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Abstract 
 
The fashion industry is constantly changing. The fierce competition that exists in the industry 
puts pressure on companies, while the modern customer is inconsistent. This makes the 
relationship between the customer and the company of higher importance from a marketing 
perspective. Many companies therefore choose to establish reward programs in order to build 
a relationship between the two. Reward programs can also be seen as an effective way to 
influence the customers purchasing behaviour and act to affect attitudes. 
      
Despite an increased interest in fast fashion, one sees even greater interest and awareness 
among consumers where rapid consumption behaviour is questioned. Ethical and social 
aspects are becoming increasingly important for consumers, as confirmed in the study. 
Customers purchasing behaviour can be explained by the existence of a gap between attitude 
and action in a buying situation, a so-called attitude-behaviour gap. Several dimensions can 
explain this gap. The main focus is on the consumer’s lack of knowledge about sustainability, 
which the study confirms. 
      
The following study examined the value of customer clubs and if these can serve as a 
communication tool aimed at influencing customers in a fast fashion context. Through 
interviews, focus groups and a survey question could be answered and confirmed. Training of 
staff and Event Driven Marketing (EDM) in the form of targeted marketing are key solutions 
that permeate the study's results, which can reduce the gap. Through training, companies can 
streamline communication to the customer. The study indicates that the continued 
implementation of the EDM shopping club create greater trust and loyalty from the customer 
to the company. The study also shows that a customer club can be an effective marketing 
channel and serve as a tool for change in attitude. A customer club is a value that does not 
necessarily have to result in a loyalty but seem like attitude changers. 
 
Keywords: Reward programs, EDM, Brand communication, Attitude-behaviour gap, 
Sustainability 
 
  



 

2 

Sammanfattning 
 
Modebranschen är i ständig förändring. Den härda konkurrens som idag existerar i industrin 
sätter press på̊ företag, samtidigt är den moderna kunden ombytlig. Därmed blir relationen 
mellan kund och företag allt viktigare utifrån ett marknadsföringsperspektiv. För att skapa en 
relation mellan kund och företag väljer många företag därför att etablera kundklubbar. 
Kundklubbar kan även ses som ett effektivt sätt att påverka sina kunders köpbeteende och 
verka som attiydförändrare. 
 
Etiska och sociala avseenden blir allt viktigare för konsumenten, något som bekräftas i 
studien. Kunders köpbeteende kan förklaras med att det finns ett gap mellan attityd och 
agerande i en köpsituation, ett så kallat attitude-behaviour gap. Flera dimensioner finns i 
förklaringen till detta gap. Störst fokus ligger på̊ konsumentens bristande kunskap om 
hållbarhet vilket studien visar. 
     
Följande studie har undersökt värdet av kundklubbar ur både företagets och kundens 
perspektiv i en fast-fashion kontext. Genom intervjuer, fokusgrupp samt en enkät kunde 
frågeställningen besvaras och bekräftas. Utbildning av personal och Event Driven Marketing 
(EDM) i form av riktad marknadsföring är centrala lösningar som genomsyrar studiens 
resultat, vilket kan minska gapet. Genom utbildning kan företag effektivisera 
kommunikationen till kunden. Studien visar att en fortsatt implementering av EDM i 
kundklubben skapar ett ökat förtroende och lojalitet från kund till företag. Studien visar även 
att en kundklubb kan vara en effektiv marknadsföringskanal och fungera som ett verktyg för 
attitydförändring. En kundklubb utgör ett värde som nödvändigtvis inte behöver resultera i ett 
lojalitetsskapande men verka som attitydförändrare. 
 
 
Nyckelord: Kundklubb, EDM, Marknadsföring, Attitude-behaviour gap, Hållbarhet 
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1 Introduktion 
 
Följande uppsats ger en inblick om ett fast fashion-företag kan använda en kundklubb som 
marknadsföringsverktyg. Vidare undersöker studien om en kundklubb kan användas till att 
förändra kunders attityder gentemot ett företag.  

1.1 Problembakgrund och diskussion 
 
Fast fashion är ett väletablerat fenomen som hänvisar till kläder med en hög modegrad till ett 
lågt pris (Joy et al. 2012). Konceptet är baserat på quick response där en reduktion av ledtider 
är av stor vikt för att snabbt kunna erbjuda modenyheter. Fast fashion är resultatet av den 
drastiska förändringen som skett i modeindustrin där trender sprids globalt i en hög hastighet 
och ger konsumenter fler valmöjligheter och nyheter och som följd uppmanas konsumenten 
mot en ohållbar konsumtion (Bhardwaj & Fairhurst 2010; Abeles 2014; Djelic & Ainamo 
1999). Vidare blir samhället allt mer nyanserat av ett hållbarhetstänk där företag har större 
press på sig att implementera “corporate social responsibility” (CSR) i alla delar av 
försörjningskedjan med fokus på social och miljömässig hänsyn (NE 2016).  
 
Hållbarhet kan beskrivas i flera dimensioner men är övergripande ett långsiktigt 
helhetsperspektiv som inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter (NE u.d.). 
Ertekin och Atik (2015) beskriver mode och hållbarhet som två helt skilda begrepp. Mode 
refereras till ett hedonistiskt tänkande medan hållbarhet kopplas till etiska aspekter, där 
durabilitet och återanvändning av produkter står i fokus. Fast fashion grundar sig inte i en 
hållbar affärsmodell om man ser från perspektivet att industrin är beroende av ett frekvent 
köpbeteende. Samma forskare menar att dessa två begrepp bör sammankopplas och att ett 
större fokus borde ligga på implementering av hållbarhetsarbete. Hållbarhets- och CSR-arbete 
kan därmed fungera som konkurrensfördel gentemot andra företag inom fast-
fashion.  Forskarna menar att om företag uppmärksammar de etiska aspekter som nämns kan 
produktionen utformas för ett långsammare mode. Forskning visar på hur konsumenter finner 
etiska och sociala avseenden allt viktigare (Kim & Damhorst 1998) men att det finns en 
paradox i hur kunder förhåller sig till dessa frågor under köpprocessen.  
 
Flera större modehus har tagit ställning för ett mer ekologiskt och hållbart tillverkande av 
kläder och accessoarer (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan 2012). 2014 tillverkades 72 % 
av Stella McCartneys jeanskollektion i organisk bomull och företaget använder sig dessutom 
av återvunnen polyester i sin produktion. Giorgio Armani gjorde ett uttalande i mars 2016 om 
att de från och med kollektionen för A/W16 slutar att använda päls och understryker dessutom 
behovet av att skydda natur och miljö (CNBC 2016). Burberry annonserade i februari 2016 att 
deras kollektioner från och med september samma år kommer att finnas tillgängliga för 
konsumenter direkt efter modevisningarna istället för sex månader senare (The New York 
Times 2016), en förändring som hämmar lågpriskedjor i fast fashion-industrin från att kopiera 
och lätt skapa liknande kollektioner (Fashionising 2016).  
 
Trots en ökning av fast fashion ser man även ett ökat intresse och medvetenhet hos 
konsumenter där det snabba konsumtionsbeteendet ifrågasätts (Ozdamar, Ertekin & Atik 
2015). Dessutom blir etiska och sociala avseenden allt viktigare för konsumenten (Kim & 
Damhorst 1998). Många forskare förklarar kunders köpbeteende med att det finns ett gap 
mellan attityd och agerande i en köpsituation, ett så kallat attitude-behaviour gap. Flera 
dimensioner finns i förklaringen till detta gap, men störst fokus ligger på konsumentens 
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bristande kunskap om ämnet och hur de kan göra skillnad (Hill & Lee 2012; Joergens 2006). 
Därmed blir relationen mellan kund och företag allt viktigare utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv då lojalitetsprogram likt kundklubbar ses av flera forskare som ett 
effektivt sätt att påverka sina kunders köpbeteende (Irshad, Amjad & Janjua 2015; Bowen & 
Shiang-Lih 2001). 
 
IKEA var först att etablera en kundklubb i Sverige redan år 1984 (IKEA n.d.). Ett annat 
exempel är Åhléns kundklubb som är en av Sveriges mest utformade kundklubbar, statistik 
visar på att klubbens medlemmar konsumerar 40 % mer per köptillfälle än en ickemedlem 
(PAR u.å.). Modebranschen är i ständig förändring blir den moderna kunden allt mer 
ombytlig och illojal och därmed kan kommunikationsverktyg likt kundklubbar bli av hög 
relevans för företag. Den direktkontakt som kundklubbar möjliggör menar Bakewell och 
Mitchell (2003) samt Bolton, Kannan & Bramlett (2000) bidra till en typ av lojalitet vilken 
underlättar företags möjlighet att påverka sina kunders attityd och köpbeteende.  
 
Kundklubbar har idag blivit en naturlig del av många företags marknadsstrategi och kan 
användas som ett effektivt verktyg för att utveckla ett företags marknadsföring (Gilmore & 
McMullan 2007). Även om viss forskning visar att kundklubbar är ett kostsamt sätt att 
erbjuda rabatter till kunder och att lojalitet endast är en följd av ett starkt varumärke (Dowling 
& Uncles 1997) visar flertalet studier (Wei-Ming 2011; Daryanto 2009; Yi & Jeon 2003; 
Irshad, Amjad & Janjua 2015; Bowen & Shiang-Lih 2001) resultat på att kundklubbar kan 
öka lojalitet och många företag väljer därför idag att införa lojalitetsprogram för att skapa 
långsiktiga och personliga relationer till sina kunder. Genom denna lojalitet blir samma 
kunder mindre kostsamma ur ett marknadsföringsperspektiv då kundklubben är en direkt 
kanal från företag till kund (Irshad, Amjad & Janjua 2015; Bowen & Shiang-Lih 2001).  
 
Sättet att kommunicera med kunder har de senaste åren ändrats drastiskt (Winters 2012). 
Marknadsföring som tidigare varit en envägskommunikation från företag till kund har nu 
avancerats. Kunden kan idag påverka företag i en större utsträckning och genom ny metodik 
kan en dialog föras mellan kund och företag, vilket är fördelaktigt för båda parter (Gordon 
2013). Kundklubbar används även som marknadsföringsinstrument vad gäller insamling och 
kartläggning av information kring kunders köpbeteende (Omar 2011). Trots att det krävs en 
stor mängd insamlad information för att kunna använda en kunddatabas för kartläggning och 
analys av strukturer i köpvanor (Butscher 2000) är det ett effektivt sätt att främja 
återkommande försäljning och kan fungera som en kostnadseffektiv kommunikationskanal 
(Irshad, Amjad & Janjua 2015; Bowen & Shiang-Lih 2001). 

