och brett sortiment är det som önskas 

oberoende av vad det är för typ av butik, i kombination med att produkterna måste stå för 

kvalité. Det uppkommer att kvalité kan ha en koppling till välkända varumärken. Det som 

förgyller köpupplevelsen visar sig vara känslan av upplevelser och överraskningar från 

butikens erbjudande. Kunden uppfattar sig själv som lojal genom att det blir en ömsesidig 

vinning i form av erbjudanden och igenkänning men främst att det har byggts ett förtroende 

mellan butiken och kunden.    

Det finns några värden som har identifierats med kundkorten, priset är dock väldigt avgörande 

i detta avseende. Det tillkommer först erbjudanden som dessa när det rör sig om varor som det 

görs inköp av sällan. Detta med undantag för självskanningen. Servicen i form av 

tilläggstjänster uppskattas men att de inte utnyttjas då det upplevs som ett för högt pris på den 

produkt som de är kopplade till. Så som spelen som beskrivs samt dyra inköp i form av 

förlovningsringar. Det är också viktigt att känna sig viktig och speciell som medlem, likaså 

finns ett annat önskemål om att klubbkortet skulle vara kopplat till betalkoret för att slippa 

bära runt på många olika kort. Denna funktion upplevs som att kunna underlätta flera köp.  

Centralt är att deltagarna inte vet varför de gick med i kundklubbarna. De förknippar det med 

att det antagligen är förknippat med ett ingångserbjudande. Det ska läggas vikt vid att 
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personerna inte vet vilka kort de har i plånboken i stor utsträckning. Det finns några kort som 

ligger top-of-mind men sedan finns det ett antal kort i plånboken men som de inte kommer 

ihåg att de har. Det tyder även på, som personerna själva säger, att några kort används mer 

flitigt än andra. Vilka butikers kort som ligger top-of-mind och vilka som glömts bort är 

väldigt individuellt. Det finns inte vissa kort som kan placeras in i de olika faktorerna 

generellt. Korten används generellt i låg frekvens det finns ytterligheter representerade i 

denna diskussion så som en person som ställer sig frågan till varför man har ett kort som inte 

används, samt en person som beskriver att hon frekvent besöker en butik men aldrig utnyttjar 

sitt medlemskap. Deltagarna ger en uppfattning om att korten har en liten påverkan på hur 

butik väljs. Dock får inte glömmas bort att några faktiskt säger att ICA-kortets erbjudanden 

faktiskt styr vilka inköp som kommer att göras under veckan. Ytterligare en aspekt på att det 

finns olika typer av lojalitet är diskussionen om att vara medlem i kundklubbar hos 

konkurrerande butiker. Där det är behovet i relation till priset som avgör köpet.  

5 Resultat 

I kommande avsnitt kommer det empiriska materialet att ställas i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Strukturen bygger på den lojalitetspyramid som vi sammanställt. 

Denna pyramid symboliserar relationen mellan de fem sammanfattande faktorerna som 

presenterades i referensramens sista avsnitt.  Pyramidens uppgift är att återspegla att det 

finns vissa faktorer som behöver vara uppfyllda för att lojalitet skall uppstå. Den skall även 

ge en bild av att vissa faktorer väger tyngre än andra men att det inte är lojalitet om inte alla 

uppfylls. Det kommer även att föras en diskussion om att det finns olika typer av lojalitet 

beroende på vilka delar av pyramiden som är tillfredställda.  Pyramiden har sammanställts 

utifrån vad som framkommit i fokusgruppsintervjuerna samt utifrån vad den tidigare 

forskningen lärt oss. Detta betyder att vi nu kommer att bryta den stuktur vi tidigare använt 

för att istället följa pyramidens struktur uppifrån och ned enligt modellen nedan.   
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Figur 2 Lojalitetspyramiden 

