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Sammanfattning 

Dagens samhälle erbjuder ett allt svårare marknadsföringsklimat med många konkurrenter. 

Teknologin har fått en stor plats i det dagliga livet och allt fler företag kommunicerar via 

kundklubbar genom kanaler som mobil marknadsföring. Denna uppsats lägger fokus på 

vilken påverkan mobil marknadsföring har på kunden och om de upplever detta fenomen som 

något positivt. Uppsatsen går även närmare in på tre butikschefers syn på detta och huruvida 

kommunikationen via kundklubbar har en positiv effekt på kunden eller inte. Enligt vår 

undersökning om mobiltelefonen som marknadsföringskanal så har respondenterna delade 

åsikter. Många ansåg att det var ett smidigt tillvägagångssätt medan andra upplevde det som 

ett irritationsmoment. Det är därmed viktigt att företagen värnar om relationen till kunden och 

låter dem avgöra hur kontakten sinsemellan ska se ut. Kundklubbar i allmänhet har fått en 

positiv respons, vilket grundar sig främst på erbjudandena som företagen skickar ut till sina 

kunder. Kundklubbar har visat sig locka fler till butiken, vilket i sin tur kan skapa 

merförsäljning.  

Abstract  

Today's society offers an increasingly difficult advertising climate, with many competitors. 

The technology has become a big part of daily life and many companies communicate 

through costumer clubs by channels like mobile marketing. This study aims to describe which 

effect mobile advertising has on the consumers and if they are experiencing this phenomenon 

as something positive. A closer look will be taken at three store managers views about mobile 

advertising and if customer clubs have a positive effect on the consumer or not. The 

respondents have been shown to have different opinions on cell phone as a marketing 

channel. Many respondents felt that there is an easy communication method, while others 

didn’t have a positive response to the approach. It is consequently important to preserving the 

relationship with the customer and let them determine how the contact between them should 

be. Customer clubs in general have received a positive response, which is based mainly on 

those deals and discounts that they send out to their customers. Customer clubs attract more 

people into the store, which can generate additional sales.  
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt av uppsatsen förs en diskussion kring ämnet som uppsatsen kommer 

att handla om. Avsnittet är ämnat att ge läsaren en inblick i hur det ser ut i dagens samhälle 

och hur kunden upplever reklam via en personlig marknadsföringskanal.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Relationsmarknadsföring är ett marknadsföringssätt som fokuserar på relationer, nätverk och 

interaktion. Det uppstår en relation då det finns minst två parter som står i kontakt med 

varandra, ett nätverk där relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara och en 

interaktion när aktiviteter slutförs och parterna samspelar med varandra (Gummesson, 1998). 

Relationsmarknadsföring har blivit en viktig del i många butikers marknadsföring (Sköld & 

Schmidt, 2004). Syftet med relationsmarknadsföring har inte varit att attrahera nya kunder, 

utan att utvidga den relation de har till sina befintliga kunder (Gustafsson, Roos & 

Edvardsson, 2004). Ett av de vanligaste sätten att nå ut till potentiella och befintliga kunder är 

genom reklam som ofta sker via kundklubbar (Sköld & Schmidt, 2004).  

Många butiker använder sig idag av kunddatabassystem där de registrerar kundinformation 

och kommunicerar direkt med kunden. Kunderna blir medlemmar i företaget genom att de 

erbjuds ett klubbkort som de drar i kassan varje gång de handlar (Sköld & Schmidt, 2004). Ju 

mer poäng kunden samlar desto fler erbjudanden får denne (Berman, 2006). Medlemskapet 

leder till att kunderna bekräftar att företaget har tillåtelse att skicka ut information och 

erbjudanden till dem via olika marknadsföringskanaler som e-post och SMS (Sköld & 

Schmidt, 2004).  

Ny databasteknik och teknisk utveckling har bidragit till att kundklubbar fått en framskjuten 

roll i de flesta branscher (Duncan, 1997). Mobil marknadsföring har växt enormt mycket 

genom åren och blivit ett allt vanligare kommunikationsmedel (Amnéus, 2010). Flertalet 

människor äger idag en mobiltelefon, vilket gör den attraktiv att använda i reklam och 

marknadsföringssammanhang (Berglund & Boson, 2010).  

I och med att mobil marknadsföringen fått en stor plats i vårt samhälle så uppstår även 

diskussionen om huruvida kunden upplever detta fenomen. Enligt Schmidt & Sköld (2004) så 

äger nio av tio svenskar idag ett kundkort, vilket innebär att medlemskap i kundklubbar hör 

till vardagen. Någonting som dock lämnas oklart är hur kunden upplever direktutskicken via 
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mobiltelefonen. I och med att en mobiltelefon är en personlig egendom som oftast är ständigt 

närvarande hos ägaren så är det intresseväckande att veta om kunden upplever informationen 

via mobiltelefonen som någonting positivt eller om denne upplever det som ett 

irritationsmoment och i värsta fall ett inkräktande i dennes privatliv.  

1.2 Problemformulering 

Vilka positiva resultat medför kundklubbarna för de valda butikerna?  

- Företag kan distribuera erbjudanden och annan information till sina kundmedlemmar 

genom brev, e-post eller SMS. Hur använder sig butikerna av SMS-marknadsföring?  

- Upplever kunderna detta som något positivt eller medför det en negativ effekt?  

1.3 Problemavgränsning 

Den här uppsatsens fokus ligger på hur SMS-marknadsföring används som kommunikation 

genom kundklubbar. Den andra avgränsningen sker mot detaljhandelsbranschen då detta är en 

bransch som ofta använder sig av kundklubbar för att nå ut till kunder. Avgränsningen sker 

mot KappAhl och Åhléns eftersom att de är två välkända butiker i Sverige som kommunicerar 

via kundklubbar och SMS-marknadsföring till sina kunder.  

1.4 Syfte 

Sociala medier har blivit en del av vardagen för många och mobiltelefonen har fått en allt mer 

central roll i människors liv. Flertalet företag använder sig idag av SMS-marknadsföring, 

vilket gör det till ett intressant ämne att titta närmare på. Genom undersökningen kommer 

kunders tankar om SMS-marknadsföring att tydliggöras, som butikerna sedan kan ta lärdom 

av när de marknadsför sin butik. Målet med uppsatsen är att undersöka hur butiker går tillväga 

när de kommunicerar med sina kunder genom kundklubbar, samt att få en ökad förståelse 

över vad kunder anser om fenomenet. Uppsatsen kommer att fokusera på SMS-

marknadsföringen och visa dess påverkan ur både kunders och butikschefernas synvinkel.   
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2. Metod 

I metodkapitlet redovisas hur vi har gått tillväga vid insamlandet av den data som behövs för 

att besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte. Vi kommer också att presentera en 

beskrivning på de val som har gjort, samt de val som kunde ha gjorts för att uppnå ett bättre 

resultat.  

Problemformuleringen har utvecklats och ändrats under arbetets gång. Det har varit en lång 

process som krävt mycket tid och eftertanke. I början var problemformuleringen väldigt bred 

och oklar, men har nu utvecklats genom att den blivit tydligare och smalare, vilket vi känner 

oss nöjda med. 

Vi valde att utföra vår undersökning på två butiker, vilka är Åhléns och KappAhl. Valet av 

butiker grundar sig på att båda har kundklubbar och använder sig av SMS-marknadsföring när 

de kommunicerar med sina kunder.  

2.1 Datainsamling 

Studien är baserad på både kvantitativ- och kvalitativ metod. Kvantitativa undersökningar 

görs ofta genom frågeformulär med fasta svarsalternativ och kan ske genom enkätfrågor. En 

kvalitativ metod sker genom intervjuer och observationer där forskaren försöker att inte styra 

den information som samlas in. Efter att informationen samlats in så analyseras den och blir 

därefter indelad i kategorier (Jacobsen, 2002). Vi valde att genomföra en enkätundersökning 

som är utformad med frågor som är strukturerade på olika sätt. Vissa av frågorna är 

strukturerade med en fråga samt olika svarsalternativ, för att det ska bli lätt att analysera 

svaren från respondenterna. Andra frågor behöver besvaras genom att respondenten motiverar 

med egna ord. Dessa enkätfrågor finner ni i bilaga 2. Enkäterna har distribuerats till 

respondenterna personligen, vilket har skett i Stockholmsområdet under olika tidpunkter och 

till personer i olika åldrar och kön. Det skedde genom att vi stod utanför KappAhl och 

Åhléns, där vi frågade slumpmässigt utvalda personer om dessa var medlemmar i någon eller 

några kundklubbar. Svarade dessa att de var det så började vi med att presentera oss för att 

sedan fråga om de ville ställa upp på en enkätundersökning genom att besvara några frågor. 

Vårt krav på att de måste vara medlemmar i någon eller några kundklubbar ställs eftersom att 

det krävs för att vi ska få de svar vi söker till vår undersökning. Därefter så delade vi ut 

enkätfrågorna och lånade ut en penna så att respondenten hade möjlighet att besvara våra 

frågor. Vi lånade även ut en mapp för att de ska ha ett hårt stöd under enkäten och kunna 
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besvara frågorna utan problem. Vi lät dem utföra detta på egen hand men fanns nära till hands 

om de undrade över något eller behövde hjälp med att tolka någon fråga.  

Vi frågade omkring 60 personer, varav 22 valde att besvara våra frågor. Vi fick fråga så 

många eftersom att alla inte var villiga att svara på frågorna. Majoriteten av de respondenter 

som inte ville ställa upp och besvara våra frågor var män mellan 30-40 år, vilket gjorde det 

svårt för oss att generalisera hur skillnaden ser ut mellan män och kvinnor. I början hade vi 

som mål att dela ut enkäterna till 10 personer men när vi fick frågorna besvarade och läste 

igenom dessa så kände vi att vi behövde ett starkare underlag för att kunna redovisa svaren i 

uppsatsen. Vi behövde även ha svar ur många personers synvinkel för att kunna besvara våra 

undersökningsfrågor. Av respondenterna så var tre stycken äldre män som angav sig vara 

mellan 30-40 år. Tre yngre män valde även att besvara våra frågor. Dessa yngre män angav 

sig för att vara mellan 20-29 år. De äldre kvinnorna som besvarade våra frågor var fem 

stycken mellan 30-40 år gamla och de yngre kvinnorna var elva stycken mellan 20-29 år. Det 

var främst under vardagsförmiddagar och vid lunchtid som vi fick tag på dem flesta äldre 

respondenterna. Under lunchtid var det fler som inte hade tid att besvara enkätfrågorna. Under 

vardagseftermiddagar fick vi tag på majoriteten av de yngre respondenterna. Det kunde även 

ske att någon ung besökte butiken på morgonen men detta skedde sällan. 

Anledningen till att respondenterna blev slumpmässigt utvalda grundar sig på att vi ville nå en 

större mängd respondenter för att få ett bredare underlag till vår studie. Genom denna 

enkätundersökning kom vi i kontakt med många olika människor och har på så vis fått en 

realistisk bild över kunders tankegångar kring undersökningsfrågan. Vi har också valt att dela 

ut enkäterna under olika tidpunkter under dagen samt under både vardagar och helgdagar, för 

att få en chans att komma i kontakt med olika målgrupper.  

Vi valde också att genomföra intervjuer med två butikschefer i Katrineholm. Vår tanke var 

från början att genomföra dessa intervjuer med huvudkontoret eller några som arbetade i 

Stockholmsområdet, men de vi frågade valde att tacka nej eftersom de inte hade tid. Vi 

försökte gång på gång genom att ringa och maila dem och förklara att det är väldigt viktigt för 

oss att få deras svar till vår uppsats och att det inte kommer att ta lång tid, men denna metod 

hjälpte inte. Vi vände oss därmed först och främst till butikerna i Stockholmsområdet, men 

även dessa hade mycket att göra och kunde inte ställa upp på en intervju. Därefter kom vi i 

kontakt med de två butikerna i Katrineholm som tackade ja till en intervju, de hade dock inte 

möjlighet att träffa oss utan ville besvara frågorna via e-post. Vi mailade dem våra frågor och 
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fick svar efter att ha fått påminna dem tre gånger. Det tog dem tre veckor att besvara våra 

frågor och när vi väl fick svar så upptäckte vi att Åhléns svar var korta och nästan orimliga att 

använda i uppsatsen eftersom att de inte gav de svaren vi sökte. Detta medförde att vi fick 

ringa ytterligare några Åhléns-butiker i Stockholm och fråga efter en intervju. Tillslut så fick 

vi tag i en butikschef som var villig att ställa upp på intervju. Hon var lite orolig över att det 

skulle ta lång tid men vi lovade att det inte skulle dröja. Denna butikschef gav oss svaren vi 

sökte för att kunna slutföra vår uppsats. Denna intervju genomfördes ”ansikte mot ansikte” i 

butikens personalrum. Vi valde att spela in denna intervju istället för att anteckna, eftersom att 

vi ville vara fullt koncentrerade på att ställa rätt frågor och få svaren vi söker. Men innan 

inspelningen skedde så frågade vi butikschefen om tillåtelse. Vi såg till att intervjun inte blev 

alltför lång så att varken vi eller butikschefen blev trötta. Den varade under tjugo minuter och 

vi fick svar på alla frågor vi behövde klarhet över sedan tidigare intervju, men vi lade även till 

ytterligare några frågor för att få utförligare och mer djupgående svar kring SMS-

marknadsföring. I uppsatsen har båda Åhléns-chefernas svar från intervjuerna redovisats och 

använts för att likheter och olikheter ska kunna dras mellan dessa två som är butikschefer för 

samma företag. Frågorna och svaren från intervjuerna finner ni under bilaga 3. 