1.2 Problemformulering och syfte 
 
Fast fashion präglar större delen av modeindustrin (Abeles 2014). Konsumenter är dessutom 
mer modemedvetna och efterfrågar trender med en snabbare ruljans, vilket ställer krav på̊ 
företagens utbud. Den typiska konsumenten av fast fashion beskrivs som kvinna (Joy et al. 
2012) som förväntar sig modenyheter på̊ en frekvent basis (Bruce & Daly 2006). Forskning 
visar på̊ att merparten av unga konsumenter föredrar att äga större volymer av billiga, 
lågkvalitativa klädesplagg med en hög modegrad framför mindre volymer av plagg i högre 
kvalitet (Bhardwaj & Fairhurst 2010). 
      
Trots stort utbud och efterfrågan av fast fashion finns ett uppmärksammat intresse för 
hållbarhetsaspekten. Företag väljer att i allt större grad implementera CSR- och 
hållbarhetsarbete i sina verksamheter och ansvarsområdet får en allt mer utbredd roll inom 
företag. Samtidigt som en allt högre andel konsumenter ifrågasätter det snabba 
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konsumtionsbeteendet (Ertekin & Atik 2015) och större vikt läggs på̊ etiska och sociala 
aspekter (Kim & Damhorst 1998). Dock finns det en tydlig skillnad mellan hur konsumenter 
tänker och agerar i en köpprocess (Joergens 2006), vilket visar sig i the attitude-behaviour 
gap. Brist på̊ tid, pengar och information, lågt intresse samt en upplevd ansträngning kan vara 
faktorer som förklarar fenomenet (Hwang, Young, Oates & McDonald 2010). Fortsatt menar 
forskaren att konsumenter har bristande erfarenhet av denna typ av konsumtion vilket är ett 
stort hinder. Marknadsstrategier blir därmed nödvändiga för att minska effekterna av dessa 
ovan nämnda faktorer (Pookulangara och Shephard 2013). Jin Gam (2011) menar att företag 
måste besitta en grundlig förståelse för konsumenters attityder kring företag och dess 
koppling till hållbart mode. 
      
Sammanfattningsvis vill fler företag arbeta mot en mer hållbar produktion men riktar sig till 
kunder som ännu inte gör miljömedvetna val. Här spelar the attitude-behaviour gap en 
betydande roll då det speglar skillnaden mellan konsumenters attityd och agerande i en 
köpsituation. Studiens syfte är att undersöka om kundklubbar kan fungera som ett 
marknadsföringsverktyg i syfte att påverka kunder mot ett mer hållbart köpbeteende i en fast 
fashion-kontext. 

1.3 Avgränsningar 
 
Fallstudien är gjord på̊ ett svenskt fast-fashion företag under en tidsbegränsad period. I 
förlängning undersöktes endast det utvalda företagets kundklubb och medlemmar. Resultaten 
representerar endast det undersökta företaget, inga vidare jämförelser har dragits med andra 
företag. Studien är utförd inom modeindustrin och är heller inte en jämförelse mellan olika 
marknader. Studien behandlar begreppet hållbarhet men omfattar inte alla delar i 
hållbarhetsarbetet, utan fokuserar på̊ materialval och konsumenters köpbeteende. 

2 Referensram 
 
Konsumentens köpprocess är ett väl undersökt ämne som presenteras i flertalet modeller. 
Generellt gäller fem steg i följande ordning; behovsupptäckt, informationssökning, 
utvärdering av alternativ, köpbeslut samt utvärdering efter köp. Solomon och Rabolt (2009) 
har illustrerat en utökad sex-stegsmodell för produkter inom modeindustrin då de menar att 
konsumenter av kläder inte tenderar att följa den klassiska femstegsmodellen. Tydligast blir 
skillnaden då behovsupptäckt ofta byts ut mot ett ha-begär och processen startar istället så fort 
personen i fråga blir medveten om att produkten finns. Joergens (2006) menar att ha-begäret 
är den drivande faktorn och att en sådan måste skapas för produkter av hållbar karaktär. 
Problematiskt med detta är att steget för informationssökning utesluts om processen börjar vid 
ha-begäret och tillfället för en utökad kunskap om produkten därför gås miste om. Även det 
faktum att köpprocessen inkonsekvent styrs av antingen behovsupptäckt eller ett ha-begär 
försvårar drastiskt kartläggningen av kunders köpbeteende (Solomon & Rabolt 2009). 
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Illustration av köpbeslutsmodell vid klädinköp (Solomon & Rabolt 2009). 
 
      
Köp av hållbara produkter kan innebära en omfattande process som dessutom är mycket 
tidskrävande. Då många individer idag har en allt mer sysselsatt livsstil, definierar Hwang et 
al. (2010) fem hinder i köpprocessen. Tid är köpprocessens första hinder. Efterforskning är 
det steg som är mest tidskrävande, till exempel måste konsumenten vara beläst om vilka 
material som anses vara hållbara för att vidare kunna fatta ett medvetet beslut. Hwang et al. 
(2010) samt Carrigan och Attalla (2001) menar att konsumenter inte vill spendera tid på̊ att 
söka informationen själva, utan efterfrågar tillgänglig information angående produkters 
påverkan på̊ samhälle och miljö̈. Dessutom visar de tecken på̊ en osäkerhet att agera enbart på̊ 
känsla. Det har visat sig att yngre konsumenter har en allmänt positiv inställning till hållbarhet 
men att de inte besitter någon bredare kunskap om ämnet kopplat till modebranschen (Hill & 
Lee 2012; Joergens 2006), vilket kan förklara skillnaden mellan attityd och beteende.  
      
Konsumenter idag är inte beredda att betala ett högre pris för en hållbar vara och tenderar 
därför att välja ett icke-hållbart alternativ då priskänslighet har en avgörande påverkan på̊ 
kunders shoppingbeteende (Joergens 2006). Samma forskning visar att en hållbar tillverkning 
ger mervärde till produkten men att det inte påverkar kundens beteende. Modernare forskning 
visar dock att värde för pengarna fortfarande är viktigare för konsumenter än socialt ansvar 
(Lundblad & Davies 2016). Yngre konsumenter är ofta mer priskänsliga än äldre och det är 
därför avgörande för företag att kommunicera varför deras produkter är prisvärda. Ett 
tillvägagångsätt är att erbjuda en förklaring om varför deras produktval är ett ekonomiskt mer 
hållbart val (Bakewell & Mitchell 2003). Här spelar även faktorer som kvalitet in, då 
produkter av högre kvalitet per definition även har längre livslängd. Vidare förklarar Hwang 
et al. (2010) att många konsumenter upplever en stor kognitiv ansträngning inför hållbara 
köp, något som inkluderar både priser och informationssökning. Kim & Damhorst (1998) 
understryker hur konsumenter finner etiska och sociala avseenden allt viktigare, likaså 
biosfäriska aspekter såsom att ta ansvar för miljon allt viktigare. Samtidigt visar de dock att 
egoistiska normer likt självkänsla och -uttryck fortfarande är mycket viktigt för 
konsumenterna då estetik är den största faktorn till köp. Det sista hindret Hwang et al. (2010) 
presenterar är ej hållbara kriterier som minskar det hållbara tänkandet i beslutsprocessen. 
Detta innebär att konsumenter köper andra produkter på̊ grund av exempelvis bekvämlighet 
och invanda mönster.  
 
Niinimäki (2010) visar att konsumenter (94,6 %) i framtiden vill införskaffa sig dyrare kläder 
av högre kvalitet och längre livslängd med motivationen att minska sin egen påverkan på̊ 
miljon. Pookulangara och Shephard (2013) menar att riktade marknadsstrategier är att starkt 
rekommendera för att minimera effekterna av de nämnda hindren i beslutsprocessen. 
 
Konsumenter är idag medvetna om de etiska problem som är kopplat till fast fashion. Trots en 
ökad medvetenhet och vilja att ha den etiska aspekten i åtanke påverkar detta inte 
konsumtionsbeteendet (Joergens 2006). Skillnaden mellan attityd och beteende (the attitude- 
behaviour gap) visar att 30 % av konsumenter menar att de är oroade över miljöproblem men 
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att de har svårigheter att överföra denna attityd till agerande i samband med köp (Hwang et al. 
2010). Det finns flera teorier till varför detta gap finns. Många kunder känner sig handfallna 
då de är medvetna om att majoriteten av det utbud som erbjuds på̊ marknaden inte är av 
hållbar karaktär (Joergens 2006). Det har även visat sig att konsumenter i kortare utsträckning 
bryr sig om etiska problem kopplade till modebranschen då de inte upplever någon direkt 
påverkan av de negativa effekterna. Så länge det inte finns till exempel risk för att plaggets 
kemikalier påverkar deras hud är engagemanget mycket litet. Konsumenter anser att ansvaret 
kring stora etiska frågor kopplade till modebranschen först och främst ligger på̊ större företag. 
(Joergens 2006) 
      
Forskare som Pookulangara och Shephard (2013) visar att konsumenter måste besitta större 
kunskap om hållbarhet innan de kan göra medvetna val. Genom att övertyga konsumenter om 
att de kan göra skillnad för miljon genom att agera på̊ ett hållbart sätt kan företag minska 
gapet mellan attityd och beteende (Kang, Liu & Kim 2013). Forskarna menar dessutom att det 
är avgörande för företag att betona livsstil, värderingar och självbild i sin marknadsföring om 
de vill öka konsumenternas upplevda individuella nyckelroll. Att se och uppmärksamma sina 
mest värdefulla kunder i syfte att skapa en djupare kontakt är av hög relevans, där det krävs 
både engagemang och aktiviteter från företaget (Dahlén 2002). Olika metoder kan användas 
för att uppnå̊ kundlojalitet och tillfredsställelse. Andersson, Jansson & Nilsson (2015) menar 
att värdeskapande i form av delaktighet genom aktiviteter och belöningssystem ökar intresset 
och nyfikenheten hos kunden. En version av belöningssystem är extra bonuspoäng vid köp av 
kläder i hållbart material. Ett annat sätt är att använda sig av en så kallad Event Driven 
Marketing (EDM) vilket innebär att erbjudanden anpassas efter varje enskild kund. EDM är 
ett effektivt marknadsföringsverktyg och innebär försäljning till samt uppföljning av kunder 
(Freust 1999). Då det är svårt att upprätthålla en kundrelation via en envägskommunikation 
från företaget, bör båda parter vara inblandade (Capizzi & Ferguson 2005) exempelvis via en 
kundklubb. 
      