5.1 Prisnivå 

Ytterst på toppen av pyramiden ligger prisnivån. De intervjuade beskriver inte pris som en 

avgörande faktor för återköp eller uppskattning av en butik. Dock uppkommer prisfrågan som 

central i många diskussioner vilket gör att den inte får glömmas bort. McMullan (2005) talar 

om pris som en lojalitetsfaktor och då som en ”deal breaker” i form av att priset fungerar som 

en avgörande faktor vid andra brister i lojalitetsfaktorerna. På samma sätt beskriver vi det i 

pyramiden med hjälp av våra deltagares svar att beroende på vad det talas om för 

produkttyper är det olika viktigt med prisnivån. Detta i enighet med McCarthys (1964) 

diskussion om pris som ett av de 4p:na att det är avgörande till den del att priset bör ligga på 

en acceptabel nivå för att kunna skapa lojalitet. Deltagarna säger dock att rabatter och ett lågt 

pris är uppskattat, detta gör att det utgör en sista avgörande faktor för om kunden blir lojal 

eller inte. Precis som värdeplattformen
31

 beskriver krävs det ett helhetserbjudande för att 

kunden ska uppleva värde för pengarna och när pyramiden är fullständig så kommer kunden 

uppleva ett värde av att besöka butiken och på så vis bli lojal.  

Alla personer, utan den man som inte är medlem i någon kundklubb, har ett eller flera kort 

som ligger top-of-mind. De beskrivs ofta som kort som används ofta och ibland varje dag. De 

är inte fullständigt medvetna om på vilka grunder de gick med i kundklubben men de drar 

troget sitt kort varje gång de handlar i butiken. Detta tyder på en stark beteendemässig 

lojalitet, sedan finns det en konflikt om den relativa attityden. ICA-kortet är det kort som ofta 

kan sammanfogas med lojalitet då kunder beskriver att de uppskattar varumärket, 

butiksmiljön samt erbjudanden. Detta är tecken på en stark lojalitet i både attityd och 

beteende.  

                                                           
31

 Hernant, Boström (2010) 
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Många av de intervjuade beskriver att de inte vet varför de gick med i en kundklubb eller att 

det var för att de fick ett ingångserbjudande. Dessa kort har en hög representativitet bland de 

kort som deltagarna glömt att de hade i sin plånbok. Detta betyder att det inte finns någon 

beteendemässig lojalitet i form av att kunderna besöker butiken. Det finns inte heller en 

positiv attityd till butikerna efter som att de glömt bort deras erbjudande och inte ser något 

värde i att vara medlem i butikernas lojalitetsprogram. En deltagare beskriver hur hon rensat 

ur sin plånbok på klubbkort som hon inte använder. Dock ska tilläggas att hon då fortfarande 

har kavar sitt medlemskap då detta inte har avslutats. Generellt sett har deltagarna väldigt 

många kort vilket definieras som över 5 stycken per person. Att inneha så många 

lojalitetskort, vissa använd mer flitigt än andra uppges det, är frågan om det är ett mått av 

lojalitet. Enligt Söderlund (2000) handlar lojalitet om att värna om nuvarande kunder. Detta är 

inget som uppfylls eftersom kunderna glömt bort att de har vissa kort. Det är inte heller 

ovanligt att en konsument har klubbkort hos konkurrerande butiker. Inledningsvis 

diskuterades att vinningen av lojala kunder handlar om att vinna en marknadsandel på den allt 

mer konkurrensfyllda marknaden.  

5.2 Bemötande 

Efter sortimentet är bemötandet placerat långt upp i pyramidens topp. Detta symboliserar att i 

relation till de faktorer som nämnts längre ner i pyramiden har detta ett mindre avgörande för 

lojalitet. Pyramiden kommer inte att vara ofullständig utan detta men att personalen är 

trevliga, hjälpsamma och kunniga kommer att krävas för att vinna en fullständigt lojal kund 

till butiken. Detta är en bidragande faktor till trivsel i butiken och är ett stort komplement till 

den totala upplevelsen. McMullan (2005) beskriver service som ett komplement till priset i 

fråga om att kunden upplever värde för pengarna i butikens erbjudande. På samma sätt 

beskrivs det i teorin om värdeplattformen att butiken behöver bygga olika värden i sitt 

erbjudande för att vinna lojala kunder. Det beskriver pyramiden också i form av att den ligger 

högt i toppen men pyramiden blir inte fullständig om inte kunden upplever ett bra bemötande 

av butikspersonalen.  