Denna uppsats är baserad på både sekundär- och primärdata. Sekundärdata är insamlad 

information som är sammanställt av någon annan. Det kan exempelvis vara litteratur och 

artiklar. Primärdata sker genom observation, frågeformulär och intervjuer. Denna typ av 

insamling av information sker för första gången, dvs. ny information tas fram (Jacobsen, 

2002). Den sekundärdata som använts i uppsatsen har skett genom insamling av litteratur. Vi 

började med att läsa de kursböcker som vi använt oss av vid tidigare kurser i programmet. 

Efter att ha de läst böcker och fått ut all nödvändig information till uppsatsen så sökte vi efter 

andra böcker och använde oss av de som var relevanta för uppsatsen. För att hitta 

vetenskapliga artiklar så använde vi oss av Google schoolar, högskolebibliotekets 

tidsskriftsamling och Stadsbiblioteket. Böckerna och de vetenskapliga artiklarna har granskats 

noga för att ge en så rättvis och tydlig bild av ämnet som möjligt. För att få inspiration och 

klarhet om hur en uppsats skrivs så tittade vi på tidigare utförda uppsatser vid Högskolan i 

Skövde som finns på deras hemsida. Den primärdata som samlats in har skett genom 

enkätfrågorna och intervjuerna. 
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2.2 Metodkritik 

Vi genomförde de två första intervjuerna via e-post vilket har sina fördelar och nackdelar. 

Fördelen med att utföra en intervju via e-post är att respondenten inte påverkas genom 

exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk. Nackdelen är att det kan ta lång tid innan 

intervjuarna får svar på sina frågor och att många av svaren inte blir lika utförliga som 

förväntat. Vi hade föredragit att alla intervjuer genomfördes ”ansikte-mot-ansikte” då vi hade 

haft möjlighet att ställa följdfrågor och skapa en egen uppfattning om butikschefen och vad 

denne hade att säga. Gällande kontakten med butikscheferna så fick vi påminna dem flera 

gånger och vänta länge på svaren, vilket orsakade att vi halkade efter i uppsatsskrivandet. Så 

här hade vi önskat att vi planerat in dessa långt i förväg och tagit en tid som hade passat dem 

bättre, eller valt några andra butikschefer som hade möjlighet att ta emot oss och besvara våra 

frågor på ett mer utförligt sätt. Vi känner dessutom nu i efterhand att en del av frågorna vi 

hade i intervjun och enkäterna hade kunnat utvecklas ytterligare eller ändras för att ge mer 

ingående och intressanta svar.  

Vi valde även att använda oss av den kvantitativa metoden genom att utforma en 

enkätundersökning som riktar sig till kunderna. Detta gjorde vi genom att ställa oss utanför 

butikerna och be dem som kom ut att besvara våra frågor. Detta genomfördes under tio 

vardagar vid olika tidpunkter, men i några av fallen utfördes mitt på dagen då många arbetar 

eller går i skolan. Detta innebar att många av respondenterna som besvarade våra frågor under 

den tidpunkten hade bråttom, vilket kan ha haft viss påverkan på det resultat vi fick in. Här 

hade vi även här kunnat planera bättre och valt en annan tidpunkt för att vara säkra på att få 

mer genomtänka svar.  

Det var väldigt svårt att få tag på manliga respondenter eftersom att det inte var många 

manliga respondenter som gick ut från butikerna. Vi har sammanlagt fått tag i sex stycken och 

kommer därför ha svårt att dra slutsatsen att manliga respondenter har en viss åsikt. Hade vi 

fått tag i fler respondenter så hade det medfört att våra antaganden blivit mer självklara. 

Slutsatserna vi nu kommer kunna dra kring respondenterna kommer därför att bara kretsa 

kring svaren vi fått in från enkäterna. 

I val av källor så har vår strävan varit att försöka hitta litteratur som är nyutgiven och därmed 

så uppdaterad som möjligt. Det har dock varit svårt, och i vissa fall har vi fått använda oss av 

litteratur som har några år bakom sig. Detta kan givetvis ha en viss påverkan på resultatet då 

tiderna förändras och ny information tillkommer. Det har även varit svårt att hitta litteratur 
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om SMS-marknadsföring. Vi har lånat olika sorters böcker som behandlar sociala medier och 

marknadsföring, men det har inte funnits många böcker som behandlar ämnet SMS-

marknadsföring eller går in mer ingående på ämnet. Vi hade velat ha mer information om just 

detta som exempelvis när det uppkom och hur länge det funnits.  

3. Teoretisk referensram 

Under denna rubrik presenteras de teorier och modeller vi anser relevanta för vår 

undersökning och som senare kommer ligga till grund för vår analys. 

3.1 Kommunikationsprocessen 

Enligt kommunikationsmodellen så uppstår all kommunikation på grund av ett behov att 

kommunicera någonting. Det finns alltid en sändare som har behovet att kommunicera vilket 

han/hon gör genom att utforma ett budskap. Budskapet måste utformas på ett sätt så det 

skapar ett intresse hos den mottagare som det ska attrahera. För att nå ut till dessa mottagare 

så krävs det att sändaren sänder budskapet i rätt kanaler och för att få en effekt av 

kommunikationen så det krävs att mottagaren tar del, förstår och attraheras av det sändaren 

har att säga. Det finns dock ett flertal olika faktorer som vi i det här fallet kallar brus, som kan 

störa kommunikationsprocessen (Berglund & Boson, 2010). För att summera detta så handlar 

kommunikation om att det finns en sändare och en mottagare, vilket innebär att det finns en 

typ av relation sinsemellan dessa två. Relationer är viktiga inom området marknadsföring, 

därför kommer vi nu att gå in närmare på detta i följande kapitel.  

3.2 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (1998) beskriver relationsmarknadsföring enligt följande 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum”. En relation förutsätter att två parter har kontakt med varandra, vilket i det här fallet 

är relationen mellan leverantör och kund. Ett nätverk uppstår när relationerna blir ett större 

antal, svårdefinierade och när relationerna samspelar med varandra så skapas det interaktion 

(Gummesson, 1998). 

Det finns två olika varianter av relationsmarknadsföring, den ena har som syfte att skapa en 

miljö som gör det svårt för kunden att byta till andra leverantörer och den andra bygger på att 

skapa en positiv upplevelse för kunden, som i sin tur leder till att han eller hon kommer 

tillbaka av fri vilja (Nordfält, 2007). Grundsyftet med relationsmarknadsföring är att skapa 
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långsiktiga relationer och att utveckla relationen företagen har till sina befintliga kunder 

(Schmidt & Sköld, 2004). 

Kundrelationen är någonting som anses bli allt viktigare för företag idag. I kombination med 

den ökade konkurrensen på marknaden och snävare nischer så behöver företagen lägga ner 

mer tid och pengar på att behålla sina kunder. Även för kunderna blir det allt viktigare att ha 

en god relation till företagen. Idag finns det en stor mängd produkter på marknaden som 

ständigt utvecklas, därför krävs det att kunder känner ett förtroende till företagen och att de 

får den hjälp som behövs (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). 

3.3 Direktreklam 

Direktmarknadsföring är någonting som används inom relationsmarknadsföring, där en av 

dem vanligaste metoderna är kommunikation via direktreklam. Direktreklam innebär att 

företagen noggrant väljer ut vilka som ska få reklamen och utformar den efter varje individ 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). För att utforma den efter varje individ så krävs det för 

företagen att hela tiden skaffa mer kunskap om målgruppen. Detta leder därmed till 

effektivare kommunikation eftersom kunskapen om kunden har ökat. Företagen har bättre 

träffsäkerhet och större chans att få positiv respons. Genom att använda kunddatabaser bygger 

företagen upp kunskaper om dem befintliga kunderna. Dessa kunder är namngivna mottagare 

som angett sin adress och andra personliga uppgifter. Reklamen som skickas hem till dessa 

kunder kallas adresserad reklam (Mossberg & Sundström, 2011). 

3.4 Mobil marknadsföring 

Mobil marknadsföring används för att förse sina kunder med personlig information om 

produkter, tjänster eller idéer. Mobil marknadsföring kan definieras som en form av 

direktmarknadsföring där företag använder sig av one-to-one kommunikation. Med mobil 

marknadsföring har företagen möjlighet att skicka ut personliga erbjudanden direkt till 

kunden oavsett vart denne befinner sig och vilken tid på dygnet det är (Roach, 2009). Några 

fördelar med detta kommunikationssätt är att det är ett billigt tillvägagångssätt och företagen 

snabbt kan komponera ett SMS och nå ut till sin mottagare på kort tid. Konversationen är 

också privat även om företagen kommunicerar på allmän plats och de kan snabbt få respons 

från sina kunder (Haig, 2002). 
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3.5 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet kan definieras som den känsla kunden har till en vara eller tjänst. Begreppet 

”nöjdhet” är i stor fokus och ett huvudsakligt mål för många marknadsförare. En nöjd kund 

pratar med vänner och bekanta om de gjort ett lyckat köp, vilket kallas positiv mun-till-mun 

marknadsföring. En missnöjd kund kommer med största sannolikhet även att sprida det 

vidare, vilket leder till en negativ marknadsföring för företaget (Evans, Jamal & Foxall, 

2008). Det som tillfredsställer en kunds behov och förväntningar bidrar till en nöjd kund. Men 

kunder tillfredsställs på olika sätt eftersom de har individuella behov och förväntningar. 

Bakgrunden till vissa kunders nöjdhet kan vara priset eller erbjudanden medan det kan handla 

om kvalitén för andra. Men det är inte bara produkten som är orsaken till nöjdhet. Personalen 

i butiken spelar även stor roll eftersom de är orsaken till om kunden känner att denne fått en 

relation till butiken eller inte. Blir kunden bemött av personalen på ett positivt sätt som 

överträffar dennes förväntningar så får det kunden att känna sig värdefull, vilket gör att 

kunden känner att det har skapats en relation till butiken och därmed känner sig nöjd. 

Kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte är det bästa sättet att sälja på, eftersom säljaren 

märker snabbt om något hindrar kunden från köpet och kan därmed häva detta genom att 

erbjuda något som passar kunden. Mötet med en kund är försäljarens bästa chans att 

kommunicera och påverka. Kunden kan ställa frågor till säljaren och få svar direkt (Mossberg 

& Sundström, 2011). 

Det är viktigt att ett företag har nöjda kunder eftersom missnöjda kunder medför att de inte 

vill handla i butiken, som i sin tur orsakar att de inte har någon försäljning och ett företag kan 

inte existera utan försäljning. En nöjd kund kommer inte bara tillbaka och handlar, utan klagar 

även mindre och returnerar sällan produkter samt blir mindre priskänsliga (Mossberg & 

Sundström, 2011). 

3.6 Kundlojalitet 

Kundlojalitet kan beskrivas som en positiv attityd kunder har gentemot butiker, service, 

produkter och varumärken (Hernant & Boström, 2010). En stark lojalitet kan leda till ett 

flertal fördelar som exempelvis bättre möjligheter för produktutveckling eller större 

marknadsandelar.  En av dem vanligaste förklaringarna till varför en kund väljer att bli lojal 

mot ett företag handlar om tillfredställelse (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 
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Det finns fyra lojalitetskategorier som ger en utförlig teoretisk beskrivning av lojalitet. Den 

första kategorin är lojalitet, som är aktuell när kunden har en relativt stark attityd och ett 

starkt upprepat stöd samt förtroende till varumärket (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Dessa 

kunder kallas även sant lojala kunder. De har en positiv attityd till produkten och visar det 

genom sitt beteende genom att faktiskt köpa produkten (Mossberg & Sundström, 2011). Den 

andra kategorin är en latent lojalitet, vilket innebär att kunden har en relativt stark attityd men 

saknar förtroende gentemot varumärket (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Kunder som är latent 

lojala är både engagerade och intresserade av varumärket. Men om ett behov inte uppstår så 

handlar de inte (Mossberg & Sundström, 2011). Den tredje kategorin har en falsk lojalitet som 

kännetecknas av en relativt svag attityd men ett upprepat förtroende för varumärket. (Evans, 

Jamal & Foxall, 2008). Dessa kunder har en negativ attityd till varumärket eller produkten 

men köper ändå. På det sättet utnyttjar de varumärket eller produkten. Anledningen till att 

kunderna är falskt lojala kan bero på en gammal vana eller att de exempelvis är tvungna att bo 

på ett hotell, även om de inte gillar det, eftersom dess arbetsgivare har ett avtal med hotellet. 