Macintosh och Lockshin (1997) visar resultat som trots att de nästan är två̊ decennier gamla 
fortfarande citeras frekvent. När en relation skapas mellan konsument och personal i butik 
överförs lojaliteten till företaget, vilket kan gynna framtida köp. Om konsumenten däremot 
inte har en relation till butikspersonal, exempelvis via e-handel, skapas ingen direkt relation 
som främjar fler köp. Attityden till företaget kopplas inte samman med intentionen att 
fortsätta handla utan förblir istället en känslomässig attityd. Detta indikerar att relationen 
mellan konsument och personal är av särskild vikt för marknadsföringsstrategier. 
      
Kundklubbar är idag ett vanligt verktyg hos företag (Crucerua & Moise 2014) och kan 
användas för att skapa belöningssystem baserat på̊ kunders specifika köphistorik. Syftet med 
en kundklubb är att skapa tillfredsställelse och på̊ så sätt även ett mervärde för kunden 
(Bolton, Kannan & Bramlett 2000). Genom kundklubbar kan företag skapa ett större 
engagemang hos kunder. Bakewell och Mitchell (2003) rekommenderar företag att 
implementera olika typer av förtroendeingivande erbjudanden. Kundklubbar används även 
som ett strategiskt val för att skapa en lojal kundbas (Yi & Jeon 2003). Gilmore & McMullan 
(2007) understryker vikten av att identifiera och förstå kunders krav på̊ en kundklubb för att 
finna en specificerad strategi och anpassa kundklubben efter det specifika företaget för att 
skapa ett ökat kundvärde, bemöta kunders efterfrågan och på̊ så sätt generera en ökad 
kundlojalitet (Saili, Mingli & Zhichao 2011).  
      
Det råder skilda åsikter om hur effektivt lojalitetsprogram är, implementering är därför inte en 
självklarhet för alla företag (Leenheer, van Heerde, Bijmolt & Smidts 2007). Vissa forskare 
menar att det är ett ineffektivt sätt att locka kunder på̊ och lägger särskild vikt på̊ hur kostsam 
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och tidskrävande en kundklubb är att driva (Dowling & Uncles 1997). Samma forskare menar 
att lojalitet snarare är en följd av ett starkt varumärke men att när en lojalitet väl skapats kan 
en ömsesidig nytta uppstå̊ mellan företag och kund. Samtidigt anser modern forskning att 
lojalitetsprogram är effektiva då de kan påverka kunders köpbeteende över tid (Saili, Mingli 
& Zhichao 2012) och på så sätt även kunna ändra en kunds attityd. Forskarna menar även att 
man kan se ett tydligt samband mellan kundlojalitet och kundvärde och att dessa faktorer har 
en positiv inverkan på̊ varandra. Andra forskare hävdar dessutom att kundlojalitet gör kunder 
mindre kostsamma ur ett marknadsföringsyfte då kundklubben är en direkt kanal för ett 
företag att nå̊ ut via (Irshad, Amjad & Janjua 2015; Bowen & Shiang-Lih 2001). 

3 Metod 

3.1 Fallstudie på ett fast fashion-företag 
 
För att styrka studiens relevans har empirin baserats på̊ ett fast-fashion företag vilket 
resulterar i en fallstudie. Genom att studera ett företag har en större mängd data kunnat samlas 
in, vilket ökar trovärdigheten på̊ studien. Företaget valdes ut efter kriterier om att företaget är 
baserat i Sverige, klassificeras som ett fast fashion-företag, har en kundklubb samt strävar 
efter en mer hållbar produktion. Företaget som studien berör startades 1997 i Borås och finns 
idag i 5 olika länder med över 180 fysiska butiker (Gina Tricot, u.å.). Företaget arbetar med 
hållbarhet och har ett gediget miljöarbete som innefattar deras label “The Good Project”. De 
menar att en 1⁄5 av deras sortiment idag anses hållbart och målet är 100 % till år 2028 (Gina 
Tricot 2014). Företaget definierar hållbarhet med material som är produceras och 
transporteras på̊ ett hållbart sätt, samt att produkten kan bli en resurs och återvinnas när 
kunden inte längre vill ha den. Exempel på̊ hållbara material anser företaget vara ekologisk 
bomull, Tencel(R), ProViskos och återvunnen polyester. (Gina Tricot 2014) 
      
Företaget startade under november 2015 en kundklubb delvis som följd av en lång periods 
efterfrågan från kunder. Då en kundklubb redan är ett utarbetat begrepp hos många företag är 
kraven från kunderna höga. Därför står företaget inför en utmaning att utveckla och expandera 
kundklubben för att kunna utmana konkurrenter som sedan länge arbetat med denna typ av 
närkontakt med kunden. 

3.2 Forskningsdesign  
 
Studien är utformad med en trianguleringsdesign då flera metoder används i kombination för 
studien (Bryman & Bell 2011), detta för att styrka studiens validitet. Kvalitativa metoder i 
form av semi-strukturerade intervjuer har genomförts på̊ företagets huvudkontor med 
anställda som besitter kunskap kring studiens berörda ämne. Även en fokusgrupp med ett 
ändamålsenligt urval har används för att få information från deltagare i ett brett åldersspann 
(Bryman & Bell 2011). Genom denna metod kunde författarna säkerställa att medlemmar av 
varierande och utspridda åldrar deltog. Samtliga deltagare i fokusgruppen kom från Västra 
Götalands län. En kvantitativ undersökning i form av en framställd enkät genomfördes online 
via kundklubben. Då samtliga medlemmar i urvalet har en lika stor sannolikhet att bli utvalda 
(Bryman & Bell 2011) är studien av sannolikhetsurval. Därefter utfördes en statistisk analys i 
form av ett chi2-test.  

3.3 Förstudie 
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Företagets CSR- och hållbarhet i koppling till kundklubben är central i hela studien och därför 
var det av hög relevans att få information ur ett företagsperspektiv. Samtliga intervjuer 
utfördes på̊ huvudkontoret i Borås. En kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju 
utfördes. Intervjuerna var av hög relevans då de ligger till grund för utformning av fokusgrupp 
och enkät och gav en tydligare bild av vilka frågor som var av högst relevans för vidare 
kvantitativ och kvalitativa metodundersökning. Intervjuer med CRM- samt CSR-ansvarig 
syftade i att bredda den information som fanns tillgänglig antingen var väldigt begränsad eller 
saknades.  Kundklubben som fenomen är mycket nytt för företaget och därav fanns inte 
tillgänglig information, därför blev en intervju med CRM-ansvarig av hög relevans för att 
kunna skapa en stabil grund för studien. Företagets huvudkontor är en bekant miljö̈ för 
intervjuobjekten, vilket bidrar till ett avslappnat samtal och mer informationsrika svar. 
      
Thomas Thorén är CRM-ansvarig på företaget sedan februari 2015. Thorén är grundare av 
företagets kundklubb och huvudansvarig för kundvård, sälj- och marknadsföringsstrategier. 
Behovet av kundklubben och i vilken riktning företaget önskar utveckla denna har varit 
centralt för studiens utformning och relevans. Syftet med intervjun var att undersöka om det 
är möjligt att använda kundklubben som ett instrument för studiens frågeställning. Intervjun 
var även viktig för att få företagets perspektiv på kunden samt kundklubben och dess mål. 
      
Anna-Karin Wårfors är sedan januari 2009 CSR-ansvarig på̊ företaget vilket innefattar socialt 
och miljömässigt arbete inom hållbar utveckling. Då företaget arbetar med ständig förbättring 
av CSR- och hållbarhetsarbete är Wårfors av hög relevans för studien. Syftet med intervjun 
var att få fram konkreta mål i arbetet mot en ökad hållbarhet, framtida kopplingar mellan 
hållbarhet och kundklubb som kommunikationsverktyg samt hur de ser på̊ företaget kopplat 
till hållbarhet i en fast fashion-bransch. 

3.4 Fokusgrupp 
 
För att få mer ingående och detaljerad kartläggning om hur företagets befintliga medlemmar 
såg på̊ kundklubben tillsattes en fokusgrupp. Resultaten från fokusgruppen låg även grund för 
enkätens utformning. Bryman och Bell (2011) rekommenderar en fokusgrupp bestående av 8-
12 personer, vilket ansågs optimalt för fokusgruppens validitet. På så sätt fick samtliga 
deltagare tillfälle att uttrycka sina åsikter, dessutom minskade risken att deltagarna avbröt 
varandra. De krav som ställdes på̊ deltagarna var att de sedan tidigare var medlemmar i 
företagets kundklubb samt att de var över 16 år är gamla, då detta är åldersgränsen för ett 
medlemskap. Deltagarna var oberoende kön, inkomst eller sysselsättning. Syftet med att 
använda sig av en fokusgrupp är för att få en mer ingående bild av hur befintliga medlemmar 
ser företaget, deras förväntningar på̊ dess kundklubb samt vilka kopplingar som dras mellan 
företaget och hållbarhet. Fördelarna med fokusgrupper är många och genom denna kvalitativa 
undersökning kan en mer personlig kontakt skapas med de undersökta vilket ger mer 
informativa och detaljerade svar. Nackdelarna med fokusgrupper är att informationen är 
tidskrävande att transkribera och sammanställa i efterhand. Det finns även risk för att 
fokusgruppen blir ostrukturerad och att deltagarna pratar i mun på̊ varandra eller att de inte 
känner sig tillräckligt bekväma med att uttrycka sina åsikter. 
      