5.3 Sortiment 

Att butiken erbjuder ett tillfredställande sortiment beskrivs av konsumenterna som ett 

brett/stort sortiment. I beskrivning av butiker som värdesätts hög säger samtliga att 

produkterna och utbudet har en avgörande faktor. McCarthy (1964) säger i sin 

konkurrensmedelsmix att ingen av de andra 4p:na kan väga upp en dålig produkt. Som 

tidigare beskrivits säljer inte butiken enbart varor utan nöjdhet och förväntad vinning av 



29 
 

köpet. Detta innefattas inte bara i sortiment i vår modell utan även i förtroendet i form av det 

kunden förväntar sig att butiken kan leverera. Dock bör tilläggas att det talas om den totala 

produkten i konkurrensmedelsmixen vilket även innefattar all typ av tilläggstjänster vilket i 

pyramidmodellen kan klassas även under bemötande och tillsammans utgör dessa delar en 

stor del av pyramiden. Att kunna spendera mycket tid på att titta på hela sortimentet, bli 

överraskad samt att underhållas av produkterna värdesätts högt av konsumenterna.  

5.4 Butiksmiljö 

Efter att detta förtroende getts kommer butiksmiljön som en lojalitetsfaktor. Det är viktigt för 

kunderna att det är rent och fräscht i butiken. Om detta inte tillfredställs kommer konkurrenter 

att utvärderas som alternativ och det kan vara förödande för butiken i form av att mista 

kunder. En annan faktor under denna kategori är butikens tillgänglighet. Här berättar en 

kvinnlig student att hon valt att byta ställe att tanka på efter stationernas tillgänglighet. Ett 

annat mått av tillgänglighet är att butiken har varan på lager. Detta defineras även i 

McCarthys (1964) faktor som är benämnd som plats. Utifrån detta är den placerad långt ner i 

pyramiden för om den inte finns så kommer kunden att besöka en av konkurrenterna istället. 

Kunden väljer att inte besöka en butik om den upplevs som otillgänglig eller nergången. Detta 

kommer vidare att resultera i att det inte blir något köp.   

Om endast de fyra översta delarna av pyramiden är uppfyllda till en acceptabel nivå så har vi 

en liten pyramid som är ganska stadig. Detta är ett tecken på att modellen kan ses från två 

håll. Antingen börjar man arbetet nerifrån med förtroende som en stadig grund eller uppifrån 

och har en pyramid som hela tiden växer.  Som Dick och Basu (1994) beskriver den falskt 

lojala kunden är det någon som handlar med inte uppskattar butiken. Detta kommer att 

innebära om den stadiga grunden av förtroende saknas finns det en större bytesbenägenhet 

och den lilla pyramiden tar upp mindre del av den disponibla inkomsten än vad den 

fullständiga pyramiden kommer att göra.  

5.5 Förtroende 

I botten på pyramiden ligger en faktor som benämns som förtroende vilket syftar till att för att 

det ska uppstå lojalitet så krävs det ett förtroende från kunden. Detta kan ge utslag på olika 

sätt så som förtroende i form av att butiken kommer att tillfredställa de behov kunden har till 

en acceptabel nivå. Så som att en person väljer en billigare spelbutik än den denne egentligen 

skulle vilja handla i. Detta för att kunden har ett förtroende för att dennes behov kommer att 

tillfredställas på en acceptabel nivå även i en billigare butik. Det talas även om långvariga 
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relationer vilken bygger förtroende i form av att kunden känner igen sig i butiken men även 