Dessa kunder byter gärna produkt eller varumärke vid tillfälle (Mossberg & Sundström, 

2011). Den fjärde kategorin är ingen lojalitet, vilket kan beskrivas med att kunden har en 

relativt svag attityd samt ett icke upprepat förtroende för produkten (Evans, Jamal & Foxall, 

2008). Här innebär det att det inte existerar någon lojalitet då kunden har en negativ attityd till 

en produkt och aldrig köper den (Mossberg & Sundström, 2011). 

Det finns även en lojalitetsmodell som bygger på fyra grupper med olika lojalitet och 

tillfredställelsenivåer. Grupp 1 innefattar lojala kunder, som uppger stark lojalitet och 

tillfredställelse. De är företaget trogna och i många fall även förespråkare för företaget genom 

att sprida sina upplevelser i en positiv mun-till-mun-kommunikation. Grupp 2 är avfällingar, 

vilket är kunder som uppvisar en genomsnittlig lojalitet och tillfredställelse. De brukar byta 

företag på grund av att dem inte känner sig tillräckligt tillfredsställda, vilket i många fall kan 

leda till att de sprider detta vidare i en negativ mun-till-mun-kommunikation. Grupp 3 består 

av egoister, vilket är personer som upplever en hög tillfredställelse men en låg till 

genomsnittlig lojalitet. Dessa människor håller sig sällan till ett och samma varumärke så pass 

länge att företaget kan tjäna pengar på dem. Grupp 4 är gisslan, vilket är personer som anger 

en låg till genomsnittlig tillfredställelse men en hög lojalitet. Dessa håller sig kvar vid ett 

företag på grund av det inte finns några andra valmöjligheter eller för att ett företag har en 

monopolställning (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 
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Idag använder flertalet butiker sig av lojalitetsprogram i form av kundklubbar och bonuskort 

(Hernant & Boström, 2010). Lojalitetsprogrammens mål är att behålla sina kunder genom att 

ge dem värde och tillfredsställa deras behov, se till att kunderna köper fler produkter samt 

skapa merförsäljning genom att sälja produkter som de inte har någon kännedom om (Evans, 

Jamal & Foxall, 2008). Grundsyftet är att skapa en förbindelse mellan kund och företag som 

förlänger relationen och att erbjuda dem anledningar till att fortsätta handla i butiken. Det 

finns olika former av lojalitetsprogram men det är två stycken huvudkategorier som 

dominerar på marknaden. Den första innebär att företagen erbjuder värdetillägg i form av 

service och den andra erbjuder bonus i form av rabatt (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004).  

3.7 Kundklubbar 

Kundklubbar innebär oftast att kunden kostnadsfritt registrerar sina kontaktuppgifter hos 

företaget och får ett klubbkort. Kortet används när kunden köper något då köpet registreras 

och kunden får poäng för sitt köp. Alla köp registreras i ett kundregister som därmed leder till 

någon form av förmån. Kundklubbar är ett direktmarknadsföringsverktyg och baseras på hur 

mycket kunderna har köpt, hur ofta de har köpt och av vilken typ av produkt som de har köpt. 

Genom en kundklubb försöker företagen uppmuntra kunderna med olika förmåner genom att 

erbjuda en belöning, vilket får kunderna att ändra sitt beteende som exempelvis att köpa 

något. Men en belöning, som exempelvis ett erbjudande, ges endast om företaget går med 

vinst. Kostnaderna får inte överstiga intäkterna och det räknar de först ut genom att bedöma 

hur mycket belöningen kostar företaget. Detta brukar även ses som en slags lojalitet, då 

kundrelationerna kan bli långsiktiga på det sättet. Vissa kundklubbar har t.o.m. en 

lojalitetsstege där de kategoriserar kunder i olika grupper med hänsyn till hur mycket de 

handlar, som exempelvis guldmedlemmar, silvermedlemmar och platinamedlemmar. Ju högre 

kunden klättrar i lojalitetsstegen desto mer bidrar denne med lojalitet och högre långsiktig 

lönsamhet, vilket resulterar i att kunden erhåller fler belöningar. Belöningarna anpassas till 

lojalitetsstegen. Har kunderna nått den högsta stegen på trappan kan de exempelvis erbjudas 

VIP-inbjudningar till något eller en hög rabatt. På detta sätt så skräddarsys belöningarna för 

varje kund och kallas för one-to-one marketing. Varje kund med kundkort erbjuds ett unikt 

erbjudande baserade på vad kunden tidigare köpt. Kundklubbar är väldigt kostnadseffektiva 

vid marknadsföring eftersom företaget i förväg vet att kunderna kommer se kampanjen eller 

erbjudandet. Detta ökar även effekten av kommunikationsåtgärder då kampanjerna brukar 

innehålla en speciell kod som registreras vid användning och gör att företaget ser att kunden 

använt kampanjen. Informationen om hur mycket som köpts och vilken kampanj som använts 
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samlas och analyseras ständigt. När företaget vet att en kund är väldigt flitig och gynnar dem 

vid sådana kampanjer så skickar de ännu fler kampanjer (Mossberg & Sundström, 2011). 

IT är ett viktigt stöd för att kunna utforma kundklubbarna eftersom de kan skicka nyhetsbrev 

och erbjudanden till kundens registrerade e-postadress. Det blir ett sätt att marknadsföra och 

kommunicera med sina kunder. Det är viktigt att företag ber om kundens tillåtelse att skicka 

e-postutskick innan denne utnyttjar tjänsten. Det positiva med denna typ av marknadsföring är 

att den är miljövänlig då företaget inte behöver använda papper för att trycka ut kuponger så 

att kunden kan använda erbjudandet. En annan fördel är att många kunder idag använder 

Internet till att hitta information och nyheter. Men en nackdel vid denna typ av 

kommunikation förekommer då kunderna byter e-postadress. Det skapar problem då det blir 

svårt för företagen att nå dem hädanefter (Mossberg & Sundström, 2011).  

Reklam genom nyhetsbrev och erbjudanden skickas även ut till kundernas mobiltelefon. 

Denna typ av marknadsföring är ny då den uppfanns under 2000-talet och används väldigt 

flitigt av många företag eftersom majoriteten av Sveriges befolkning äger en mobiltelefon. 

Mobiltelefonen har skapat nya kommunikationsmöjligheter för företagen och gjort det enklare 

för dem att nå kunderna. Mobilen används idag inte endast till att ringa med, utan används 

även till att webbsurfa, se på film, tv etc. De flesta kunder bär ständigt sin mobiltelefon och 

har den nära till hands. Marknadsföringen som skickas till mobiltelefoner sker via SMS, men 

förekommer även på andra sätt som exempelvis genom applikationer som kunder kan ladda 

ner till sin mobiltelefon där de dagligen kan följa ”senaste nytt”. De flesta kunder föredrar 

information via SMS än genom e-post (Mossberg & Sundström, 2011). 
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4. Empiri  

Under denna rubrik kommer sammanställningar av empirin som har samlats för uppsatsen att 

presenteras. Information om butikerna kommer att presenteras för att ge en klarhet om vad 

dessa är för butiker. Resultaten från intervjuerna med butikernas butikschefer kommer 

dessutom att presenteras, men även svaren från den genomförda enkätundersökningen. 

4.1 Om företagen 

Enligt Åhléns hemsida (2012) så är Åhléns är en av Sveriges största detaljhandelsföretag och 

ett av Sveriges mest välkända varumärke. Företaget grundades 1899 och finns idag i flera 

städer runt om i landet. Varuhuset riktar in sig på att sälja mode, skönhet och 

inredningsprodukter. Åhléns vision är att vara kvinnans favorit och det som står först på 

shoppinglistan. Deras affärsidé går ut på att sälja en unik mix av moderiktiga och prisvärdiga 

produkter samt att förbättra, förenkla och förgylla livet för de kvinnor som handlar i butiken. 

Åhléns värderingar är först och främst att ha mod, de utmanar sig själva och försöker hela 

tiden att driva affären framåt. De tar egna initiativ och ansvar för deras egna handlingar. Deras 

arbete går ut på att skapa en hållbar handel som värnar om människorna och miljön. En annan 

värdering som kännetecknar Åhléns är att de drivs av att nå deras mål och visa resultat. De är 

öppna och tydliga samt försöker hela tiden att genomföra, följa upp och återkoppla. 

Samarbete är också en stark värdering i företaget då de ständigt arbetar gemensamt för att nå 

deras mål.  

Medlemskapet i Åhléns kundklubb är gratis och utfärdas endast till personer som är över 16 

år. Genom att kunderna blir medlemmar i kundklubben så kan de samla poäng varje gång de 

handlar. När klubbmedlemmen sedan uppnått 25 000 poäng skickas en premiecheck ut med 

nästa avisering, detta sker ungefär 2-6 gånger per år.  Klubbmedlemmar vara införstådda med 

att särskild information kan erhållas från företaget om olika erbjudanden och information. 

Uppgifterna som registreras vid köp kan även användas som underlag för exempelvis 

marknads- och kundanalyser. Den kund som inte önskar att motta dessa utskick från företaget 

har rätt att ta kontakt med Åhléns och begära en så kallad reklamspärr. Kunden har även rätt 

att få ta del av hur företaget behandlar personuppgifter som berör kontohavaren. 

Enligt KappAhls hemsida så grundades KappAhl år 1953 och är idag en ledande modekedja. 

Företaget har över 380 butiker och 4 900 medarbetare i flera olika länder runt om i världen. 

KappAhls affärsidé är ”prisvärt mode för många människor”. De vill ge människor 
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möjligheten att vara välklädda. Deras vision är att bli en betydande butikskedja i Europa och 

det är även det som driver butiken framåt. Deras målsättning för att fortsätta expandera är att 

behålla en god bruttomarginal, utveckla försäljningen i butikerna samt att etablera KappAhl 

på fler marknader. KappAhl arbetar med frågor som rör miljö och socialt ansvar. De söker 

ständigt efter nya möjligheter och förbättringar. KappAhl var den första modekedjan i världen 

att bli miljöcertifierad och deras sortiment består idag av 20 procent miljömärkt mode.  

KappAhl har en ny modeklubb vid namn life & style by KappAhl. Medlemskapet i 

kundklubben är gratis och när en kund går med så erbjuds denne en välkomstpremie på 50 

kronor att handla för i butiken. Kundklubbsmedlemmar får 5 % bonus på alla köp, mer bonus 

innebär alltså mer mode för pengarna. Företaget skickar även ut inspiration och tips i 

brevlådan och via e-post. I butiken får kunder tillgång till utvalda produkter till medlemspris 

och erbjuds även rabatter, samt generösa erbjudanden. Kunder har även förtur till rea och 

inbjudan till förmånliga medlemsdagar. 

4.2 Enkätundersökning 

Vid genomförandet av enkätundersökningen så tillfrågades omkring 60 personer, varav 22 

stycken valde att ställa upp och besvara våra frågor. Alla dessa 22 var medlemmar i en 

kundklubb.  

I enkätundersökningen svarade tre av respondenterna att dessa blev medlemmar i en 

kundklubb eftersom att deras familj var det. När de sedan fyllde 18 år så tog de initiativet att 

följa sina föräldrars spår på det viset. De resterande nitton respondenterna uppger att de blev 

medlemmar för att ta del av rabatter, erbjudanden, försprång till rea men även informationen 

som skickas ut. En av respondenterna uppger att det är jobbigt att behöva gå in på företagets 

hemsida för att få ta del av information. Så det anses positivt från dennes sida att det även 

skickas information via e-post och SMS. En annan respondent tillägger att förmånerna lockar 

en till medlemskap. Eftersom att kunden återkommer till en butik för att handla så upplevs det 

positivt att få bonus på sina köp för att senare få olika typer av förmåner.  

Fem av respondenterna känner inte att en relation skapas via kundklubben. Dessa är heller 

inte helt positiva till direktutskicken eftersom de upplever att det kan vara påträngande ibland. 

En av dessa respondenter uppger att det upplevs jobbigt med för ofta direktutskick. Denne 

gillar att få rabatter men använder dem inte så ofta. Denne följer främst behovet av varan och 

köper ingen vara just på grund av erbjudandet. Finns behovet så är det positivt att ett 
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erbjudande finns och kan användas. Men finns inte behovet så upplevs direktutskicken 

jobbiga eftersom de behöver läsas och raderas. En annan respondent skriver: ”Jag tycker det 

är bättre med mail då kunder kan välja om de vill läsa det eller inte. SMS brukar störa och 

även komma under natten och då känner i alla fall jag att jag måste läsa det för att det inte 

ska synas att det finns ett oläst meddelande”.  

Sjutton av respondenterna känner att en relation skapats med företag genom kundklubben. 

Dessa är även lite positivare till direktutskicken. En av respondenterna förklarar det med 

dessa ord: ”Jag känner att en relation skapats genom kundklubben med företagen som ofta 

skickar erbjudanden och värdecheckar. Det gör en glad när de håller en uppdaterad”. En 

annan respondent uppger att det skapas en personlig relation till företaget.  