Författarnas huvudroll i fokusgruppen var att agera moderatorer samt se till att diskussioner 
fördes på̊ ett strukturerat sätt. Moderatorernas roll var även att behålla deltagarnas intresse 
kring ämnet, följa en tydlig röd tråd samt att få deltagarna att känna sig tillräckligt bekväma i 
situationen för att uttrycka sina åsikter (Bryman & Bell 2011). Fokusgruppen bestämdes 
genom ett bekvämlighetsurval. Ett utformat formulär, beskrivande studiens syfte placerades ut 
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i en av företagets mest besökta butiker i Västra Götaland under en dag. Därifrån valdes 8 
medlemmar ändamålsenligt ut för att delta. På detta sätt sammanställs en fokusgrupp med ett 
brett åldersintervall (16-62 år) där samtliga deltagare var relevanta för studien. Tiden för 
fokusgruppen avsattes till cirka 60-90 minuter. Fokusgruppen hölls måndagen den 2 maj på̊ 
Stadsbiblioteket i Göteborg. Platsen var noga utvald för att skapa en känsla av neutralitet och 
för att undvika störande moment som kan ge inverkan på̊ resultatet. För att ge deltagarna en 
bidragande känsla presenterades studiens syfte i samband med att författarna presenterade sig. 

3.5 Enkät 
 
För att öka studiens giltighet utfördes en kvantitativ studie i form av en webbaserad enkät där 
urvalskriterierna var att individen är bosatt i Sverige, är aktiv medlem och accepterar e- post 
från företaget. I skrivande stund har kundklubben cirka 470 000 medlemmar1. Enkäten 
formulerades av författarna och skickades sedan ut till medlemmar via företagets 
kunddatabas, då informationen var relevant för båda parter. Insamlade svar skickades till 
författarna och sammanställdes därefter. Enkätens syfte var att ge svar på̊ hur 
hållbarhetsmedvetna kunderna är när de handlar, vilka delar av köpprocessen som berörs av 
ett hållbarhetstänk och vad som praktiskt skulle motivera dem till ett sådant beteende. 
Enkätens utformning önskades även ge svar på̊ hur respondenterna värderar företaget vad 
gäller kvalitet, modegrad, priser och kundklubb. Enkäten syftar även till att se vilka typer av 
marknadsstrategier och kommunikationsmedel som fungerar bäst enligt medlemmarna själva. 
Enkäten är ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå̊ ut till många under en kort period (Bryman 
& Bell 2011). Resultaten från metoden är kvantifierbar samt kräver låg arbetsinsats i 
förhållande till hur stor urvalspopulation som nås. Då kundklubben är ny har inga tidigare 
undersökningar gjorts och därför kan svaren ligga till grund för utformning av en bredare 
kunddatabas och framtid utveckling. 
      
Enkätens syfte presenterades för att skapa ett intresse hos respondenten (se bilaga 10.5). 
Enkätens längd och komplexitet utformades för att öka svarsfrekvensen. Enkäten beräknades 
ta maximalt fem minuter att fylla i, då enkätens frågor både var väl utformade och lättolkade. 
För att undvika missförstånd av frågor genomfördes en pilotenkät på̊ sex deltagare från 
fokusgruppen för att se vilka frågor som kunde misstolkas och borde omformuleras. 
Frågornas tydlighet var av stor vikt då man genom en webbenkät går miste om den personliga 
kontakten med respondenten därför blir enkätens utformning och design av hög relevans. 
Enkäten bestod av 23 frågor med övervägande stängda alternativ samt ett fåtal öppna frågor 
för exempelvis specifika demografiska uppgifter (se bilaga 10.7). Frågorna var i blandad 
nominal-, ordinal-, intervall- samt kvotskala med standardiserad design. De frågor av ordinal 
karaktär hade en bipolär gradering. Enkäten sammanställdes i Microsoft Excel. 
      
Ett sannolikhetsurval i form av obundet slumpmässigt urval användes, därmed hade samtliga 
medlemmar lika stor chans att komma med i urvalet. Genom ett sannolikhetsurval kan 
inferensteori användas på̊ ett effektivt sätt för att dra slutsatser från urvalet, dessutom kan 
storleken på̊ stickprovet beräknas för en ökad tillförlitlighet på̊ studien. Företaget har inte 
tidigare utfört en enkät på̊ sina medlemmar därav fanns ingen tidigare beräknad svarsfrekvens. 
En svarsfrekvens på̊ 20-30 % är mycket god och eftersträvades (SurveyMonkey 2016) genom 
kompensation i form av 100 bonuspoäng för deltagandet och utskick av påminnelsemail. 
Enkäten var aktiv under en veckas period. Resultaten av samtliga frågor i enkäten presenteras 

                                                
1 Thomas Thorén. CRM-ansvarig. 16 maj 2016 
2 Thomas Thorén. CRM-ansvarig Gina Tricot. 15 maj 2016 
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i stapeldiagram (se bilaga 10.8). Valet av stapeldiagram gjordes för att på ett mycket tydligt 
sätt kunna presentera och tolka resultaten av studien. 
 
Av de 2000 medlemmar som mottog enkäten via e-mail svarade 430 personer, vilket ger en 
hög svarsfrekvens på̊ 21,5 % och ett externt bortfall på̊ 78,5 %. Utav 430 enkätsvar var 
samtliga frågor korrekt ifyllda, vilket resulterade i ett obefintligt internt bortfall. Detta visar på̊ 
en lyckad pilotundersökning samt en tydligt strukturerad och lättolkad enkät. 

3.5.1 Urvalsdimensionering 
 
En urvalsdimensionering valdes för att kunna bestämma hur stort urval som studiens 
undersökning skulle undersökas, och på så sätt bestämma en felmarginal som inte får 
överskridas. En urvalsdimensionering utfördes med en felmarginal på̊ 5 % och en 
konfidensnivå på̊ 95 % användes för att beräkna hur många respondentsvar studien behöver 
för att studien ska bli tillförlitlig. Från en z-tabell kan z- värdet avläsas till 1,96. Då företaget 
tidigare inte utfört enkätundersökningar via kundklubben används ett standardvärde (0,5) på̊ 
p. (Körner och Wahlgren 2015) 
 

 
 
För att säkerställa tillförlitligheten av studien avrundades urvalet uppåt till 2000 st.  

3.6 Metodreflektion 

3.6.1 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlig stabilitet uppnås då mätningen är verkarbar under en längre period genom data 
som är oberoende av tillfället (Bryman & Bell 2011). Exempelvis har inga summor 
specificerats i de strukturerade enkätfrågorna, inte heller är frågorna beroende av tiden för 
studien. Detta innebär att utfallet av resultatet bör se likadant ut om undersökningen utförts 
vid upprepande tillfällen. Intern reliabilitet anses inte vara ett problem på̊ de kvantitativa 
undersökningarna då mätskalan är konsekvent. De kvantitativa intervjuerna, särskilt 
fokusgruppen, påverkas i större utsträckning av externa faktorer och därför kan stabiliteten 
samt interna reliabiliteten delvis ifrågasattas. Interbedömarreliabilitet uppnås på̊ den 
kvantitativa delen då frågeformulären skickas ut via e-mail och ingen direkt kontakt sker 
mellan intervjuare och respondent. För att minimera påverkan av den mänskliga faktorn och 
undvika varierande tolkningar (Bryman & Bell 2011) närvarar två̊ moderatorer vid de semi- 
strukturerade intervjuerna. Efter deltagarens godkännande spelas dessutom intervjuerna in. 
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Under utformning av enkäten var det viktigt att frågor utformades på̊ sådant sätt att de 
besvarade flera olika aspekter av frågeställningen. Vidare förklarades varje enskild fråga med 
vad dem gav svar på i studien (se bilaga 10.7), motiveringen inkluderades inte när enkäten 
skickades ut. På så sätt minimerar vi risken för att få svar på̊ frågor som inte är menade att 
ställas och styrker därmed validiteten (Byrman och Bell 2011). Samtliga deltagare i studiens 
kvalitativa undersökningar tilldelades samma information om syfte och frågeställning. För att 
styrka den kvantitativa studiens validitet och applicerbarhet ytterligare genomfördes en 
pilotenkät på̊ sex av de medlemmar som deltog i fokusgruppen. Detta för att öka 
tillförlitligheten om att frågorna var av hög kvalitet, lättlästa samt för att kontrollera huruvida 
en indikator menad att mäta ett visst koncept verkligen gjorde det. Det faktum att kvalitativa 
undersökningar är svåra att mäta har tagits i beaktning då det finns en svårighet att fastställa 
validiteten på̊ samma sätt som vid den kvantitativa undersökningen. Genom muntlig kontakt 
med respondenterna i de kvalitativa studierna ökar validiteten, då eventuella missförstånd kan 
redas ut på̊ plats.  
 
Tillförlitlighet uppnås genom att den teori som studien baseras på̊ håller en jämn och hög nivå̊ 
med relevant och uppdaterad information. Därav har samtliga vetenskapliga källor granskats 
kritiskt, varav uppdaterade vetenskapliga artiklar har prioriterats och varit centrala genom 
studien. Vid de tillfällen äldre källor används har antal och tid för citering granskats för att 
kontrollera att de fortfarande är av relevans. 

3.6.2 Kritisk aspekt 
 
Flertalet problem kan uppkomma vid de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna. 
Oavsett metod uppstår risk för bortfall. Gällande de kvantitativa undersökningarna med 
sannolikhetsurval är risken för bortfall stor vilket kan uppstå̊ på̊ grund av glömska eller brist 
på̊ intresse. Enkäten introducerades med en kort presentation av studiens syfte och 
frågeställning, dessutom skickades ett påminnelse-mejl ut för att minska bortfall. Det går ej att 
fastställa om bortfallet minskade tack vare dessa försiktighetsåtgärder men kvoten för studiens 
urval uppfylldes. Även de kvalitativa metoderna medför risk för bortfall på̊ grund av förhinder 
att deltaga, därför kontaktades fler individer än de åtta som önskades medverka. Under 
fokusgruppen närvarade åtta deltagare och den efterfrågade kvoten uppfylldes. 
      
Gemensamt för kvalitativa studier är att resultatet kan vara svårt att tolka och sammanställa, 
därmed spelades samtliga intervjuer in för senare transkribering. Förstudier kan underlätta 
design av framtida kvantitativa studier. Därför genomfors intervjuer, fokusgrupp och enkäter i 
kronologisk ordning. 
      