vet vad denne kan förvänta sig av erbjudandet. Detta i enighet med McMullans (2005) teori 

om att sårbarhet är en av lojalitetsfaktorerna. Det tals även där om att det är interna processer 

för att bekräfta kunden. Det är vad de intervjuade utrycker också i form av att de vill bli 

igenkända och kunna lita på att butiken står för det den alltid gjort med hänseende till 

exempelvis kvalité. Om förtroendet saknas i botten men övriga delar är tillfredställda till en 

acceptabel nivå kan kunden ses som falskt lojal. Ett exempel på detta från vår undersökning är 

den person som frekvent besöker butiken men inte utnyttjar sitt medlemskap. Detta skulle 

kunna vara ett tecken på att det inte finns en positiv attityd till den butiken trotts besök vilket 

skulle kunna tyda på att denna person är falskt lojal med den butiken och i sinnet kanske 

latent lojal mot en annan butik som personen hellre skulle vilja handla i. Andra upptäckter i 

intervjusvaren är en person som beskriver att hon säkert skulle handla i en viss butik mer om 

hon bott i en annan stad där det finns ett större sortiment hos butiken. Detta är en form av 

latent lojalitet. Hon beskriver att hon gillar butiken men att just den butik som är mest 

tillgänglig för henne inte erbjuder det hon vill ha och därför finns ingen beteendemässig 

lojalitet i dagsläget.  

Alla delar måste tillfredställas för att uppnå lojalitet och de bör även arbetas fram i 

storleksordning då pyramiden bli instabil och sårbar om delarna kommer i fel ordningsföljd. 

Även detta i linje med Dick och Basus (1994) matris att kunden för att räknas som lojal både 

måste uppskatta butiken och beteendemässigt besöka butiken. Om ingen del av pyramiden är 

uppfylld är kunden olojal mot butiken. 

6 Slutsats 

Utifrån det empiriska material har vi dragit slutsatsen att det inte är klubbkortserbjudandena 

som gör kunden lojal på det sätt de används i dagsläget. Den typ av lojalitet som de skapar är 

falsk då konsumenterna endast har dem i sin plånbok på grund av eventuella rabatter de ger. 

Detta kan även symboliseras genom att toppen på pyramiden bildar helt själv en mycket liten 

pyramid. Majoriteten av de intervjuade uppgav att det inte hade något med korten eller 

rabatterna att göra när de valde butik. Förtroendet för butiken var mycket viktigt och många 

av de intervjuade handlade i de butiker de gillar att handla i oavsett om de har klubbkort eller 

inte. En butiksmiljö som upplevs som bra och ett bra sortiment med god kvalitet. 

Lojalitetspyramiden är skapad utifrån de slutsatser vi fått fram i våra intervjuer och visar att 

en stark lojalitet skapas med ett gott förtroende som grund. De övre stegen i pyramiden 
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fungerar även utan detta förtroende, men då hamnar kunden i en annan form av lojalitet . Dick 

och Basus (1994) lojalitetsmatris stärker vår slutsats varpå detta blev lojalitetspyramidens 

grund.  Att butiken skulle vara ren och fräsch var en viktig lojalitetsfaktor i samtliga 

intervjuer, och det visade sig att flera kunder väljer bort lågprisbutikerna då de anser att de 

brister med butiksmiljön. Detta gjorde att det naturligt blev nästa steg i pyramiden eftersom 

det i detta skede avgör om det är lojalitet eller inte. Högre upp i pyramiden finns butikens 

sortiment som är en avgörande del i var konsumenterna väljer att handla sina varor. Många av 

de intervjuade visade sig värdesätta en upplevelse och ett brett utbud att undersöka medan de 

handlade. Att butikspersonalen sedan var trevliga och kunde hjälpa till var ett plus i kanten 

men inte en avgörande faktor för vilken butik kunden väljer och detsamma gäller pyramidens 

topp, pris. Kunderna uppskattar rabatter och erbjudanden men vill ha mer från butiken för att 

bli lojal.  