En åsikt som tjugoen respondenter var enade om var att det blir alltför jobbigt med 

direktutskick för ofta. Speciellt när de skickas till mobilen. Blir det alltför ofta så tröttnar 

respondenterna och slutar känna sig speciella. En av respondenterna uppger detta: ”Det är 

positivt med sms-marknadsföring utom när det blir för ofta som exempelvis KappAhl. De 

skickar sms varje gång de har rea. Jag känner mig inte privilegierad då eftersom jag vet att 

alla får samma sms och sker för ofta. Skulle jag exempelvis få förhandssnitt på sortimentet så 

skulle jag därmed känna mig privilegierad”.  

Elva av respondenterna anger att de är villiga att ta emot SMS-erbjudanden en gång i 

månaden. De anser att det är måttligt och skulle locka dem till butiken eftersom de oftast har 

behov av något en gång i månaden och då kan de passa på att utnyttja erbjudandet. De 

resterande elva respondenterna anger att de vill erhålla erbjudanden två till tre gånger i 

månaden. 

En av respondenterna var positiv till direktutskicken om de anses lockande och uppger detta: 

”Jag är villig att ta emot sms-marknadsföring varje vecka om innehållet i sms:en erbjuder 

något som icke-medlemmar eller andra medlemmar inte får tillgång till”. 

Sju av respondenterna anser att kuponger är bra och att de används ibland. En av 

respondenterna uppger att det är positivt med kuponger eftersom de inte skickas så ofta. En 

annan uppger att de används för att denne annars inte vet vad den ska göra med dem och ser 

dessa hela tiden i plånboken och vill utnyttja dem. En annan respondent uppger att denne 

älskar kuponger och använder dem ofta eftersom det ofta kommer breda kuponger 

hemskickade som exempelvis ”20 % på en valfri vara”. Kommer det inte så breda kuponger 
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så brukar det skickas tre olika kuponger samtidigt som erbjuder rabatt på herravdelningen, 

damavdelning och kosmetik. 

Femton av respondenterna uppskattar SMS-marknadsföring mer än kuponger eftersom de 

anses smidigare. Det anses positivt för respondenterna att de inte behöver hålla reda på 

kuponger. En respondent förklarar det: ”Jag tycker att SMS är bättre än kuponger för att jag 

bär alltid på min mobil. På det sättet vet jag att jag inte kommer att glömma kupongen 

hemma”. En annan respondent uppger att det är svårt att hålla reda på utgångsdatumet på 

kuponger eftersom att denne inte tittar till dem så ofta. Denne anser att om erbjudandet finns i 

mobilen så tittar denne till det oftare.  

Alla respondenter uppger att erbjudandena används ibland. Alla erbjudanden utnyttjas inte 

eftersom många av respondenterna följer behovet. Har de inte behov av en vara så köper de 

inte det bara för att de fått erbjudande. Men de erkänner att de går in i en butik om de fått 

erbjudanden därifrån och tittar om butiken har något som kan uppfylla ett behov. Med andra 

ord så lockar rabatter. En av respondenterna svarar detta på frågan: ”Jag går in i en butik för 

att få en upplevelse kring köpet och för att jag gillar deras varor men om jag fått ett 

erbjudande så brukar jag ofta gå förbi en sväng fastän jag inte har något behov”. 

”Vissa butiker kräver kundklubbskort medan andra går på personnummer. Det är mycket 

skönare med personnummer tycker jag för då slipper jag bära på ett extra kort i plånboken”. 

Ovanstående citat kommer som svar från en kund på frågan om kundklubbskort behövs vid 

registrering av köp.  

Alla respondenter uppger att de inte har fått fylla i någon enkät angående vad de anser om 

butiken. Dessa respondenter var även intresserade av att få utvärdera en butik där de är 

medlemmar i kundklubben. De var villiga att ge feedback och konstatera vad butiken bör 

förbättra eller fortsätta med. Här citerar vi en respondent: ”Jag har aldrig blivit erbjuden att 

utvärdera en butiks service/varor. Det hade varit väldigt bra att göra det”. 

Alla respondenter är enade om att de går in i butiker för varorna, dvs. kvalitén måste göra 

kunden nöjd genom att det ska vara prisvärt. Det kunden betalar för, det förväntar den att få 

tillbaka genom antingen kvalité eller service. På frågan om kunden handlar i en butik just för 

att denne är medlem och får bonus så svarar en respondent: ”Finns varan jag söker i en annan 

butik så prioriterar jag att gå in i den som jag är medlem i eftersom jag får bonus”.  
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En av respondenterna uppger att det som får denne att återkomma till en butik är att denne går 

ut nöjd från butiken, men även kvalitén på varorna spelar en viktig roll. En annan respondent 

anger att denne återkommer med tanke på pris, kvalité, snygga kläder och service.  

4.3 Intervjuer med butikschefer 

Vi vill börja med att presentera butikscheferna så att det blir lättare att hänga med i texten då 

vi kommer att uppge namnen på butikscheferna. 

Elina Fälth är butikschef i Åhléns i Katrineholm och intervjuades via e-post. 

Camilla Önnered är butikschef i Åhléns i Stockholm och intervjuades ansikte-mot-ansikte. 

Inga-Lill Gustafsson är butikschef i KappAhl i Katrineholm och intervjuades via e-post. 

Vi började med att fråga Elina vad hon trodde var den avgörande faktorn till att kunder väljer 

att handla hos dem. Där vi får till svar att Elina tror att det främst beror på tillgängligheten 

som deras öppettider. Butiken har öppet fram till 19.00 på vardagar när dem flesta andra 

butiker i Katrineholm stänger klockan 18.00. De har även öppet en extra timme på lördagar, 

då de flesta butiker i närheten stänger kl. 15.00 så har Åhléns öppet till kl. 16.00. På söndagar 

har de flesta butiker i närheten stängt, men Åhléns har öppet mellan kl. 12.00- 16.00. Hon tror 

även att det beror på att de har ett brett sortiment och att personalen är trevlig. Hon anger att 

de har ett brett sortiment eftersom att de riktar sig mot kvinnan och vill förenkla hennes liv 

genom att erbjuda allt hon behöver. Detta gör de genom att sälja allt från kosmetik till kläder 

till hårprodukter som hårfön och plattång, skor, assessorer, kläder och leksaker till hennes 

barn, men även varor till hemmet. Det är viktigt för Åhléns att personalen är trevlig och 

erbjuder service så att kunden vill komma tillbaka till butiken. Camilla håller med om att 

kunder väljer att handla hos dem på grund av deras breda sortiment, då de både riktar sig till 

unga och äldre kvinnor. Men hon tillägger att de erbjuder kläder för män då Åhléns City finns 

i Stockholm som är väldigt stort.  

Inga-Lill på KappAhl anger att den avgörande faktorn till att kunder väljer att handla hos dem 

dels beror på deras fina skyltfönster som de lägger ner stor tid och arbete på att göra fint. Men 

även deras bra priser och reklamen som går på tv. De har bra kvalité till ett bra pris för hela 

familjen, vilket hon tror har en viktig del i att kunderna söker sig till deras butik. De satsar 

även mycket på personalen och deras bemötande gentemot kunderna, vilket också kan vara en 

avgörande faktor till att många väljer dem. Hon berättar även att KappAhl arbetar för att få 

kunderna att komma tillbaka genom att vara den trevligaste personalen i branschen. De ligger 
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därför ned mycket energi på service, där personalen ständigt har ett leende på läpparna och 

hjälper kunderna att hitta det dem söker. De arbetar med det dagligen genom att kunna ge 

inspiration till kunder genom deras kompetenta personal. Varje kund som kommer in i 

butiken ska kunna lita på att de ska få den hjälp de behöver och bra bemötande. Det är viktigt 

att kunderna känner sig hemma och välkomna. 

Camilla berättar att Åhléns kundklubb etablerades för att ta vara på sina kunder och ta hand 

om dem. Finns det återkommande kunder som handlar ofta så vill företagen ge någonting 

tillbaka. Både Elina och Camilla anger att deras klubbkunder är mer besöksfrekventa än 

övriga kunder. Denna slutsats har de dragit med bakgrund till deras egna observationer. 

Camilla tillägger att nästan alla kunder som handlar är medlemmar. Elina anger att 

klubbkunderna står för ett högre snittkvitto och de vill därför ge dem någonting extra som 

exempelvis erbjudanden några gånger i månaden. Men de erbjuds även något extra i butiken 

då Åhléns brukar erbjuda sina medlemmar rabatter på något speciellt sortiment eller att de får 

något på köpet om de köper en viss vara. Både Elina och Camilla anser att en relation med 

kunden skapas med kunden via kundklubben då de ofta kommer in i butiken. Det faller sig 

därför naturligt att kund och företag får en personligare relation till varandra. Vissa kunder 

känns även igen eftersom att de återkommer ganska ofta och förklaras stamkunder. Dessa 

kunder arbetar Åhléns för att fortsätta behålla som stamkunder genom att se till att de 

fortsätter vara nöjda.  

Enligt Camilla så har Åhléns kundklubb utvecklats sedan den etablerats eftersom kunden nu 

kan erhålla fler unika erbjudanden. Idag finns det erbjudanden för herr, dam, skönhet. Sedan 

finns det även en barnkundklubb som har sina egna erbjudanden. Förut skickades ett och 

samma erbjudande till allihop. Även SMS-marknadsföring har uppkommit med all teknologi-

utveckling då det inte funnits från början. Åhléns kan skicka ett helgerbjudande, så har alla 

det. Det är jätte effektivt då kunder inte heller behöver ha med sig något papper till kassan. 

”Alla bär ju oftast på sin mobil” tillägger hon med ett leende. 

Camilla uppger att de försöker värva nya medlemmar genom att de frågar i kassan när kunden 

handlar om denne är medlem i kundklubben. Är denne inte det så erbjuder de ett och den är ju 

gratis. Numera är de kortlösa så det också är lockande, även att det tar en halv minut att fixa. 

Inga-Lill anger att de använder sig av kundklubbar i butiken för att få en stabil kundkrets. 

Genom att få en stabil kundkrets så vet företaget lättare vilka kunder de ska rikta sig till. Men 

de använder sig även av kundklubbar för att kunna nå fler marknadsandelar och bli mer 
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självständiga i marknadsföringen. Detta mål går framåt och uppfylls av KappAhl eftersom att 

de förut var en del av ”MedMera-kortet” och marknadsföringen styrdes centralt. Men nu 

riktas marknadsföringen genom kundklubbar till KappAhls egna kunder. Inga-Lill anser att 

det skapas en relation mellan butik och kund genom kundklubben och att det är till KappAhls 

fördel. Meningen med kundklubben är att få en direkt relation med kunden.  

Vid frågan om de tror att kunden upplever deras utskick via SMS, e-post och i brevlådan som 

positivt eller negativt, så svarar både Elina och Camilla att det är ett ganska nytt system och är 

därför svårt att bedöma. Men deras bedömning utifrån sina egna observationer är att 

responsen varit positiv. Många kunder har kommit in i butiken och visat upp erbjudanden som 

de erhållit via post, SMS eller e-post för att använda dem. 

På samma fråga svarar Inga-Lill att det varit en mycket bra respons. Innan var de en del av 

MedMera och erbjudandena skickades centralt till alla medlemmarna. Men sedan ett år 

tillbaka så är det bara deras egna medlemmar som får ta del av erbjudandena och de har märkt 

av allt fler positiva kunder. Hon tror att en av anledningarna till att kunden reagerat positivt på 

detta är för att de håller kunderna informerade hela tiden, om vad som händer i butiken och 

vad dem har att erbjuda. De skickar enbart till de kunder som valt att ta emot utskicken i 

samband med medlemskapet, vilket också kan ha medfört till en positiv effekt på kunderna, 

då de som inte vill ha deras utskick har fått valmöjligheten att avstå.  

Elina anser inte att rabatter medför merförsäljning generellt, men att det beror på vad det är 

som butiken erbjuder. Hon har i alla fall lagt märke till att det lockar fler kunder till butiken. 

Hon anser att klubbkunderna är trogna och att det är en självklarhet att de kommer till Åhléns 

en extra gång om de får ett bra erbjudande. Hon tillägger även att alla kunder inte får tillgång 

till alla erbjudanden. Kunderna erhåller erbjudanden beroende på hur trogna de anses vara till 

butiken. De får speciella erbjudanden beroende på hur mycket de handlat för på respektive 

avdelning. Handlar exempelvis en kund mycket på barnavdelningen så erhåller den mer 

erbjudanden på den avdelningen jämfört med en annan kund som handlar mycket på 

skönhetsavdelningen. Här håller Camilla inte med då hon anser att det är en självklarhet att 

rabatter medför merförsäljning eftersom det lockar kunder till butiken. 