Fokusgrupper är tidskrävande att genomföra och sammanställa, men fördelarna väger tyngre 
än nackdelarna. Vid tillfället för intervju var det viktigt att uppmärksamma eventuella 
störningsmoment och aktivt försöka undvika dessa. Om en känsla av bekvämlighet hos 
deltagarna ökar uppnås ett bättre resultat, därför informerades samtliga deltagare att alla 
åsikter var välkomna och av stort intresse samt att det inte fanns några rätta eller fel svar. 
Deltagarna uppmanades att prata högt och tydligt för att underlätta transkribering, vilket även 
gav resultat. 
      
Om mer tid hade funnits kunde en andra fokusgrupp adderas för att ytterligare styrka studiens 
tillförlitlighet. Enkäten hade även kunnat vara aktiv för medlemmarna att besvara under 
ytterligare en vecka om tidsaspekten inte begränsat studiens möjligheter. Utöver CRM- och 
CSR-ansvariga på̊ företaget hade ansvarig på̊ marknadsavdelningen varit av intresse i den 
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kvalitativa delen av studien. Detta hade kunnat ge djupare förståelse för de 
marknadsföringsmässiga aspekterna och även adderat till studiens relevans. 
 

3.6.3 Etisk aspekt  
 
Samtliga undersökningar följer code of conduct för att de tillfrågade inte på̊ något sätt ska fara 
illa eller negativt påverkas av undersökningen (Bryman & Bell 2011). Då inga frågor berör 
känsliga ämnen så som livsåskådningar, politik eller inkomst anses nivån etiska problem i 
samtliga undersökningar vara av låg risk. Därmed ansågs det inte heller oetiskt att ha 
deltagare vid åldern 16 år. Frågor om pengar kan alltid bli känsligt, därmed formulerades 
frågorna på̊ ett neutralt sätt. Utan access till fler uppgifter om deltagarna än de själva fyllt i 
vid ansökning om medlemskap inkräktar studien ej på̊ deltagarnas privatliv. Deltagarna i 
enkäten tilldelas en summa bonuspoäng till sitt medlemskonto, även deltagarna i 
fokusgruppen fick kompensation i form av ett presentkort på̊ företaget som tack för sitt 
deltagande. Genom detta kan båda parter uppleva ett utbyte och på̊ sätt bryts inga etiska 
aspekter. De områdesansvariga på̊ företaget som intervjuades i samband med studien har 
godkänt att de nämns vid namn samt blir inspelade för vidare transkribering. Studien är en 
självständig fallstudie på̊ ett fast-fashion företag. 
      
Studien baseras på̊ empiri insamlad från företaget och dess medlemmar, men är inte på̊ 
uppdrag från företaget. Författarna är oberoende av företaget och får ingen ersättning för 
genomförandet av studien.  

4 Empiri 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Resultatredovisning av intervju med Thomas Thorén 
 
Företaget planerar att med hjälp av kundklubben kartlägga kunders köpbeteende för att 
analysera vad, hur och när de handlar vilket ger möjlighet till en större kundinsikt. I framtiden 
önskar de att optimera inköpsprocesser så att de kan köpa in rätt kvantitet av rätt produkt till 
rätt butik. När den information som samlas in är tillräckligt omfattande önskas den användas 
för att optimera leveranser baserat på̊ försäljningsprognoser. Thorén förklarar att trots de 
kostnadsmässiga nackdelarna som finns med att bedriva en kundklubb, både personalmässigt 
och driftskostnader för IT-system, finns det övervägande fördelar då en effektiv kundklubb 
genererar större och mer precis försäljning. 
      
Grundsyftet med kundklubben är att öka försäljning och kartläggning av kundbeteende. 
Utöver det är den menad att skapa en närmare relation mellan kund och företag. Rent 
marknadsföringsmässigt skapar kundklubben en direkt kanal till kunder och ger företaget 
möjlighet att kommunicera erbjudanden för varje specifik kund. Relationen mellan kund och 
företag önskar man även förstärka genom de erbjudanden som skickas ut om förtur till reor 
och eventkvällar. Thorén berättar även att de i framtiden planerar att bjuda in medlemmar till 
huvudkontoret för “meet-and-greet” eller förvisning av kommande kollektioner. Aktiviteter 
som dessa kan användas i arbetet med kunders attityd kring företaget samt kundlojalitet. 
Thorén berättar att en stor anledning varför kundklubben hittills varit ett framgångsrikt 
koncept beror på̊ engagerad personal samt en bra kommunikation. Thorén understryker 
relevansen av informerad butikspersonal då de som har närmast bemötande med kunderna. 
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Thorén tror att den typiska kundens attityd kring företagets produkter är att de anses vara 
prisvärda men med en lägre kvalitet “än vi förtjänar”2, något man önskar att kunna påverka 
med hjälp av kundklubben. Han menar att de har många insatser för att förbättra kvalitet och 
material men att kunden inte har hunnit uppfatta detta och ändra sin attityd kring företaget 
ännu. Ett samarbete med hållbarhetsavdelningen är påbörjad men är än så länge i 
uppstartsfasen. Det finns planer om att hitta de mer hållbarhetsmedvetna kunderna och via ett 
utbyte få en inblick av vad de efterfrågar och önskar från sortiment och företag. Thorén säger 
att den allmänna kunden inte är så intresserad av hållbarhet och att det därför är svårt att 
kommunicera med dem utan att företaget blir ointressanta i kundens ögon. Han ger positiv 
respons till att erbjuda fler bonuspoäng vid köp av mer hållbara produkter men menar att det 
inte är något de planerat i dagsläget. 

4.1.2 Resultatredovisning av intervju med Anna-Karin Wårfors 
 
Ett gediget CSR-arbete kan skapa ökat värde för kunden och ses som en nödvändighet hos de 
flesta företag idag. Wårfors menar likt Thorén att kunden dock inte är medveten om det 
omfattande arbete som företaget idag utför. Information om företagets hållbarhetsarbete har 
sedan tidigare kommunicerats ut på̊ företagets hemsida men sällan letar kunden aktivt efter 
information om detta. Kundklubben ses som ett mycket relevant verktyg för att nå̊ ut till fler 
under kortare tid. Wårfors belyser relevansen av informerad och påläst personal och förklarar 
att kommunikationen mellan butik och kundklubb därför blir av hög relevans. Wårfors 
berättar att man har utformat en utbildningsportal online som omfattar en miljöutbildning. 
Denna portal testas just nu på̊ personal på̊ huvudkontoret men planeras att nå̊ ut till 
butikspersonal i framtiden. Wårfors ser gärna att de använder sig av en liknande utbildning 
och att denna ska vara obligatorisk att utföra som nyanställd. Wårfors ser bara positiva 
aspekter kring den nya kundklubben och beskrivs som ett effektivt sätt att nå ut med 
information, vilket tidigare varit svårt för företaget. Kundklubben är ett nytt 
kommunikationsmedel för företaget och hoppas att man genom denna kanal kan utbilda och 
kommunicera sitt arbete samt sina mer hållbara produkter till medlemmarna. 
     
Wårfors belyser problemet med skillnaden mellan tanke och agerande. För att kunden ska 
handla på̊ ett mer hållbart sätt måste the attitude-behaviour gap minskas. Wårfors förklarar att 
kunden ofta vill agera på̊ ett sätt men väljer att inte göra det och att detta kan bero på̊ en 
mognadsfaktor, då kunden inte är redo att agera på̊ ett hållbart sätt. Företaget måste därför 
komma “mycket närmare kunden och mycket närmare köpbeslutet...” för att nå̊ ut till kunden. 
Parallellen mellan ett ökat intresse för mat tas upp som en jämförelse. Wårfors menar att detta 
är ett tydligt exempel på̊ att man bryr sig mer ju närmre det kommer en, och att det på̊ så sätt 
får ett starkare samband. Något du stoppar i dig känns mer relevant än något du faktiskt har på̊ 
dig. 
      
Ett samarbete där kunder kan lämna in använda textilier har pågått sedan 2009, Wårfors 
medger att marknadsföringen av detta samarbete har varit dåligt och här kan kundklubben 
spela en betydande roll. Under 2015 samlade butikerna in textilt avfall i butik från kunder och 
företaget ska fortsättningsvis erbjuda tjänsten men huvudfokus kommer ligga på att få ut 
information kring varför man inte ska slänga använda textilier i soporna. För att uppmana till 
insamling kan medlemmar i kundklubben tänkas erbjudas bonuspoäng. 
 

                                                
2 Thomas Thorén. CRM-ansvarig Gina Tricot. 15 maj 2016 
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4.2 Resultatredovisning av fokusgrupp 
 
De yngre deltagarna prioriterar estetik framför pris, även om priset oftast är avgörande: ”Jag 
går inte in i butiker som jag vet att jag inte har råd att handla i...”. För de äldre deltagarna är 
inte priset en lika avgörande faktor: “En klassisk tröja som är dyr när man väl köper den blir 
ju inte dyr i längden om man har den i flera år. Jag kan nog tycka att det faktiskt är en billig 
vara eftersom jag kan ha den så länge. Däremot med ett trendkänsligt plagg är det mycket 
tydligare var min gräns går på̊ vad jag tycker är dyrt och inte.” Kvaliteten på̊ ett plagg 
prioriteras först efter estetik och pris för samtliga deltagare, men här uttrycks en önskan om 
att besitta en högre kunskap om vilka material som är av högre kvalitet än de gör i dagsläget. 
Samtliga är eniga om att kvaliteten på̊ ett plagg är avgörande om priset är högre än de normalt 
är vana vid. Majoriteten av gruppen säger att de inte planerar sina köp i förväg då de sällan 
hittar de specifika plagg som de söker. På denna fråga finns en tydlig skillnad mellan den 
deltagare som besitter större kunskaper om materiallära och hållbarhet som säger att hon alltid 
planerar sina köp. Däremot uttrycker flera av deltagarna att de önskar en mer genomtänkt 
garderob, som dock krävs planering för att uppnå̊. 
      