Målet med denna uppsats var att hitta faktorer som kan ge butiker områden att arbeta utifrån i 

arbetet med att skapa lojalitet. Allt detta sett ur ett kundperspektiv då det är de som butiken 

har för avsikt att påverka. De faktorer som framkommit under intervjuerna presenteras i  vår 

pyramid. Genom att arbeta med de olika faktorerna kan butiken förflytta kunderna från en typ 

av lojalitet till en annan. De konsumenter vi talade med påpekade att förtroendet var viktigast 

och priset minst viktigt i form av butiksval och uppskattning för en viss butik. Denna relation 

tydliggörs i form av pyramidens form och relation mellan delarna. Det var ingen som ansåg 

att kundklubben hade någon koppling till deras köpbeteende varpå vi anser att det bör beaktas 

huruvida vinningen av klubbkort är den som eftersträvas av butikerna. Tilläggas bör dock 

göra att företagen bör börja jobba från toppen av pyramiden om de vill ha stabilitet i sin 

pyramid under hela processen mot lojala kunder. Så den typ av klubbkort som vi ser idag kan 

vara en början till arbetet med att bygga lojalitet enligt vår lojalitetspyramid. Eller så är det en 

förhastad kopiering av konkurrenternas strategier som Dowling och Uncles (1997) menar, i 

tron om att det hjälper till att vinna lojala kunder. 

7 Diskussion och rekommendationer 

Vidare undersökningar av detta ämne bör göras utifrån ett företagsperspektiv. Det kan finnas 

olika syften med införandet av en kundklubb vilket bör tilläggas denna undersökning. Det 

skulle kunna vara så att klubbkortens syfte inte är att bygga lojalitet, eller är ett första steg på 

något större lojalitetsarbete, kanske vinningen är den rätta. Detta kan göras genom studier av 

olika branschers användning och utnyttjande av klubbkort för att sedan ställa detta i 
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jämförelse med vårt utfall av kundgruppen uppfattningar. Ytterligare en aspekt som 

utelämnats är hur konsumenters beteende förändras efter att de blivit medlemmar i en 

kundklubb. Det är inte säkert att kunders egna uppfattningar om hur de konsumerar alltid 

överrensstämmer med deras verkliga beteende.  För att få mer specifika svar och riktlinjer än 

de generella som vi lyckats sammanställa skulle personliga intervjuer kunnat vara ett bra 

komplement. Dock kan det bli svårt att göra generaliseringar utifrån detta resultat och det blir 

avgörande hur urvalet av deltagare görs. Det är en resurskrävande undersökningsmetod samt 

att det är lätt att intervjun blir styrd av intervjuledaren. Detta bör vägas mot den vinning som 

det kan resultera i. Andra undersökningsområden som iakttagits som intressanta under detta 

genomförande är att undersöka skillnader i män och kvinnors lojalitetsbeteende. Det har även 

visat sig vara ett vanligt fenomen att en person är medlem i konkurrerande butikers 

kundklubbar. Detta är ett intressant angreppsätt i fråga om lojalitet. Passiviteten hos 

medlemmar upplevs som utbredd vilket är intressant då de är en del av ett lojalitetsprogram 

men enligt egen mening inte ser sig själva som lojala. Det ligger en stor utmaning i att 

undersöka hur dessa medlemmar skulle kunna omvandlas till aktiva. Alla dessa faktorer är 

enligt oss tecken på en strukturomvandling i människors köpbeteende som bör undersökas 

närmare.  
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Processen med att skriva examensarbetet startade med erfarenheter av kassaarbete i en 

butikskedja som använder sig av en kundklubb. Att som kassör fråga varje kund efter 

klubbkortet och se vilka högar med kort de börjar leta i efter rätt kort triggade fram en 

nyfikenhet. Efter att ha diskuterat det med Michelle väcktes henne intresse och 

tankeprocessen och idéinsamling startade långt innan startdatum för kursen. Detta är något 

som vi haft stor nytta av genom hela arbetet. Det är en stor lärdom att bra förberedelser och en 

idé om hur resultatet ska se ut från början hjälper till att hålla tråden, som det visat sig är 

mycket lätt att tappa.  