Inga-Lill anser även att det är en självklarhet att erbjudanden medför merförsäljning eftersom 

att många kunder utnyttjar de rabatter som skickas ut. Dessa erbjudanden anses även positiva 

eftersom att det väcker kundens intresse till att besöka butiken. Besöket leder i sin tur till stor 

shopping. De kan i början bara vara ute efter en specifik vara och passa på att utnyttja 
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erbjudanden. Men när de sedan besöker butiken och ser att mycket annat erbjuds så kan det 

leda till att de köper mer än planerat. De har tidigare gjort en utredning på om medlemskapet 

och rabatterna lockar kunder till butiken, vilket har visat sig stämma.  

Elina berättar att de inte brukar genomföra någon enkätundersökning, utan Åhléns har en 

panel med ett antal medlemmar där de får testa olika erbjudanden och där det också finns ett 

forum för deras åsikter. Hon tillägger även att de har en grupp på hemsidan Facebook där de 

har ett antal medlemmar som följer dem. De ansvariga för gruppen brukar lägga upp så 

kallade annonser där de anger att de exempelvis söker 30 kvinnor till en testpanel för att 

använda en viss produkt eller ett kit. De sökande får sedan motivera varför just de ska få ta 

del av testet. Detta gör de genom att svara på meddelandet/annonsen. De personer som sedan 

får chansen att ta del av testet får varorna skickade hem till sig. Därefter får de svara på ett 

formulär om hur dessa produkter var och vad de anser om produkterna. Antingen så svarar de 

på formuläret offentligt eller så skickas det med produkterna. Sedan har de även en 

klubbservice-avdelning på huvudkontoret. Avdelningen kan nås via telefon och e-post. Dit 

kan kunder eller andra ringa om de har frågor. 

Inga-Lill skriver att de håller koll på kundernas åsikter och synpunkter genom att genomföra 

enkätundersökningar om vad de anser om kundklubben och deras arbetssätt i allmänhet. Detta 

är någonting som sköts centralt över hela landet.  

Kundernas poäng samlas genom ett kundkort, men Elina berättar även att det går att 

registreras via personnummer dvs. elektroniskt, kunderna behöver därför inte bära med sig 

kortet överallt. Camilla tillägger att de inte delar ut kundkort längre. Blir en kund medlem 

idag sker bonusen via legitimation eller personnummer. Men kunder som har kvar sina 

kundkort sedan tidigare kan fortfarande använda dessa. Åhléns erbjuder inte kundklubbar för 

turister, då dessa inte kan samla sina poäng. De blir istället erbjudna taxfree, vilket är ovanligt 

bland butiker. Detta visar dem genom att ha en liten skylt vid kassan.  

Inga-Lill anger att alla köp som görs i KappAhl är bonusbaserade och registreras när de 

handlar i butiken och drar kortet i kassan. Kunden måste därmed ha med sig kortet för att 

kunna registrera sitt köp. Kundernas bonus beror på hur mycket de handlar för under året, 

men de får i alla fall tillbaka 5 % av den totala summan. De skickar även ut bonus checkar 

fyra gånger om året. KappAhl erbjuder inte heller någon kundklubb för turister, utan endast 

taxfree.  
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På frågan om de anser att den bästa reklamen sker via kundklubbar får vi till svar av både 

Elina och Camilla att det är svårt att avgöra, då Åhléns marknadsför sig genom flera olika 

kanaler som exempelvis via tv, tidningsannonser och i damtidningar. Elina anser att mobil 

marknadsföring är ett attraktivt val när de marknadsför sin produkt, eftersom att de når ut till 

kunder direkt och får snabbare respons. Samt att det är ett billigare och mer miljövänligt 

tillvägagångssätt.  

Inga-Lill anser att reklamen via kundklubbarna är väldigt bra och påverkar många. Men hon 

anser även att de i allmänhet har väldigt bra reklam för butiken. Hon berättar även att mobil 

marknadsföring är ett väldigt attraktivt marknadsföringssätt. 

Enligt Camilla går direktutskicken via marknadsavdelningen. Det är inget som görs på 

varuhusen. Det finns i förväg bestämt vilka klubbutskick som ska göras under året. Spontana 

utskick kan ske då det kan vara något till helgen på 20 % eller inför löning och då skickas det 

ut till alla centralt. Alla avdelningar på huvudkontoret bestämmer dessa utskick tillsammans. 

Det är exempelvis inköpsavdelningen, marknadsavdelningen och hela ledningen. Men de har 

även en plan för ett helt år om vad som ska ske, som exempelvis julen som planeras ett år 

innan. 

Eftersom mobilen är en personlig egendom så kan SMS marknadsföring upplevas som 

personligt, men detta anser Elina är någonting som är upp till var och en. Åhléns skickar inte 

SMS till någon som inte har lämnat ut sitt mobilnummer. De använder sig enbart av SMS-

marknadsföring när de vill skicka ut olika klubberbjudanden till sina kunder. Camilla håller 

med och tillägger att kunden kan bestämma hur denne vill ha utskicken: ”Kunden kan 

avregistrera sig från SMS:en. Vill denne inte heller få mail så behöver den inte uppge sin 

mailadress, då skickas informationen automatiskt till bokföringsadressen”. 

Inga-Lill lägger ingen vikt vid att mobilen är en personlig egendom och att det på så sätt kan 

bli en negativ effekt på kunderna. Hon anser att det är ett bra tillvägagångssätt och hon vill 

använda SMS marknadsföring så mycket det bara går eftersom det gör att företaget når ut 

snabbt till sina kunder och kan informera dem om saker som berör butiken. Hon tillägger även 

att det är en av deras verktyg när det gäller direkt marknadsföring. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att använda teorierna för att analysera den empiriska 

informationen. Vi kommer att göra kopplingar och skriva om hur företagen förhåller sig till 

teorierna. 

Berglund och Boston (2010) skriver att en sändare som vill kommunicera något gör det 

genom att utforma ett budskap. Detta budskap måste skapa ett intresse hos mottagaren för att 

denne ska attraheras till budskapet. Det krävs att sändaren sänder budskapet genom rätt 

kanaler och att mottagaren tar del, förstår och attraheras av budskapet. Både Åhléns och 

KappAhl använder sig av kundklubbar som en kanal att nå ut med ett budskap, vilket är att 

skapa en relation med sina befintliga kunder. Mer än hälften av respondenterna känner 

dessutom att det skapas en relation till företag genom kundklubbar, eftersom företagen ofta 

håller kunderna uppdaterade genom att skicka erbjudanden och värdecheckar. Berglund och 

Boston (2010) tillägger att det finns ett flertal olika faktorer som stör 

kommunikationsprocessen mellan företaget och kunden. Dessa faktorer kallas brus. Åhléns är 

medvetna om dessa och försöker få tillbaka kunden till butiken genom att vara trevliga. Det är 

viktigt för dem att kunderna blir nöjda. De arbetar för att se till att kunden blir gladare när 

denne går ut från butiken än när den kom in. De vill förbättra, förenkla och förgylla för alla 

sina kunder. Kunder tillfredsställs på olika sätt eftersom de har individuella behov och 

förväntningar. Personalen i butiken spelar stor roll i att göra en kund nöjd eftersom de är 

orsaken till om kunden känner att denne fått en relation till butiken eller inte. Blir kunden 

bemött av personalen på ett positivt sätt som överträffar dennes förväntningar så får det 

kunden att känna sig värdefull, vilket gör att kunden känner att det har skapats en relation till 

butiken och därmed känner sig nöjd. Även KappAhl anser att det är viktigt att deras personal 

agerar proffsigt och uppvisar ett bra bemötande till kunden, eftersom att det ska leda till att 

kunderna känner sig viktiga i butikerna. Kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte är det 

bästa sättet att sälja på, eftersom säljaren märker snabbt om något hindrar kunden från köpet 

och kan därmed häva detta genom att erbjuda något som passar kunden (Mossberg & 

Sundström, 2011).  

Enligt Nordfält (2007) så handlar relationsmarknadsföring om att skapa en miljö för kunden 

som gör det svårt för denne att byta till en konkurrent. Det är även viktigt att skapa en positiv 

upplevelse som leder till att denne återkommer av fri vilja. Elina uppger att de arbetar med 

relationsmarknadsföring genom att personalen är trevlig och ser till att kunden får den bästa 
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servicen. På det sättet så försöker de få kunden att komma tillbaka. Hon uppger även att deras 

öppettider är till deras fördel då de har öppet en timma extra från måndag till lördag i 

jämförelse med andra butiker i närheten och på söndagar så har de öppet då andra butiker har 

stängt. Hon tillägger att deras breda sortiment är till en fördel, då de erbjuder allt en kvinna 

behöver med tanke på att de har segmenterat sig till kvinnan. Camilla tillägger att deras breda 

sortiment även riktar sig till män eftersom Stockholm har större utbud. Grundsyftet med 

relationsmarknadsföring är att skapa långsiktiga relationer och utveckla relationen som finns 

med de befintliga kunderna (Sköld & Schmidt, 2004). I det här fallet så fokuserar KappAhl på 

att skapa en positiv upplevelse för kunden så att de vill komma tillbaka av fri vilja, genom att 

ha en hjälpsam och trevlig personal. De vill se till att kunden får den hjälp de behöver genom 

att ge god service. Detta gör de genom att dagligen arbeta med att ge inspirationer till 

kunderna genom deras kompetenta personal. De ska se till att varje person som går in i 

butiken ska känna att de kan lita på att de ska få den hjälp de behöver, genom att ge ett bra 

bemötande. Deras mål är att få kunderna att känna sig hemma och välkomna. Men även att 

vara den trevligaste personalen i branschen. Mossberg & Sundström (2011) skriver att vissa 

kunder blir nöjda med en butik tack vare dess pris eller erbjudanden, medan det handlar om 

kvalitet för andra. Personalen i butiken utgör en stor roll i detta eftersom att de är orsaken till 

om kunden känner att denne fått en relation till butiken eller inte. Detta stämmer in på svaren 

vi erhållit från respondenterna. Enligt vissa respondenter så återkommer de till en butik om de 

går ut nöjda från butiken. Medan kvalité, pris och service spelar en viktig roll i för andra.  

Kundrelationen är viktig eftersom att i kombination med konkurrensen på marknaden så 

behöver företag lägga ner tid på att behålla kunderna. Även kunder vill ha en god relation till 

företagen. Därför krävs det att kunder känner ett förtroende till företagen och att de får den 

hjälp som behövs (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Elina anger att de arbetar med att göra 

varje kund så nöjd som möjligt. Elina anser att en relation med kunden skapas genom 

kundklubben eftersom klubbkunder är mer besöksfrekventa än övriga kunder och står även 

för ett högre snittkvitto. Dessa kunder arbetar Åhléns för att fortsätta behålla genom att 

fortsätta förgylla och se till att de fortsätter vara nöjda. Camilla tillägger att de vill göra varje 

kund så nöjd som möjligt och erbjuda dem den hjälp som de vill ha.  De använder sig av 

kundklubben för att ta vara på sina kunder. Meningen med KappAhls klubbkort är att få en 

direkt relation till kunderna. De har även utvecklat detta genom att gå ifrån att vara en del av 

”MedMera-kortet” till att ha en egen kundklubb med sina egna kunder. 
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Direktreklam innebär att företagen noggrant väljer ut vilka som ska få reklamen och utformar 

den efter varje individ (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Både Åhléns och KappAhl 

använder sig av direktreklam genom sina kundklubbar. Detta eftersom att de uppger sina 

personuppgifter vid medlemskapet och får sedan bland annat reklam som skickas till deras 

mobil och e-post. Elina och Camilla anger att alla erbjudanden inte skickas till alla kunder, 

utan utformas efter varje persons köp. Vilken avdelning kunder väljer att handla i spelar roll, 

men även hur mycket de handlar för. På det sättet skaffar företag mer kunskap om 

målgruppen. Direktreklam är attraktivt för Åhléns och KappAhl eftersom de får på detta sätt 

snabbare respons, men det är även billigare och miljövänligt eftersom att de inte behöver 

trycka ut kuponger på papper för att kunder ska kunna ta del av erbjudanden. Det är viktigt att 

företag ber om kundens tillåtelse att skicka dessa utskick innan de utnyttjar tjänsten. De 

intervjuade butikscheferna uppger att de inte skickar reklam eller erbjudanden till kunder som 

inte uppgett sitt nummer eller e-post. Camilla tillägger att kunder själva får välja hur de vill 

bli kontaktade. Respondenterna tycker att de själva ska få välja hur de vill bli kontaktade, men 

vet inte om att de kan göra det. Många har varit nära på att avregistrera sig från SMS-

utskicken då det blivit för mycket. Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) fortsätter med att för att 

utforma direktreklamen efter varje individ så krävs det att företagen hela tiden skaffar mer 

kunskap om målgruppen. På det sättet ökar kunskapen om kunden. 

Företagen använder sig även av adresserad reklam i deras kommunikation. Det är enligt 

Mossberg & Sundström (2011) reklamen som skickas hem till kunderna. Erbjudanden och 

annan information skickas hem till kundklubbsmedlemmarna. Erbjudandena skickas i form av 

kuponger. Sju av respondenterna anser att kuponger är bra och att de faktiskt används ibland. 