Samtliga deltagare besöker företagets butiker “ofta”, något som ligger i relation till hur 
frekvent de handlar kläder. Tre av deltagarna handlar hos företaget varannan till varje månad. 
En deltagare är endast med i just företagets kundklubb, medan de andra var medlemmar i ett 
flertal. En deltagare var medlem i 15 stycken. Ingen av medlemmarna var varken medvetna 
eller särskilt intresserade om vilka förmåner som ingår i ett medlemskap men alla uttryckte att 
det finns en lojalitet till företaget, utan den skulle de inte valt att bli medlemmar. Dock menar 
medlemmarna att lojaliteten inte är särskilt hög. Samtliga deltagare understryker även 
relevansen av att det ska vara enkelt att bli medlem, “om de frågar i kassan och de fixar det 
snabbt åt mig så är jag gärna med”. Samtliga deltagare håller med och understryker även 
relevansen att ett kostnadsfritt medlemskap men även gärna kortfritt. 
  
När moderatorerna frågade specifikt om kvaliteten på̊ plaggen nämnde de flera olika 
plaggkategorier som kedjan säljer med högre kvalitet och flera av dem påpekade även att de 
uppskattade dessa plagg ”i bättre material”. Ingen av deltagarna förutom den mer belästa 
reflekterade över om ett plagg var tillverkat av ett hållbart material eller inte när de handlar, 
däremot uttryckte flera att det fanns en ökad medvetenhet hos dem själva och i deras 
omgivning. En deltagare uttryckte att hon skulle vända sig till ett annat företag om hon letade 
efter en produkt av hög kvalitet, eftersom att hon inte förknippar det med kedjan, något som 
ligger förankrat i attityden till företaget. Här sa även alla deltagare förutom de två̊ äldsta som 
är i sextioårsåldern att ett högre pris på̊ produkterna hade uppfattats som ett hinder i 
köpprocessen, även om det innebar en högre kvalitet. I allmänhet ställer de högre krav vad 
gäller varumärke, material, passform och design på̊ plagg med högre priser. 
     
Ingen av deltagarna har fått känslan av att företaget arbetar med hållbarhetsfrågor, trots att de 
var medvetna om att företag i dag nästan har en skyldighet att göra det. ”De har ju möjlighet 
att utnyttja och marknadsföra att de gör mer än vad folk tror” och därmed, menade deltagaren, 
förändra konsumentens attityd till företaget. En deltagare sa att företaget är ”... ett märke som 
man köper något från och använder under kortare intervaller. Det ligger långt från hållbart för 
mig, även om det är bra framställt”. De erkände även att ingen av dem förutom deltagaren 
som redan nämnt att hon avar kunnig inom materiallära och hållbarhet upplever sig själva 
som belästa inom ämnet, däremot tyckte de att det var positivt ju mer ämnet uppmärksammas. 
Flera av deltagarna menade dessutom att etiska och sociala aspekter blir allt viktigare, en 
deltagare påstod att hon är villig att betala en högre summa för ett plagg om detta innebär 
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bättre arbetsförhållanden. Efter diskussion enas gruppen om att högre kvaliteter kan 
förknippas med hållbarhet i den aspekten att produkterna håller längre, vilket motarbetar ”slit 
och släng”-konsumtion. De uttryckte även att bättre kvalitet inte per automatik betyder en 
medveten hållbarhet från företagets sida. En övervägande majoritet läser inte på̊ tvättlappen 
när de handlar, något som ibland resulterat i ett förstört plagg på̊ grund av felhantering. En av 
deltagarna berättade att hon ibland frågar personal om hjälp om hon väljer mellan två̊ plagg, 
men att personalen inte alltid kan hjälpa henne. 
      
Kunderna planlägger inte sina inköp men uttryckte en önskan om att de hade velat göra detta 
mer. Alla deltagare förutom den mer belästa kände igen sig i beskrivningen av the attitude- 
behaviour gap. De menade att de inte visste tillräckligt om vilken skillnad deras val gör för att 
aktivt kunna ta ett större ansvar och att detta ansvar snarare bör ligga på̊ företaget än på̊ den 
enskilda konsumenten. Samtliga deltagare trodde att ett nyttjande av kundklubben i form av 
extra bonuspoäng skulle uppmuntra dem att välja en hållbar produkt framför en annan, 
förutsatt att estetik och pris håller samma nivå̊ som alternativet. De uttryckte även intresse för 
att få mer information om de hållbara produkterna: “... jag hade velat veta mer om vad det 
faktiskt gör för skillnad”, ”... i långa loppet så hade det ökat anseendet för företaget” samt ”... 
jag hade fått mindre dåligt samvete om jag vet att det gått rätt till vid tillverkningen”.  

4.3 Resultatredovisning av enkät 
 
Åldersspannet i enkäten är mycket bred och sträcker sig mellan 16-73 år. Majoritet av 
respondenterna är i 16-30 års ålder men trots detta är svarsfrekvensen hög upp i 
sextioårsåldern innan den avtar vilket ger en medelålder på 32,8 år och medianvärde på 29 år. 
Enkäten visar på att nästan hälften av respondenterna har varit kunder hos företaget i fler än 
sex år och 94 % handlar 1-2 gånger i månaden. 
      
Som svar på en öppen fråga om varför respondenterna handlar hos företaget visade resultatet 
att kunden finner estetik och pris av högst relevans medan kvalitet och hållbarhet knappt 
förekommer. En annan fråga gällande vilka ord som respondenterna skulle använda för att 
beskriva företaget visar hög modegrad, mycket mode för pengarna och billigt är mest 
förekommande. Hållbarhet var inte lika använt. 
      
56 % kom i kontakt med kundklubben genom information i butik, vilket indikerar på hur 
effektiv denna kanal kan vara i marknadsföringssyfte. 60 % sa att fler bonuspoäng troligtvis 
eller absolut hade motiverat dem till att köpa hållbara produkter. Högst förväntningar från 
kundklubben låg på erbjudanden och rabatter, vilket hälften sa att de redan tar del av. På 
frågan om hur respondenternas allmänna uppfattning ser ut angående reklam av olika slag 
visades att medlemmarna (42 %) ställer sig väldigt positiva till reklam i butik. 
      
Enkäten visar på att en övervägande majoritet menade att kvalitet främst innebär “lång 
livslängd och hög slitstyrka”. Längre livslängd är även något som 63 % ställer krav på hos ett 
plagg med högre pris än de är vana vid. Många menade att de kanske skulle kunna tänka sig 
att betala mer för en produkt av hållbart material, men att det beror på produkten. Hälften 
påstådde att de ofta eller alltid tittar på vilket material ett plagg är gjort av när de handlar och 
reflekterar över om ett plagg är gjort av hållbart material, samtidigt sa fyra av fem att plaggets 
material påverkar deras köp. 50 % värderade kvaliteten hos företagets produkter som varken 
hög eller låg samtidigt som 40 % betygsatte den som hög. Majoriteten av respondenterna 
menade även att värdet för pengarna hos företaget är över medel eller utmärkt, samtidigt som 
en övervägande majoritet tyckte att produkternas priser varken är höga eller låga. 
      



 

 15 

På frågorna om i hur stor grad olika faktorer påverkar respondenternas köp av kläder syntes 
en stor skillnad i resultaten. Pris, design och färg hade störst påverkan med 31 %, 37 % 
respektive 42 % medan kvalitet och hållbarhet hade en mindre påverkan på 18 % respektive 
17 %. 

4.4 Sammanfattning 
 
Resultat från samtliga metoder visade att kundklubbar generellt skapade ett mervärde för 
kunden och därför är ett marknadsverktyg av hög relevans. Studien visar att dagens 
konsumenter är ombytliga och medlemmar i flertalet kundklubbar och kan inte heller påvisa 
lojalitet till de företag de är medlemmar hos. Kunden efterfrågar erbjudanden och rabatter och 
menade att reklam i butik är högst uppskattat, vilket visar på en mottaglighet hos 
medlemmarna. Motsägelsefullt underströk de dock att de är känsliga mot för mycket reklam. 
Det faktum att kundlubben är kort- samt avgiftsfri uppskattas mycket av kunderna, något som 
underströks i fokusgruppen. Detta är även positivt ur företagets synvinkel då ansträngningen 
för att bli medlem minskar. 
      
Både Thorén och Wårfors menade att kundklubben är ett mycket effektivt sätt att nå̊ ut till fler 
kunder, vilket bekräftades av deltagarna i fokusgruppen. Enkäten visade att en tydlig majoritet 
av medlemmarna kommit i kontakt med kundklubben genom information i butik. Företaget 
önskade kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kunderna genom att involvera både CRM- och 
CSR-arbete i kundklubben. Thorén menade även att man med hjälp av kundklubben kan 
kartlägga kunders köpbeteende, något man i framtiden vill dra nytta av vid exempelvis 
orderläggning. 
      
Trots att kundklubben är ett mycket kostsamt och tidskrävande verktyg anses den vara högst 
värdefull för företaget då den genererar ökad försäljning och merkontakt till kunden. Även 
kunderna ser kundklubben som något positivt då de menade att de får en närmre kontakt med 
företaget. Relationen mellan kund och företag önskar man förstärka genom en känsla av 
delaktighet genom event och medlemskvällar, något som medlemmarna uppskattar. Thorén 
beskriver kunden som förhållandevis ointresserad av företagets hållbarhetsarbete samtidigt 
som Wårfors menar att kunden har ett intresse men inte agerar. Fokusgruppen visade generellt 
ett intresse för ämnet samt en vilja att bli mer belästa och samtidigt en hög mottaglighet för 
information vilket i sin tur kan påverka deras attityd gentemot företaget. The attitude-
behaviour gap visar sig tydligast under fokusgruppen. 
      
Fokusgrupp och enkäten visade att konsumenter är väl bekanta med hållbarhet och har en 
positiv inställning till begreppet men inte känner sig tillräckligt informerad kring innebörden 
eller vilka material som anses hållbara. Enligt fokusgruppen reflekterar inte kunder generellt 
över om deras köp är av hållbar karaktär och tittar varken på materialinnehåll eller tvättlapp 
innan köp. Enkäten visade varierade resultat kring samma ämne. En majoritet av 
respondenterna svarade att de tittar på vilket material ett plagg är gjort av när handlar och att 
detta har stor betydelse för huruvida de köper plagget men reflekterar mer sällan på om 
materialet är av hållbar karaktär. Studien visar att kunden vill handla på ett mer hållbart vis 
men inte är beredd på ett ökat pris. Då fokusgrupp och enkät visar att estetik och pris är de två 
främsta motiveringarna till köp måste dessa två förbli oförändrade för att kunden ska 
motiveras till att genomföra ett hållbart köp.  
   