Det kan konstateras att vi hade lite höga förväntningar från början på hur mycket vårt arbete 

skulle kunna omfatta. Där den första låsningen, att kunna avgränsa saker som vi tidigt 

fastslagit som viktiga för arbete. Då kom avsnittet under kursen med metodkunskap och 

tentamen mycket passande. Ett verktyg som presenterades i den metodlitteraturen var ”fyller i 

övningar”, vilka hjälpte till att starta skrivprocessen på allvar. Detta är en lärdom att inte se 

saker så självklara utan kunna vara lite flexibel i sitt tänkande. Under en relativt lång 

tidsperiod med tätt samarbete är flexibilitet ett stort ledord för vårt samarbete.  

När väl skrivprocessen var igång och resonemanget om vårt problem påbörjats kom nästa 

prövning nämligen att hitta källor som stärkte våra argument. Den processen startade i att leta 

i kurslitteraturen och när vi tycket att det låg på en acceptabel nivå påpekar vår handledare att 

vi behöver leta efter originalkällor. Första frågan blev vad är en originalkälla? Nästa fråga 

kom snart och löd, var hittar vi dessa? Här fick vi snart erfarenhet i att utnyttja bibliotek och 

databaser på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Det jag lärde mig under den processen 

är att stöd till argument kan ges även fast syftet och ämnet inte är det samma som det jag 

skriver om. De första sökningarna gav väldigt lite träffar men när sökningarna gjordes med 

allmänna ökade nyttan med träffarna. Det var intressant att se att upptäcka att det finns så 

mycket information och olika åsikter om ett och samma ämne. Ännu har inga riktiga 

sanningar riktigt fastslagits.   

Denna typ av flexibilitet och insikt i att olika personer har olika uppfattningar om ett och 

samma ämne återspeglas även i Michelles och mitt samarbete och arbetsfördelning. Michelle 

är enligt min uppfattning bättre på att behandla teoretisk text och göra sammanfattningar av 

olika litteratur än vad jag är. Ytterligare en av mina potentialer är det engelska språket, vilket 

gjort att Michelle fått tagit huvudansvaret för teorin eftersom majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna är skrivna på engelska. Min styrka ligger i att förklara och sammanfatta egna tankar 
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och reflektioner vilket blev mitt ansvar. Denna fördelning gjorde arbetet effektivt i början tills 

vi hade lite textmassa att bearbeta samt innan fokusgrupperna var genomförda. Efter det tog 

jag på mig granskande glasögon för att hitta ett samband i arbetet som skulle presenteras i 

analysen. Resultatet blev en grovskiss på lojalitetspyramiden. Denna har sedan Michelle varit 

med och förstärkt till den form den idag har i rapporten.   

De faktakunskaper som jag förvärvat är relativt djupgående under begreppet lojalitet. Dock 

samkar jag kunskaper om bredare begrepp så som beteende vilket har en koppling till detta 

ämne. Detta grundar sig i att vi tidigt beslutat om att hålla vår teoretiska referensram snäv och 

kärnfull. Detta för istället kunna använda teorierna på ett bra sätt.  

De största lärdomarna jag dragit av denna skrivprocess är inte kopplade till ämnet och rent 

faktamässiga kunskaper utan till mig som person. Att vara flexibel i arbetssätt, tankegångar 

samt att våga be om feedback. Den nära kontakt med handledaren som vi haft har hjälp till att 

utveckla arbetet. Det krävs dock att ha en ödmjuk inställning till sina prestationer och att våga 

be om feedback, både positiv och negativ. Konkreta frågor om stycken, formuleringar eller 

tankar har varit nyckeln i min utveckling av detta. Det är då lättare att påbörja en diskussion 

utifrån dessa både för givaren av feedback samt mottagaren av denna.  