Det var olika anledningar till detta, bland annat anses de positiva eftersom de inte skickas så 

ofta. 

Genom att använda kunddatabaser bygger företagen upp kunskaper om dem befintliga 

kunderna (Mossberg & Sundström, 2011). Inga-Lill uppger i intervjun att KappAhl skaffar 

mer kunskap om sina kunder genom att de utför enkätundersökningar som sköts centralt. 

Både Elina och Camilla uppger att Åhléns inte utför enkätundersökningar för att få ett 

perspektiv ur kundens synvinkel på hur bra eller mindre bra saker och ting fungerar. 

Respondenterna som är medlemmar i dessa kundklubbar uppger att de inte har fått utföra 

någon enkätundersökning för företagen. En av respondenterna tillägger att det skulle vara 

positivt för kunden att få dela med sig av dennes åsikter om företaget.  
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Mobil marknadsföring uppfanns under 2000-talet och används idag flitigt av många företag 

runt om i världen. Majoriteten av befolkningen äger idag en mobiltelefon och den används till 

allt från att kunna kommunicera med människor till att webbsurfa och se på film. De flesta 

har alltid en mobiltelefon nära till hands vilket gör det lätt för butikerna att nå ut till sina 

kunder på ett effektivt sätt (Mossberg & Sundström, 2011). Elina och Camilla är positiva till 

mobil marknadsföring men lägger inte någon vikt vid att det kan medföra negativ effekt från 

kundens sida just för att kunder kan avregistrera sig från dessa utskick om de anser att det blir 

för mycket. Camilla uppger att enligt hennes bedömningar så har ingen kund reagerat negativt 

eller känt att de trängt sig på. Även Inga-Lill ansåg att mobil marknadsföring var ett väldigt 

attraktivt marknadsföringssätt eftersom det ofta leder till mer spontant handlande. Hon lägger 

inte heller någon vikt vid att mobilen är en personlig egendom och att det kan leda till en 

negativ effekt på kunden, utan hon anser att det är ett bra tillvägagångssätt som hon vill 

använda sig mer av. Hon anger även att det är ett av deras verktyg när det gäller direkt 

marknadsföring och att de försöker använda den på bästa sätt. Att hålla kunderna informerade 

hela tiden är bra. De skickar bara SMS och e-post till gruppmedlemmar som själva har 

godkänt det och detta tror hon uppfattas som positivt. Från respondenternas sida så uttrycks 

det att de blir medlemmar i kundklubben av just den anledningen att erhålla erbjudanden. De 

vill helst inte avregistrera sig från mobil marknadsföringen, utan få den mer sällan ibland, då 

det kan vara påträngande när det blir för mycket. En av respondenterna uppger att KappAhl 

skickar SMS för ofta och att denne inte känner sig privilegierad på grund av det.  

Kundklubbar innebär oftast att kunden kostnadsfritt registrerar sina kontaktuppgifter hos 

företaget och får ett klubbkort (Mossberg & Sundström, 2011). Inga-Lill, Elina och Camilla 

anger att vem som helst kan bli medlem i kundklubben och att det dessutom är gratis. De 

försöker locka kunder till kundklubben genom att påpeka att det inte kostar något, utan att 

kunden bara kommer få tillbaka på det. Det finns två huvudtyper av lojalitetsprogram och 

dessa är att företagen erbjuder värdetillägg i form av service och att erbjuda bonus i form av 

rabatt (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004) I intervjuerna uppges det att Åhléns och KappAhl 

arbetar för båda programmen genom att ge service till kunder som besöker butiken och ge 

bonus på klubbmedlemmarnas köp. KappAhl använder sig av bonuskort där kunden får bonus 

på allt den handlar. Varje köp som görs i KappAhl är bonusbaserad. Kunden får tillbaka 5 % 

på den totala summan som denne handlat för under ett år. Men enligt Mossberg och 

Sundström (2011) så skickas endast en belöning, som exempelvis ett erbjudande, om företaget 

går med vinst.  
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Elina uppger att hon inte tycker att erbjudanden medför merförsäljning generellt, men att det 

beror på vad det är för slags erbjudande. Men Camilla och Inga-Lill anser däremot att det är 

en självklarhet att det medför merförsäljning eftersom erbjudanden väcker intresse och får 

kunder att besöka butiken. Inga-Lill tillägger att kunder kan besöka butiken för att hitta en 

specifik vara för att kunna utnyttja erbjudandet, men att besöket kan leda till att de 

storhandlar. Respondenterna uppger att de lockas till butiken vid erbjudanden, förutom när de 

erhåller utskicken för ofta. Sker erbjudandena mer sällan så uppskattar de dessa mer eftersom 

att de ofta har något behov någon gång i månaden. En av respondenterna anser att denne är 

villig att erhålla direktutskicken varje dag om de är lockande. Enligt respondenterna så går de 

in i en butik om de erhållit ett erbjudande för att se om de kan uppfylla något behov, fastän ett 

behov inte framkommit innan besöket. 

Inga-Lill uppger att för att en kund ska kunna registrera sitt köp och få bonus så krävs det att 

kundkortet är med. Men för Åhléns så behövs det inte, de går endast på personnummer. 

Respondenterna uppger att de tycker att det är mer underlättande med ett kortlöst 

medlemskort eftersom de slipper ha ett extra kort i plånboken. 
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6. Slutsats  

Under denna del så kommer svaren som funnits för problemfrågorna att presenteras. Dessa 

svar har funnits genom teorier och undersökningarna vi genomfört.   

Undersökningsfrågorna motsvarar: 

Vilka positiva resultat medför kundklubbarna för de valda butikerna?  

- Företag kan distribuera erbjudanden och annan information till sina kundmedlemmar 

genom brev, e-post eller SMS. Hur använder sig butikerna av SMS-marknadsföring?  

- Upplever kunderna detta som något positivt eller medför det en negativ effekt?  

 

Enligt tidigare undersökningar så har mobil marknadsföringen fått en ökad användning i vårt 

samhälle. Medlemskap i kundklubbar hör till vardagen och majoriteten av människorna äger 

en mobiltelefon. Någonting som dock lämnas oklart är huruvida kunden upplever 

direktutskicken från företagen.  

Vår studie indikerar att Åhléns och KappAhls kundklubbar har en positiv inverkan på 

butikerna. Denna slutsats kan dras eftersom två av butikscheferna förklarade att 

kundklubbarna medför merförsäljning. Elina ansåg däremot att det inte medförde 

merförsäljning generellt, men yttrade sedan det motsatta genom att ange att klubbkunder är 

mer besöksfrekventa än övriga kunder. Camilla som är butikschef i Åhléns konstaterade att 

enligt hennes observationer så är nästan alla kunder, som handlar i butiken, 

kundklubbsmedlemmar. De skickar även ut erbjudanden och nyheter till klubbkunderna och 

detta lockar dem till butikerna. Enligt litteraturen så skickar företagen endast ut erbjudanden 

om de har en chans att gå med vinst av det. Att Åhléns och KappAhl kan skicka ut 

erbjudanden några gånger i månaden klargör att det lockar kunder till butikerna. Det klargör 

även att de går med vinst på grund av det. De hade annars inte använt sig av det eftersom de 

självklart inte vill gå med förlust.  

Respondenterna var väldigt positiva till kundklubbar och är medlemmar i ett flertal. De blev 

främst medlemmar för att ta del av erbjudanden och olika nyheter. Alla respondenter utnyttjar 

inte dessa erbjudanden, men majoriteten går in i butiken om de fått ett erbjudande och tittar 

om det finns något som kan uppfylla deras behov. Med andra ord så lockar rabatterna 

kunderna till butiker, vilket är till butikernas fördel.  
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Kundklubbarna medför att butikerna har lättare att nå ut till sina kunder i och med att de 

lämnar sina kontaktuppgifter vid medlemskapet. Butikerna utnyttjar dessa kontaktuppgifter 

fullt ut. De kontaktar medlemmarna genom den angivna e-posten, mobilnummer och adress. 

Enligt litteraturen så ska företagen be om kundens tillåtelse innan dessa tjänster utnyttjas. 

Men undersökningen vi genomfört pekar på att företagen tar för givet att kunden tillåtit att bli 

kontaktad genom dessa angivna kanaler. Respondenterna uppger i intervjun att det skulle vara 

positivt om de vid medlemskapet själva fick välja hur de ska bli kontaktade. De intervjuade 

butikscheferna uppger att kunder faktiskt får välja hur de vill bli kontaktade. Slutsatsen vi kan 

dra här är att på grund av oklarheter vid medlemskapet så uppstår missuppfattningar. Det som 

måste ske för att istället skapa en klarhet är att personalen i butikerna måste tydligt förklara 

för kunden att denne själv kan välja sättet den vill bli kontaktad på. 

Undersökningen tydliggör även att en relation skapas mellan företag och kund genom 

kundklubbarna. Butikscheferna anser att relationen skapats eftersom att klubbkunder besöker 

butikerna gång på gång. Majoriteten av respondenterna känner likaså, att en relation skapas 

med företagen genom kundklubbarna. Det anser de på grund av utskicken de erhåller. 

Relationen medför enligt respondenterna att de återkommer till butikerna av den orsaken att 

de erhåller erbjudanden och känner sig nöjda med kvalitén på varorna. Även litteraturen 

stämmer överens här, då det anges att en relation mellan företag och kund skapas när de 

kommer i kontakt med varandra. Företagen arbetar därefter för att behålla kontakten genom 

olika marknadsföringskanaler. Litteraturen indikerar även att kunder tillfredsställs på olika 

sätt eftersom de har individuella behov och förväntningar. Bakgrunden till vissa kunders 

nöjdhet kan vara priset eller erbjudanden medan det kan handla om kvalitén för andra. 

Första följdfrågan som lyder är: Hur använder sig butikerna av SMS-marknadsföring? Enligt 

litteraturen så har SMS-marknadsföring uppkommit med den teknologiska utvecklingen och 

fått en större plats i vårt samhälle. Det används för att ge kunderna personlig information. 

Både Åhléns och KappAhl använder sig av detta för att nå ut med information till sina 

kunder, samt för att tillgodose dem med olika erbjudanden och rabatter. SMS-utskicken är 

planerade ett år i förväg av alla avdelningar på huvudkontoret. Några av dessa är 

marknadsavdelningen och inköpsavdelningen. De kommer tillsammans fram till vilka utskick 

som ska ske under olika tillfällen. SMS-utskicken skickas centralt från huvudkontoret, det är 

inget som görs på varuhusen. Det kan vara något till helgen på 20 % eller inför löning och då 

skickas det centralt till alla. Men enligt butikscheferna skickas det även ut unika erbjudanden 

till lojala kunder. Dessa utskick utformas efter varje kunds inköp. Litteraturen stärker 
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butikschefernas antaganden då det uppger att företagen noggrant väljer ut vilka som ska få 

reklamen och utformar den efter varje individ. Butikscheferna anser att detta är en effektiv 

metod när de vill komma i kontakt med sina klubbmedlemmar, eftersom det medför snabb 

respons från kunderna samtidigt som det är ett miljöväntligt och billigt tillvägagångssätt. 

Detta indikerar även litteraturen.  

Andra följdfrågan lyder: Upplever kunderna detta som något positivt eller medför det en 

negativ effekt? Enligt butikschefernas egna observationer så har kunders respons på SMS-

utskicken varit positiv. Många kunder har kommit in i butiken och visat upp erbjudanden som 

de erhållit via mobiltelefonen. Inga-Lill tror att en av anledningarna till att kunden reagerat 

positivt på detta är för att de håller kunderna informerade om vad som händer i butiken och 

vad de har att erbjuda. Undersökningen har visat att det stämmer bra till en viss del, eftersom 

respondenterna angav att de vill hållas uppdaterade, men däremot inte när det blir för mycket. 

De ansåg att de kunde ta emot SMS:en 2-3 gånger i månaden om dessa var tilltalande. Men 

angående vanliga SMS-erbjudanden som ”20 % på ett dam-plagg”, som skickas rätt ofta, så 

räcker det med 1 gång i månaden. En av respondenterna påpekade att KappAhl skickar SMS 

alldeles för ofta och att detta anses negativt, eftersom att de inte är tilltalande då det märks att 

de skickas till alla kunder. Dessa utskick upplevs påträngande och irriterande. 

Undersökningen har även visat att företagen brukar skicka SMS tidigt på morgonen, vilket 

inte har en positiv effekt på respondenterna eftersom det många gånger har väckt dem. Många 

ställer sig också negativa till SMS från olika företag, eftersom de känner sig tvungna att läsa 

dem för att det inte ska synas att ett oläst SMS finns tillgängligt i mobiltelefonen. 