Fokusgruppen underströk att man önskar ökad kunskap kring ämnet men även att mycket 
ansvar ligger hos företaget att i första hand erbjuda hållbara klädesplagg och även informera 
och utbilda kunden i de aktuella frågorna. Wårfors och Thorén understryker även relevansen 
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av en informerad och kunnig personal, då de kommer i direktkontakt med kunderna och har 
möjlighet att påverka deras attityd gentemot företaget. Wårfors menar även att utbildning av 
personal kan vara en typ av lösning och berättar att en utbildningsportal om miljö och 
hållbarhetsarbete har skapats. Det framgår även att kunden inte är medvetna om det 
hållbarhetsarbete företaget arbetar med, vilket kan bero till stor del på brister i 
marknadsföringen. Genom en attitydförändring kan kunden ändra sin uppfattning kring 
företaget och inte endast förknippa det med ett “slit och släng” koncept.  

5 Analys 

5.1 Attityder ur företagets och kundens perspektiv 
 
En tydlig majoritet av fokusgruppen kände igen sig i beskrivningen av the attitude-behaviour 
gap som tidigare forskning visat (Joergens 2006; Hwang et al. 2010) och innebär att det finns 
ett gap mellan konsumenters attityd och agerande. Majoriteten av fokusgruppen menade att de 
skulle vilja handla mer hållbara klädesplagg men att när de väl står i butik och står inför valet 
mellan hållbarhet och pris prioriteras den senare. I enlighet med Hwang et al. (2010) och Kim 
& Damhorst (1998) visar resultatet från fokusgruppen att deltagarna upplever en ansträngning 
inför ett mer hållbart handlande och istället styrs av estetik, pris och ett invant köpbeteende. 
Enkäten visar även att estetik och pris har en högre inverkan på ett köp än kvalitet och 
hållbarhet. Priskänsligheten visade sig tydligt hos de yngre deltagarna i fokusgruppen som 
inte var villiga att betala mer för ett plagg av hållbar karaktär, något som överensstämmer 
med Joergens (2006) samt Lundblad & Davies (2016) forskning. De äldre deltagarna var 
däremot villiga att spendera en större summa på ett plagg men då var kvaliteten på plagget 
även avgörande. Detta bekräftades även i statistisk analys som visar att kunden tittar på 
plaggets material men sällan reflekterar över om materialet är av hållbar karaktär. Enkäten 
visar att medlemmar kan tänka sig att betala mer för ett hållbart plagg men att det beror på 
plagget, störst krav ligger dock på en ökad livslängd. I enlighet med rekommendationer från 
Bakewell & Mitchell (2003) borde företaget erbjuda ett klargörande om varför deras produkt 
är ett ekonomiskt hållbart val för att på så sätt motivera kunden ytterligare till ett köp. Några 
paralleller drogs i fokusgruppen mellan plagg i bättre kvaliteter, plaggets livslängd och 
hållbarhet men få påstod att de tänker på detta sätt när de handlar. En tydlig koppling görs 
däremot mellan kvalitet och pris. 
 
Köpbeslutsmodellen vid klädinköp som Solomon och Rabolt (2009) illustrerar 
överensstämmer med den empiri som samlats in från fokusgruppen. Ha-begäret presenterade 
sig tydligt i samtliga diskussioner och det utrycktes även att trots att det finns en skuldkänsla 
så är denna är undergivet ha-begäret. Annan forskning (Joergens 2006) visar att konsumenter 
i kortare utsträckning bryr sig om etiska problem kopplade till modebranschen då de inte 
upplever någon direkt påverkan av de negativa effekterna, vilket både Wårfors och deltagare 
från fokusgruppen adresserade. En tydlig majoritet erkände att de heller väldigt sällan 
planerar sina köp i förväg, utan upptäcker plagget först och sedan får en känsla av att vilja 
köpa det. Detta visar även att estetik är den största faktorn till köp. Vidare visar empirin att 
deltagarna sällan söker information om produkter innan de handlar, vilket även stärks av 
modellen (Solomon och Rabolt 2009) som visar att informationssökningen förbises. För att 
företagets valda information ska nå kunden innan denna beslutar sig för att köpa ett plagg, 
måste informationen finnas tillgänglig i tillfället då ha-begäret inträffar. 
 
Flera forskare (Hill & Lee 2012; Joergens 2006) påpekar att konsumenter inte besitter 
kunskap om hållbarhet, vilket tydligt visade sig i fokusgruppen då alla deltagare förutom en 
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som studerat ämnet höll med. Resultatet från fokusgruppen visar att deltagarna upplever det 
tidskrävande att hitta information om material och säger även att “om inte informationen finns 
framför mig så skulle jag inte lägga tid på att leta upp den”, vilket visar på en kognitiv 
ansträngning inför hållbara köp. Young et al. (2010) tar upp tid som det första hindret i 
köpprocessen och menar även att konsumenter inte vill spendera tid på att söka informationen 
själva. Studien visar samtidigt att deltagarna efterfrågar tillgänglig information. 
Problematiken ligger här i att majoriteten av deltagarna från fokusgruppen även säger att de 
aldrig tittar ett klädesplaggs tvättlapp, där både information om material och hantering finns 
beskrivet. Information kan därför inte heller begränsas till tvättlappen, utan måste vad studien 
visar, finnas mer lättillgänglig för konsumenten. En deltagare önskade exempelvis tydligare 
exponering för de plagg som är av hållbar karaktär. Även CSR-ansvarige Wårfors nämnde 
liknande tankar angående företagets CSR- och hållbarhetsarbete. 
 
Deltagarna i fokusgruppen uttryckte att det hållbara utbudet var för litet, ett motsägande 
påstående då de redan erkänt att de inte vet vilka material som anses vara hållbara och därför 
inte heller kan urskilja dessa från resterande utbud. Studien har även adderat bevis på att 
konsumenter inte besitter den kunskap som krävs för att veta vilken skillnad deras val gör i 
etiska frågor. Pookulangara och Shephard (2013) belyser vikten av riktade marknadsstrategier 
i liknande sammanhang och menar att EDM på ett effektivt sätt kan nå kunden för att 
informera och påverka dennes tankar om det berörda ämnet. I intervjun med både Wårfors 
och CRM-ansvarige Thorén nämndes att det tar lång tid för kunder att ändra attityd om ett 
företag och trots att företaget arbetar med hållbar utveckling och erbjuder ett större utbud 
hållbara klädesplagg jämfört med några år tidigare så har den typiska kunden ännu inte 
uppfattat detta. Studien visar dock att det finns utrymme för företaget att kommunicera ut sitt 
tänk till medlemmarna, eftersom att det existerar en lyhördhet för hållbarhetsarbetet och att 
man på så sätt kan påverka kunders attityd kring företaget.  

5.2 Relationen mellan företaget och kunden 
 
Macintosh och Lockshin (1997) menar att kunders relation till butikspersonal är av hög 
relevans för att förändra deras attityd gentemot ett företag. Företaget delade mycket intern 
information i samband med lanseringen av den nya kundklubben. Enkäten och fokusgrupp 
bekräftar att information kring den nya kundklubben främst kommer från butikspersonal. En 
välinformerad butikspersonal kan därför ha bidragit till att kundklubben rekryterat många 
medlemmar under en kort tidsperiod. Fokusgruppen enades om att personlig kontakt är ett 
effektivt sätt för företaget att nå ut till nya och befintliga kunder och i studien bekräftas även 
att deltagarna blivit medlemmar till följd av förfrågningar av personal. Till skillnad från den 
lyckade interna utbildning som berört kundklubben har det inte skett någon utbildning av sin 
personal inom ämnet hållbarhet. Problematiken kring detta tas upp i fokusgruppen där en av 
deltagarna berättar att butikspersonal oftast är lika okunnig som kunden själv. Macintosh och 
Lockshin (1997) menar att genom personalkontakt skapas förtroende vilket kan öka chansen 
till framtida köp. Personal blir därför den viktigaste tillgången för företaget, vilket både 
Thorén och Wårfors stämmer in på.  
 
Capizzi & Ferguson (2005) understryker relevansen av att föra en dialog mellan företag och 
kund för att skapa en känsla av delaktighet. Detta bekräftas av fokusgruppen och enkätens 
respondenter då de uttrycker en positiv attityd kring exempelvis event där personal och 
kunder möts. Aktiviteter är något som Thorén nämner tidigt under intervjun och understryker 
relevansen av att kunden ska känna sig speciell. Andersson (2015) och Kang, Liu och Kim 
(2013) menar att det är av största vikt att uppmärksamma den individuella kunden för att 
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skapa en god kundkontakt, något som överensstämmer med den insamlade empirin i studien. 
För att nå ut med rätt budskap till rätt kundklubbsmedlem krävs vidare någon form av 
specialiserade kunderbjudanden. Andersson (2015) förklarar att företag kan skapa ett ökat 
värde genom EDM-implementering och dessutom skapa erbjudanden till den enskilde kunden 
med hjälp av information baserat på dess köphistorik. I dagsläget baseras erbjudanden på ett 
slags formulär som kunden själv kan fylla i och åsikterna kring detta är blandade. En del av 
medlemmarna menar att de inte vill ta del av specialerbjudanden på grund av rädsla att missa 
ett klädesplagg som inte går under den specifika kategorin de markerat sig intresserade av. 
Andra deltagare menar att man genom personliga erbjudanden skapar en känsla av att kunden 
är speciell och uppmärksammad. Trots att kundklubben endast varit aktiv sedan i november 
2015 visar enkäten att en stor andel medlemmar redan tar del av erbjudanden, vilket kan höjas 
ytterligare genom riktad kommunikation. O ́Brien & Jones (1995) förklarar vikten av att 
fokusera på det kundsegment som är mest lönsamt, något som företaget delvis gör. 
Erbjudanden anpassas efter specifika kunders köphistorik genom ett marknadsföringsprojekt 
som huvudsakligen drivs av EDM. Detta skapar nytta för både företag och kund. 