Michelle Engström 

Snart är det klart, examensarbetet för butikschefsprogrammet. Själv hade jag endast erfarenhet 

av rapportskrivningar som gjorts under utbildningens gång, så det var med stor nervositet vi 

satte igång detta projekt. Min medförfattare kom tidigt i utbildningen med en idé och det var 

mycket självklart för oss båda att vi skulle genomföra detta tillsammans. Båda var 

intresserade av marknadsföring och själv fastnade jag för just konsumentbeteendet. Vi pratade 

ofta och länge om de olika tankar som passerade våra huvuden och när det sedan släpptes 

instruktioner för arbetet visste vi vilket mål vi hade. Ja, vi visste till och med vilka teorier vi 

skulle kunna tänka oss att använda. Tankarna var många och ibland kanske allt för många, 

varpå det spreds panik över hur vi skulle kunna tänkas snäva av arbetet då vi inte ville ta oss 

vatten över huvudet. Men hela tiden visste vi hur vår metod skulle gå tillväga genom att samla  

flera personer och undersöka deras kundklubbskort.  

När metodkursen påbörjades klarnade det mesta och alla våra bitar förr på plats. Vi hade låst 

oss vid att skapa en problemställning som skulle vara ultimat för vår undersökning, men 

eftersom vi inte hade gjort varken undersökning eller fått fram någon slutsats så insåg båda 
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ganska snart att det fick läggas åt sidan för att fastställas senare i projektet. En tidsplan 

gjordes och denne kombinerades med regelbundna handledarträffar för att snabbt få feedback 

och svar på våra frågor. Personligen är jag mycket nöjd med valet att inkludera handläggaren 

genom hela vår process, då eventuella brister har kunnat diskuteras i tidiga skeden under 

arbetets gång.  

Min medpartner är mycket duktig på att formulera och uttrycka sig skriftligt vilket har varit 

till stor hjälp genom hela arbetets gång, då våra idéer har fastnat i skrift precis som tänkt och 

vi har tillsammans lyckats förmedla det vi vill ha sagt. Jag har fått skriva avsnitt själv som vi 

sedan har hjälpts åt att korrigera och utveckla, vilket jag känner har gett mig otroligt mycket 

självförtroende att våga skriva mer. Detta har tidigare varit en brist hos mig då jag hellre sett 

mig själv utveckla idéer muntligt. 

Nu till den roliga biten i arbetet, att hitta teorier och fakta till den teoretiska referensramen. Vi 

valde att isolera oss från omvärlden en helg och hade då lånat med oss alla tänkbara böcker 

med både marknadsföring och konsumentbeteende som grund. Under en kurs från 

programmet mindes jag att vi talade om olika typer av lojalitet, så vi letade efter den specifika 

modellen av Dick och Basu i samtliga läroböcker, för att sedan försöka hitta fler böcker och 

så småningom även originalkällan. Att leta i böcker och läsa, för att sedan sammanställa, är 

för mig både roligt och enkelt. Men att hitta vetenskapliga artiklar och originalstudier/källor 

var ett större problem som vi fick lägga ner mycket tid och energi på. Samarbetet var optimalt 

när vi hjälptes åt att översätta de svårlästa artiklarna. Även här var min medförfattare duktig 

på att tyda de svårlästa studierna och handledaren var snabb att ge oss feedback gällande 

teoriramens validitet. Samarbetet med handledaren har utvecklat oss mycket och gjorde att vi 

blev mer och mer självkritiska till det vi skrev längre fram i uppsatsen.  

Tillfälle gavs för mig att ha en fokusgruppsintervju då en väninna hade ett homeparty. Här 

hade vi ingen möjlighet att påverka deltagarna alls då vi inte visste vilka som skulle närvara. 