Respondenterna hade delade meningar angående SMS-marknadsföring jämfört med 

kuponger. Vissa ansåg att det är smidigare att tillhandahålla erbjudanden via SMS, eftersom 

mobiltelefonen så gott som alltid finns nära till hands. Detta innebär att kunden inte behöver 

hålla reda på kuponger att ta med till butiken. Litteraturen tydliggör att de flesta kunder 

ständigt bär sin mobiltelefon och har den nära till hands. Medan andra respondenter ansåg att 

kuponger alltid syns i plånboken och är därför lättare att komma ihåg. Litteraturen uppger att 

de flesta kunder föredrar information via SMS än genom e-post. Vår undersökning visade att 

detta stämmer bra. Även om respondenterna upplevde att det kan bli för mycket ibland så 

föredrog majoriteten SMS-utskick framför e-post och post, just av anledningen att det anses 

smidigare. 

SMS-marknadsföring är ett smidigt och bra tillvägagångssätt för butikerna att komma i 

kontakt med sina kunder och locka dem till butiken. Vi tycker dock att samtliga butiker borde 
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tänka på att inte skicka SMS för ofta eftersom undersökningen visat att det kan upplevas som 

ett irritationsmoment. Kunden bör dessutom vid tecknandet av medlemskapet bli informerad 

om att denne kan välja hur denne vill bli kontaktad. Mobiltelefonen är en personlig egendom 

och för många ständigt tillgänglig, därför anser vi att det är viktigt att butiken värnar om 

kundens integritet och tar hänsyn till vad de anser om mobil marknadsföring som kanal.  

Vi tror att de dagliga direktutskicken via exempelvis SMS-marknadsföring kommer att växa 

och vara en del av vardagen även i framtiden. Mobiltelefoner utvecklas ständigt och kan idag 

användas till att surfa, spela spel, ladda ner appar och mycket mer. Detta tror vi är 

anledningen till att den anses så effektiv som marknadsföringskanal för företag. Vi tror att 

företag kommer fortsätta använda sig av kundklubbar eftersom det är lönsamt för dem. Det de 

behöver göra är att ta reda på hur kunder upplever detta och inte dra egna slutsatser med 

grund på endast egna observationer. 

Vid registrering av köp så behövs klubbkort i KappAhl, men i Åhléns räcker det med att ange 

personnummer. Vi tror att det kommer att ske en utveckling här för butiken KappAhl, där de 

också kommer att börja använda sig av ett kortfritt klubbkort, eftersom det underlättar för 

kunderna.  

Vi tror också att SMS-marknadsföring kommer att få en större plats i litteraturen i framtiden, 

eftersom det fortsätter utvecklas och är attraktivt för företag. Det är ett aktuellt ämne idag och 

kommer med stor sannolikhet även att vara det i framtiden. Vi skulle vilja ha mer djupgående 

förklaringar angående SMS-marknadsföring, som exempelvis hur utskicken sker och vad 

bakgrunden är till att detta skapades.  

6.1 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant med en undersökning som skildrar hur SMS-marknadsföring ser ut 

om 5 år, om det fortfarande är attraktivt för företag. Det skulle dessutom vara intressant med 

en undersökning om hur kundklubbar kontaktar sina klubbkunder om 5 år. Om relationen ser 

ut som den gör idag eller om den utvecklas och sänds genom andra marknadsföringskanaler. 
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Bilaga 1 - Egna reflektioner 

Nahrin Ibrahim 

Under arbetets gång så har vi inte varit så bra på planeringen. Vi har arbetat mycket kring att 

bli färdiga i sista minuten. Jag har lärt mig av detta misstag och ett sådant stort arbete kräver 

mer tid än att skriva det mesta i sista stund. Man hinner inte skriva med allt osv. Annars så har 

arbetet gått bra med tanke på samarbetet. Vi studerar på samma sätt så det var enkelt att 

komma överens och förstå varandra. Dessutom så arbetar vi vid sidan om plugget så om den 

ena inte hade tid någon dag så förstod den andre. Detta minskade missuppfattningar och 

konflikter. När vi skulle låna böcker från biblioteket så skrev vi till varandra innan vi gjorde 

det så att den andra inte skulle låna samma bok under samma period. Detta minskade 

dubbelarbeten genom att man arbetade med olika delar av arbetet samtidigt.  

Med tanke på att vi bor i Stockholm så ville vi intervjua butikschefer för butiker här. Men det 

var även väldigt svårt att hitta en butikschef som ville ställa upp på intervju. Alla vi ringde 

och frågade genom att besöka butiken svarade att de inte hade tid. Tillslut så ringde vi till 

företagens växel och blev vidarekopplade till kundklubbs-avdelningen men även de var 

väldigt upptagna. Sen bestämde vi oss för att utföra intervjuerna på distans med 

butikscheferna i Katrineholm. Vi vet att det är en mindre stad och att dessa har mer tid att 

ställa upp. Så vi mailade dem frågorna men detta var jobbigt eftersom att vi fick ringa in till 

butiken några gånger och påminna dem att svara på våra frågor. Det negativa med att utföra 

en intervju på distans är att inte kunna ställa några följdfrågor och att man inte hör 

butikschefen berätta allting för då får man med mer. Men sen så fick vi ju tag i en butikschef 

här i Stockholm. Vi var verkligen tvungna att kämpa för intervjun. Men vi är glada att vi 

gjorde det för det hjälpte oss i arbetet. 

I stort sett så har arbetet varit roligt att skriva och jag kände att jag utvecklades under 

perioden. Jag lärde mig väldigt mycket intressant och det har varit roligt att kunna gå på 

djupet med något. Jag känner att vi verkligen har gått på djupet med arbetet och tagit ut så 

mycket information vi bara kan. 

Jag tyckte att föreläsningarna som vi hade i början av kursen har varit till stor hjälp. De 

förklarade tydligt vad som skulle stå under vissa punkter och vad man bör undvika. Dessa har 

vi tagit mycket del av under uppsatsens skrivning.  
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Evelina Manfredson 

Att skriva ett examensarbete har varit en lång och svår process, som samtidigt har varit 

mycket lärorikt. Vi visste på ett ungefär vad vi ville arbeta med och hur vi ville gå tillväga, 

men behövde lite vägledning och inspiration för att komma igång. Efter kloka ord och 

rådgivning så hittade vi det valda ämnet och började skriva på uppsatsen. Efter att vi hade 

kommit igång på riktigt så har det flytigt på bra, vi har fått en del råd av vår handledare, 

diskuterat fram och tillbaka och gjort en hel del omskrivningar. Arbetat med uppsatsen har 

fått mig att inse hur viktigt det är med kommunikation, att man är öppen med vad man tycker 

och känner, samtidigt som man hela tiden hjälps åt och stöttar varandra under arbetets gång. 

Jag har också insett hur viktigt det är att vara ute i god tid istället för att skjuta upp saker, vi 

har haft en relativt bra planering, men vi hade kunnat börja med dem olika delarna något 

tidigare för att slippa alla sena kvällar och sista minuten inlämningar.  

Undersökningarna var tidskrävande och man behövde lägga ner mycket tid på att få till 

intervjuer och komma i kontakt med olika respondenter som kunde besvara våra frågor. Dem 

två butikscheferna hade mycket att göra och kunde därför inte träffa oss på plats för en 

intervju vilket vi hade hoppats och många av respondenterna hade för bråttom för att stanna 

och svara, men vi fick ihop ett resultat vilket vi är nöjda med.  

Det som har varit svårt under tiden vi arbetat med examensarbetet är att vi haft en annan kurs 

på sidan om vilket har gjort att man inte kunnat fokusera helt och hållet på en sak. Fokuserar 

man på den ena, lämnas den andra i skymundan och så har det varit under en lång tid. Detta 

har gjort att jag känt att jag inte kunnat lägga ner så mycket tid som jag hade hoppats och att 

jag ibland upplevt att man hade kunnat göra så mycket mer om bara tiden hade funnits. Dem 

olika tidsinlämningarna har i alla fall gjort att man hela tiden har haft koll på läget och vad 

man måste göra, vilket har varit till det positiva. Utan dem olika delmålen hade det varit svårt 

att hänga med och man hade nog lätt hamnat efter.  

Arbetet mellan oss i gruppen har fungerat bra, vi har jobbat mycket på egen hand, men har 

hela tiden kommunicerat och skickat arbetet sinsemellan. Hade tiden funnits hade jag gärna 

träffats några gånger för att arbeta genom vissa delar tillsammans, men det har fungerat bra 

ändå. Den största lärdomen som jag tar med mig från det här arbetet är hur viktigt det är att 

vara ute i god tid och att man samarbetar med varandra. I det stora hela tycker jag vi har gjort 

ett bra arbete, vi har kämpat hårt och fått fram ett resultat samtidigt som vi har lärt oss mycket 

under arbetets gång.  
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

 

Kön: 

Kvinna Man 

 

Ålder: 

18-25 26-30 31-40 41-50 

 

Är du medlem i en kundklubb? 

Ja Nej Vet inte 

Om svaret är Ja, vilket företag är du medlem i? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Varför blev du medlem i kundklubben? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………. 

Känner du att en relation skapats mellan dig och företaget genom kundklubben? 

Ja Nej Vet inte 

Använder företaget direktutskick via e-post och/eller sms till mobilen som 

marknadsföring? 

Ja Nej Vet inte 
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Om svaret är Ja, vad anser du om detta? Upplevs detta som positivt eller negativt? 

Motivera. 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………….………………………………………….. 

Hur ofta är du villig att ta emot mobilreklam? 

1 gång/vecka  1 gång i månad 2-3 gånger/månad 

Om inget av de ovanstående alternativen stämmer överrens med din vilja, så ange hur många 

gånger du vill ta emot mobilreklam: 

 

Brukar du använda kupongerna som skickas till dig? 

Ja Nej Ibland Vet inte 

 

Hur ofta får du sms, mail eller rabatter med posten från företaget? 

1-3 ggr/veckan 1-5 gånger/månad 

Om inget av de ovanstående alternativen stämmer överrens med hur många gånger du får 

rabatter, så ange hur många gånger du får det: 

 

Hur upplever du direktreklam genom kuponger?  

Tycker inte alls om det          Jag tycker om det      Mycket bra 

 

Är det mer underlättande att få direktreklam genom kuponger än att få mail och sms 

eller upplevs det som jobbigt att hålla koll på kupongen? Motivera. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………... 

 

Krävs det ett kundkort när du handlar i den butik du är medlem i eller räcker det med 

att ange personnummer vid köpet? 

Ja Nej Vet inte 

 

Brukar du få fylla i någon enkät eller svara på frågor från butiken där de vill veta vad 

du tycker? 

Ja Nej Vet inte 

 

Vad är det som är den avgörande faktorn när du väljer att handla i en butik? Eller vid 

genomförandet av ett köp? 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Går du in på KappAhl eller Åhléns för att få en hel upplevelse kring köpet, för att du 

fått ett erbjudande eller för att du gillar deras varor? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

 

Handlar du i butiken som du är medlem i just för att du är medlem och vill samla 

poäng? 

Ja Nej Vet inte 
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Bilaga 3 

Intervju Åhléns- BC Katrineholm 

1. Vad tror ni är den avgörande faktorn till att kunder väljer att handla hos er? 

- Att vi är tillgängliga med öppettiderna: måndag-fredag: 10-19 (andra butiker 10-18), 

lördag: 10-16 (andra butiker i närheten 10-15), söndag: 12-16 (andra butiker stängt), 

brett sortiment genom att erbjuda allt kunden behöver. Kvinnan är vår målgrupp och 

vi erbjuder henne kosmetik, hårprodukter som hårfön och plattång, kläder, skor, 

assessorer till både henne och hennes barn. Även leksaker och all dess tillbehör till 

barnen. Hos oss kan hon också köpa allt hon behöver till huset. De väljer att komma 

till oss eftersom att vi också är trevliga så att kunden alltid väljer att komma tillbaka 

till oss  

2. Varför använder ni er av kundklubbar? 

- Våra klubbkunder är mer besöksfrekventa än övriga kunder, står för ett högre 

snittkvitto och vi vill ge dom ngt extra som erbjudanden några ggr i månaden via sms 

eller mail eller i butiken ha rabatter för kunder och erbjudanden som ”köper du detta 

så får du detta på köpet”. 

3. Anser ni att kundklubbar startar en relation mellan er och konsumenten? 

- Absolut! Medlemskapet är gratis och kundklubbs kunden kommer in 42 ggr på ett år 

och icke klubbkunden 5 ggr. Vilket faller sig naturligt att man får en personligare 

relation. Stamkunderna känner man igenom o det är viktigt att de blir nöjda och 

kommer tillbaka. 

4. Ni skickar rabatter genom sms, e-post och posten. Tror ni kunder reagerar 

positivt eller negativt på detta?  

- Det är ganska så nytt system så det är svårt att göra en bedömning. Men responsen 

har hittills varit positiv eftersom dom kommer till butiken och visar upp mailen och 

sms:en och vill använda rabatten. 

5. Medför rabatter mer försäljning?  

- Det tycker jag inte generellt. Beroende på vad det är för erbjudanden.  

6. Anser ni att medlemskapet i Åhléns och därmed rabatterna lockar 

konsumenterna till butiken?  
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- Det är inte alla medlemmar som alltid får alla erbjudande, men klubbkunden är 

mycket trogen och medveten. Det är klart att kunden kommer nog hit en extra gång 

om hon/han får ett bra erbjudande. 

7. Håller ni koll på konsumenterna genom att genomföra enkätundersökningar de 

får svara på vad de anser om era kundklubbar eller ert arbetssätt i allmänhet? 

- Vi har en panel med ett antal medlemmar, där man testar olika produkter. I facebook 

har vi en grupp för medlemmar. Där brukar de som har hand om gruppen lägga ut 

”annonser” där de söker en testpanel med ett antal kvinnor som ska få testa en 

produkt. Då lämnar de sökande en motivering till varför just de ska få delta. Efter får 

de svara i ett forum om vad de tyckte eller i ett formulär som skickas med 

produkterna. Sen har vi också en Klubbservice avd på huvudkontoret som nås via 

telefon o mail.  

8. Hur arbetar ni för att få kunder att känna sig bekväma i Åhléns så att de 

återkommer? 

- Vi har tydliga värderingar som vi jobbar med- men vårat uppdrag är att Förbättra, 

Förenkla och Förgylla för alla våra kunder. Kunden ska vara lite gladare när hon går 

än vad hon var när hon kom in. 

9. Finns det kundklubbar för turister? Om inte, har ni något speciellt att erbjuda 

dem som exempelvis taxfree?  

- Taxfree. Många butiker har inte det så vi vill visa att vi har det genom att ha en skylt 

vid kassan. 

10. Registreras kundernas poäng i klubbkortet?  

- Ja och på personnummer  

11. Får kunderna speciella erbjudanden beroende på hur mycket poäng de samlat?  

- Nja..ibland skickas det ut erbjudanden till våra bästa skönhetskunder, barnkläder ect 

Sen får man sina värde checkar..antalet beror på hur mycket man har handlat på.  

12. Fungerar klubbkortet elektroniskt eller måste man ha med kortet?  

- Både och. 
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13. Anser ni att den bästa reklamen sker via kundklubbar?  

- Svårt att avgöra, vi har ju tv reklam, tidningsannonser på i dagspress och i 

damtidningar. 

14. Är mobilmarknadsföring attraktivt vid marknadsföring? Varför?  

- Framför allt att du når ut till kunden direkt- får snabbare respons samt att det är både 

billigare och mer miljövänligare. 

15. Eftersom mobilen är en personlig egendom så kan sms-marknadsföring kännas 

väldigt personlig. Vad anser ni om detta?  

- Det är upp till var och en , vi skickar inte till någon som inte har lämnat sitt 

mobilnummer. 

16. Hur använder ni er av sms-marknadsföring?  

- Enbart med klubberbjudanden, centralt skickade. 
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Intervju Åhléns- BC Stockholm 

Kunder 

1. Vad tror ni är den avgörande faktorn till att kunder väljer att handla hos er? 

- För att vi riktar oss till många olika grupper och har många olika avdelningar. Det 

gör att vi har stor målgrupp. Vi riktar oss till både unga och äldre.  

2. Hur arbetar ni för att få kunder att känna sig bekväma i Åhléns så att de 

återkommer?  

- Att se alla kunder, hälsa på alla, få de att känna sig välkomna, personlig försäljning, 

få kontakt med kunderna. Vi vill ge de ett bra bemötande så att de känner sig 

välkomna och vi vill ge dem den hjälp de vill ha. 

Kundklubbar  

1. Varför etablerades kundklubben, vad är syftet med den?  

- För att ta vara på kunderna man har och ta hand om dem. Har man återkommande 

kunder som handlar ofta så vill man ge någonting tillbaka för att de ska känna att de 

får något tillbaka. 

2. Har kundklubben förändrats eller utvecklats sen den uppkom? 

- Nu kan man få fler unika erbjudanden. Det finns erbjudanden för herr, för dam, för 

skönhet. Sedan finns det även en barnkundklubb som har sina egna erbjudanden. 

Sådant har ändrats med tiden så att man skickar bara inte ut ett och samma erbjudande 

till allihop. Erbjudanden ska passa var och en.  

SMS-marknadsföring har inte funnits från början och det har uppkommit med all 

teknologi-utveckling. Det används för at man når ut till fler personer och snabbare än 

att skicka en kupong via posten. Man kan skicka ett helgerbjudande, så har alla det. 

Det är jätte effektivt då man inte heller behöver ha med sig något papper till kassan. 

Man bär ju alltid på mobilen med sig. 

3. Hur marknadsför ni er kundklubb och vad gör ni för att värva nya medlemmar? 

- Frågar i kassan när kunden handlar om denne är medlem i kundklubben. Är denne 

inte det så erbjuder vi ett och den är ju gratis. Numera är de kortlösa så man behöver 

inte ha kortet med sig. Numera erbjuds inget kundkort utan det sköts med 

personnummer eller visa legitimationen. Men kunder som har sitt kort sen tidigare har 

de fortfarande. Detta är ju en utveckling i kundklubben. Det är lättare att ha det såhär 

då kundkortet är lätt att glömma eftersom att kunder byter plånbok, glömmer det 
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hemma eller tappar bort kortet. Många kunder känner även att de redan har många kort 

och vill inte ha ett till då det tar extra plats i plånboken. En sådan sak går även att sälja 

in hos kunden då man kan påpeka att det är gratis, tar en halv minut att fixa och är 

kortlöst. 

4. Vad ger ni för information till kunderna vid ett medlemskap? 

- Att det är kortlöst, vilka förmåner man har, man får erbjudanden, man får 50-kronors 

checkar och att det är gratis. Det är oftast att det inte kostar som lockar. Det är 16-års 

gräns. Oftast ser man på personen om denne är över 16 år. Kommer det ett litet barn så 

säger man ifrån. Om man inte ser det och de skriver sitt personnummer och sedan 

upptäcker att de är under 16 år så förklarar man att denne måste fylla 16 år först. 

5. Anser ni att den bästa reklamen sker via kundklubbar?  

- Det beror på eftersom via kundklubben så når man endast ut till de som är kunder. 

Man når inte ut till de om inte är kunder. Men till stor del når den ut på ett bra sätt till 

de som är medlemmar. Sedan sker även extern marknadsföring och då når man ut till 

icke-medlemmar. Men väldigt mycket bra reklam sker via kundklubben då den är 

uppskattad och innehåller väldigt bra erbjudanden. 

SMS-marknadsföring 

1. Hur använder ni er av SMS-marknadsföring? 

- Det går via marknadsavdelningen. Det är inget som görs på varuhusen. Men det finns 

i förväg bestämt vilka klubbutskick som ska göras under året. Från 

marknadsavdelningen skickas det ut olika erbjudanden. Det kan vara något till helgen 

på 20 % eller inför löning och då skickas det ut till alla centralt. Alla avdelningar på 

huvudkontoret bestämmer dessa utskick tillsammans. Det är exempelvis 

inköpsavdelningen, marknadsavdelningen och hela ledningen. Där finns en plan för ett 

helt år om vad som ska ske. Julen planeras ju ett år innan. 

2. Upplever ni det som någonting positivt/negativt? 

- Responsen från kunderna är bara positivt då de slipper ha med sig papper och har det 

tillgängligt i mobilen. När man fyller i ansökan får man fylla i mail eller sms. Vill man 

inte ge ut sitt telefonnummer så behöver man inte göra det och då kan man få det på 

mail istället. Vill man få det hemskickat så får man alla papper hemskickade. Man får 

bestämma hur man vill bli kontaktad. 

3. Upplever ni att det finns några skillnader på vad konsumenten tycker om SMS-

marknadsföring mellan män, kvinnor eller ålder? 
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- De flesta är kvinnor mellan 30-40 år som kommer och visar sms. även de yngre 

flickor. Vissa brukar få sms:et genom sin mamma och kommer och visar upp det. De 

är ungefär 15 år. De flesta som handlar är medlemmar och det påpekar jag eftersom att 

jag har lagt märke till det. Självklart värvar man ju nya men de flesta är medlemmar. 

Här tillägger hon ”Mmm det är en bra kundklubb” och ler stort. 

4. Hur går man tillväga om man som medlem vill avsäga sig SMS-marknadsföring? 

- På sms:en brukar det stå att man kan avregistrera det genom att skicka ett sms. då tas 

det bort automatiskt. 

5. Medför rabatter merförsäljning? Lockar det fler kunder? 

- Absolut. Vi har ju checkar som kunden får när de handlat för en viss summa. Ibland 

kan de få två stycken beroende på hur mycket de handlat. De får erbjudanden på olika 

avdelningar. Ibland brukar det vara klubbdagar med erbjudanden. Även när man blir 

medlem så får man ett välkomsterbjudande.  

6. Eftersom mobilen är en personlig egendom så kan sms-marknadsföring kännas 

väldigt personlig. Vad anser ni om detta?  

- Enligt mina bedömningar så har ingen kund reagerat negativt eller känt att vi trängt 

oss på dennes privatliv genom sms:en. Sedan om denne skulle känna sådär så är det 

bara att avregistrera sig från sms:en.  
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Intervju KappAhl 

 

1. Vad tror ni är den avgörande faktorn till att kunder väljer att handla hos er? 

- Våra fina fönster, direktreklam, Tv-reklam, bra kvalitet till bra pris för hela familjen 

är avgörande för kunderna att söka oss. Självklart ett proffsigt och bra bemötande från 

vår personal bidrar till att kunden känner sig viktiga i våra butiker. 

2. Varför använder ni er av kundklubbar?  

- För att få en stabil kundkrets. Att kunna nå mer marknadsandelar, bli lite mer 

självständiga i marknadsföring med tanke på att vi förut var en del av ”medmera-

kortet” och marknadsföringen styrs centralt. 

3. Anser ni att kundklubbar startar en relation mellan er och konsumenten?  

- Ja absolut det är en självklarhet och meningen med klubbkortet är att få en direkt 

relation till kunden. 

4. Ni skickar rabatter ganska ofta genom sms, e-post och posten. Tror ni kunder 

reagerar positivt eller negativt på detta?  

- Mycket bra respons. Som jag har sagt innan var vi en del av medmera och våra 

erbjudanden skickades centralt till alla medmera medlemmar. Just nu för drygt ett år 

sen har vi börjat med ett eget klubbkort som jag har uppfattat att kunderna har reagerat 

på positivt sätt. Att hålla kunderna informerade hela tiden är bra. När vi skickar sms 

och e-post skickas det bara till dessa gruppmedlemmar som själva har godkänt det. Jag 

tror att kunder uppfattar det positivt. 

5. Medför rabatter mer försäljning?   

- Det är helt klart. När reklam och erbjudande skickas hem till olika personer kan det 

väcka intresse och göra att till slut kommer kunden in i butiken för att hitta en specifik 

vara och det leder till en stor shopping. 

6. Anser ni att medlemskapet i KappAhl och därmed rabatterna lockar 

konsumenterna till butiken?  

- Ja vi har gjort en utredning på detta. 

7. Håller ni koll på konsumenterna genom att genomföra enkätundersökningar de 

får svara på vad de anser om era kundklubbar eller ert arbetssätt i allmänhet? 

- Ja det sköts centralt över landet. 
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8. Hur arbetar ni för att få kunder att känna sig bekväma i KappAhl så att de 

återkommer?  

Vi ska vara den trevligaste personalen i branschen. Vi jobbar med den dagligen genom 

att kunna ge inspiration till kunder via vår kompetenta personal. Varje person som 

kommer in i butiken ska kunna lita på att får hjälp och bra bemötande. Helt enkelt 

känna sig hemma och välkomna. 

9. Finns det kundklubbar för turister? Om inte, har ni något speciellt att erbjuda 

dem som exempelvis taxfree?  

Vi har taxfree. 

10. Registreras kundernas poäng i klubbkortet?  

Ja kunden får bonus på allt hon handlar. Varje köp som görs i KappAhl är 

bonsubaserad. Bonusen är 5 procent av hela köpet och samlas in. Vi skickar ut bonus 

checkar fyra gånger om året. Dessutom är medlemskapet gratis. 

11. Får kunderna speciellt erbjudanden beroende på hur mycket poäng de samlat?  

Ja hon får tillbaks 5 % på totalen hon/han handlar över året. 

12. Fungerar klubbkortet elektroniskt eller måste man ha med kortet? 

- Man måste ha kortet. 

13. Anser ni att den bästa reklamen sker via kundklubbar?  

- Ja det är bra men vi har ju annan bra reklam också. 

14. Är mobilmarknadsföring ett attraktivt vid marknadsföring? Varför?  

- Den är kanon. Vi får mycket spontan handlande. 

15. Eftersom mobilen är en personlig egendom så kan sms-marknadsföring kännas 

väldigt personlig. Vad anser ni om detta?  

- Det är helt ok. 

16. Hur använder ni er av sms-marknadsföring?  

- Så mycket vi bara kan. Det är en av våra verktyg när gäller direkt marknadsföring, vi 

försöker att använda den på bästa möjliga sätt. 

 