Diskussionen var på topp och vi fick igång deltagarna till att föra egna diskussioner, precis 

som vi hoppats på. Jag fick även tillfälle att utföra den andra intervjun då vi hade en 

familjesammankomst. Detta var ett mycket intressant tillfälle att utföra diskussionen på då 

man i vanliga fall inte diskuterar konsumtion utifrån denna synvinkel. Så inte bara fick jag se 

mina familjemedlemmar utifrån ett kundperspektiv utan även utifrån ett perspektiv som en 

eventuell blivande företagare.  I denna intervju hittade vi mannen som inte var medlem i 

någon kundklubb och som vi i efterhand hade önskat att vi haft möjlighet att ställa fler frågor 
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till och ge honom mer utrymme i uppsatsen. Men även här var vi tvungna att snäva av för att 

inte glida iväg i tankar och skrift, då vi varit noggranna med den röda tråden i vårt arbete. 

Både dessa intervjuer spelade jag in för att kunna ta med dem så min medförfattare kunde 

vara delaktig på samma villkor. Vår sista intervju var till besvikelse då vi kände att vi styrde 

diskussionen med studenterna. De pratade med oss på det sätt vi misstänkte, nämligen med 

termer utifrån läroböckerna då de visste vad ämnet handlade om och gick ut på.  

När intervjuerna var färdiga insåg vi att vi ganska bra hade lyckats välja människor från olika 

skeden i livet och på så vis skulle representera de flesta kundgrupper. Allt eftersom vi 

sammanställde de tre intervjuerna mot varandra insåg vi att vi fått fram precis det vi ville med 

våra frågor och att det enkelt skulle passa in på den teoretiska referensram vi valt.  

Analysen föll på plats automatiskt då vi enkelt kunde se kopplingarna till teorin. Tidigt i 

arbetet hade vi tankar om att hitta på en egen modell som representerade vår slutsats. Min 

medförfattare kom på idén om lojalitetspyramiden och jag föll för den direkt. Den var optimal 

för vårt arbete och det blev då enkelt för mig att sammanställa en slutsats som vi sedan 

korrigerade tillsammans genom att öppet föra diskussioner kring den.  

Nu sitter vi här med ett färdigt projektarbete som har varit mycket roligt att få göra. 

Personligen trodde jag att vi skulle ha panik över att det snart ska lämnas in, men så är inte 

fallet. Detta beror troligtvis på att vi satte upp en tidsplan från början och har valt att hålla oss 

till den med goda marginaler. Vi ville ha möjlighet att sitta med finjusteringar de sista dagarna 

utan att känna tidspress, vilket vi nu gör.  

Så jag har under arbetets gång lärt mig att planering är A och O. Att be min medförfattare och 

handledare om hjälp och guidning är inte ett misslyckande utan det har snarare stärkt 

samarbetet och den lärandeprocess jag gått igenom. Idag skulle jag våga mig på att skriva ett 

eget arbete utifrån egna studier utan att tveka.  
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Bilaga 2 – Statistik 
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Bilaga 3- Fokusgruppsfrågor 

 

I vilka kundklubbar är du medlem? 

 

(Öppna plånböckerna) 

Är det något kort du glömt bort att du var medlem i?  

Utnyttjar du något kort mer än något annat?  

Vad gör ett kort attraktivt/oattraktivt? 

Utnyttjar du alla medlemskap? 

 

 

Hur ofta använder du de olika korten? 

När använde du det senast? 

Vad är det som gör att du använder dem? 

Handlar du mer nu än innan? 

 

 

Varför gick du med i klubbarna? 

Leder ditt medlemskap till att du väljer butiken framför andra? 

Vad får du i utbyte av att vara medlem 

 

Uppskattar du kundklubbar och dess erbjudande?  

Vad gör att du återvänder till en butik och gillar den? 

Finns det saker som du saknar i ditt medlemskap? 

Vad finns det för andra faktorer som påverkar ditt val av butik? Varför återvänder du dit?  

 

 

 

 

 