5.3 Kundklubb som kommunikationsmedel 
 
Det förekommer skilda åsikter kring kundklubben, vissa forskare menar att kundklubbar som 
faller i kategorin lojalitetsprogram är mer kostsam och tidskrävande än de är företagsamma 
(Dowling & Uncles 1997), en åsikt som dementeras i studien. Samtlig empiri menar att 
kundklubben är högst relevant för företaget och ett mycket bra kommunikationsverktyg. Den 
kan dessutom verka som en konkurrensfördel i arbetet att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete. 
Kundklubben blir även i längden mindre kostsam då den ur ett marknadsföringsperspektiv är 
mycket kraftfull, vilket även bekräftas av Irshad, Amjad & Janjua (2015) och Bowen & 
Shiang-Lih (2001). Enkätens utfall påvisar även den att kundklubben är ett effektivt 
kommunikationsmedel och intresserar dessutom ett brett åldersspann. Den visar även på att 
extra bonuspoäng kan verka uppmuntrande och få medlemmar intresserade av att delta i 
aktiviteter som företaget arrangerar. Bakewell och Mitchell (2003) samt Andersson (2015) 
menar att man med hjälp av en kundklubb kan skapa engagemang och nyfikenhet. Andersson 
(2015) menar även att ett värdeskapande uppstår genom att aktivera kunden i form av 
exempelvis belöningssystem, aktivering som även önskades generera en ökad lojalitet. Trots 
att kundklubbar anses kunna skapa en lojal kundbas (Yi & Jeon 2003) kan varken 
fokusgruppen eller enkäten dock påvisa att dessa aktiviteter faktiskt är lojalitetsskapande. 
Eventkvällar och personliga erbjudanden skapar däremot ett mervärde, vilket bekräftas av 
fokusgruppen och enkäten där en stor del av medlemmarna förväntar sig inbjudningar av 
denna sort. Empirin visar på att kunder ofta är medlemmar i flertalet kundklubbar och trots att 
det fanns uttryck till en typ av lojlitet under fokusgruppen - ”Jag skulle inte bli medlem hos 
företaget om jag handlat hos dem bara en gång” - tyder detta på att kunder generellt inte är 
lojala, trots en allmänt positiv attityd gentemot och ett medlemskap i företagets kundklubb. 

5.4 Statistisk analys 

5.4.1 Chi2-test och korstabulering 
 
Chi2-testet i helhet presenteras i bilaga 10.5 
 
För att besvara studiens centrala frågeställning om vilket värde som en kundklubb utgör, från 
ett företags och kundperspektiv valdes tre enkätfrågor ut av författarna som ansågs ha extra 
hög relevans. Dessa användes sedan för att genom statistisk analys undersöka om det fanns 
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signifikanta samband mellan olika kundgrupper. Genom följande korstabulering visas 
procentuella skillnader mellan medlemmar i åldrar 16- 30 samt 31-73. Det var av intresse att 
analysera hur observant och medveten medlemmen är och om detta varierar beroende av 
åldersspann. Tre valda frågorna samt respektive korstabulering presenteras nedan: 
 
13. Tittar du på vilket material ett plagg är gjort av när du handlar? 
15. Reflekterar du över om ett plagg är gjort av hållbart material när du handlar kläder?  
22. Om du hade fått fler bonuspoäng vid köp av ett av Gina Tricots hållbara produkter, hade 
det motiverat dig till köp?  
 
 
 

13. Tittar du på vilket material ett plagg är gjort av när du handlar? * Ålder Crosstabulation 

 

Ålder 

Total 16 - 30 år 31 - 73 år 

13. Tittar du på vilket material ett plagg är gjort av när du handlar? Ja, alltid Count 23 51 74 

% within Ålder 9,7% 26,4% 17,2% 

Ofta Count 84 75 159 

% within Ålder 35,6% 38,9% 37,1% 

Ibland Count 99 59 158 

% within Ålder 41,9% 30,6% 36,8% 

Aldrig Count 30 8 38 

% within Ålder 12,7% 4,1% 8,9% 

Total Count 236 193 429 

% within Ålder 100,0% 100,0% 100,0% 
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15. Reflekterar du över om ett plagg är gjort av hållbart material när du handlar kläder? * Ålder Crosstabulation 

 

Ålder 

Total 
16 - 30 

år 
31 - 73 

år 

15. Reflekterar du över om ett plagg är gjort av hållbart material när du 
handlar kläder? 

Alltid Count 15 22 37 

% within 
Ålder 

6,4% 11,4% 8,6% 

Ofta Count 63 67 130 

% within 
Ålder 

26,7% 34,7% 30,3% 

Ibland Count 127 85 212 

% within 
Ålder 

53,8% 44,0% 49,4% 

Aldrig Count 31 19 50 

% within 
Ålder 

13,1% 9,8% 11,7% 

Total Count 236 193 429 

% within 
Ålder 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

22. Om du hade fått bonus poäng vid köp av ett av Gina Tricots hållbara produkter, hade det motiverat dig till köp? * Ålder 
Crosstabulation 

 

Ålder 

Total 
16 - 30 

år 
31 - 73 

år 

22. Om du hade fått fler bonuspoäng vid köp av ett av Gina Tricots 
hållbara produkter, hade det motiverat dig till köp? 

Ja Count 150 103 253 

% within 
Ålder 

63,6% 53,4% 59,0% 

Varken 
eller 

Count 53 62 115 

% within 
Ålder 

22,5% 32,1% 26,8% 

Nej Count 33 28 61 

% within 
Ålder 

14,0% 14,5% 14,2% 

Total Count 236 193 429 

% within 
Ålder 

100,0% 100,0% 100,0% 

   
 
Chi2-testerna visar signifikanta resultat på fråga 13. samt 15. Detta visar att det finns en större 
medvetenhet hos de äldre medlemmarna än hos de yngre vad gäller material och huruvida 
detta är av hållbar karaktär. Chi2-testet visar däremot ett för lågt värde på fråga 22. och det 
går därför inte att förkasta H0 när det gäller motivation av bonuspoäng. Intressant är ändå att 
man kan ana en omvänd tendens med analysen och vad som går att utläsa från fördelningen 
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av procentenheter för fråga 22. Resultatet av chi2-testet blev ett värde på 5,5 medan 
gränsvärdet för frågan låg på 5,9. De yngre tycks påverkas något mer än de äldre, detta 
samband kan dock inte styrkas av den statistiska analysen. Den statistiska anlysen visar att det 
finns en skillnad mellan de olika åldersgrupperna, vad gäller fråga 13 samt 15. Det går även 
att utläsa en skillnad mellan de olika frågorna, där tendensen är högre på fråga13. än 15. Detta 
går i enlighet med empirin som visar att kvalitet prioriteras över hållbarhet. 

6 Diskussion  
 
Studiens syfte var att undersöka om kundklubbar kan fungera som ett marknadsföringsverktyg 
i syfte att påverka kunder mot ett mer hållbart köpbeteende i en fast fashion-kontext. 
Fokusgrupp och enkät visar att medlemmarnas generella attityder kring företaget är positivt. 
Kunderna beskriver prisläget samt den höga modegraden som de två främsta anledningarna 
till varför de är kunder hos företaget. De är dock inte medvetna om företagets CSR- och 
hållbarhetsarbete. Trots förbättringar inom kvalitetsarbetet förknippas företaget med “slit och 
släng”-produkter. För att optimera kundklubben i syfte att uppmärksamma hållbarhetsarbete 
och utbud är samarbete mellan avdelningar utöver CRM nödvändig. Även riktad 
marknadsföring kan förstärka. Genom implementering av EDM i sin kommunikation kan en 
närmre relation skapas. Personliga utskick för att uppmärksamma kunden om produkter av 
hållbar karaktär kan ha en direkt påverkan på kundens attityd och därmed minska the attitude-
behaviour gap. 
      
The attitude-behaviour gap bekräftas av studiens deltagare. Lättillgänglig information kan 
upplysa kunder om vilken skillnad deras köp gör för miljön. Därmed kan en närhet skapas till 
problemet och kunden får en tydligare koppling mellan agerande och konsekvenser. Företaget 
kan ytterligare motivera till mer hållbara köp genom speciella erbjudanden gällande hållbara 
produkter eller ge fler bonuspoäng vid samma köp. Attityden till bonuspoäng visade att de 
kan vara ett sätt att engagera medlemmar på enligt fokusgrupp, här gick dock det inte att se en 
signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna i enkäten. Vidare bekräftar studien att 
kunder ofta drivs av ett ha-begär och generellt inte planerar sina inköp. På grund av detta 
måste företaget vara skickliga på att skicka ut attraktiva erbjudanden. Då kunden dessutom 
upplever utbudet av kläder i hållbart material som litet, finns det även utrymme för bättre 
exponering både i butik och online.  
  
Följande studie visar att utbildning av personal är en central lösning som genomsyrar studiens 
resultat och som fokus bör läggas på. En övervägande majoritet av det undersökta företagets 
kunder har en önskan att veta mer om hållbarhet och i fokusgruppen uttrycktes även att det 
saknas kunskap om hållbarhet hos anställda. Då personal inte besitter kunskap om 
materiallära kan detta inte heller förväntas från kunder, vilket gör att utbildning blir en 
centralt i studiens resultat. Utbildningsportaler är något som företaget redan planerar att 
implementera då detta bevisades effektivt vid lansering av kundklubben. Personalens relevans 
blir extra tydlig då studien visar att få deltagare reflekterar över plaggets material samtidigt 
som kunskap om material kan motivera till köp. Chi2-test visade en signifikant skillnad där 
den äldre åldersgruppen hade ett högre medvetande inför frågan, vilket ger utrymme för 
framtida ökad kunskap hos den yngre gruppen. Uppmärksam och påläst personal i 
kombination av tydligare exponering kan påverka kunders attityder kring företaget som 
hållbart. 
 
Studien visar att en kundklubb kan fungera som marknadsföringskanal och även som ett 
verktyg för attitydförändring. Genom att företagets hållbarhetsarbete uppmärksammas med 
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hjälp av kundklubben kan synen på företaget som ett “slit och släng”-koncept minska. Att 
denna påverkan kan få medlemmar att handla på ett mer hållbart sätt är dock inget som 
bekräftas i studien. Då studien inte undersökt huruvida denna attitydförändring faktiskt 
påverkar köpbeteendet hos medlemmar kan inga slutsatser dras om kundklubbens påverkan på 
detta. 

7 Slutsats 
 
Sammanfattningsvis visar studien att en kundklubb fungerar som marknadsföringsverktyg då 
den skapar en direkt kommunikationsväg från företag till klubbmedlemmar. Vidare visar 
studien att företaget kan använda detta verktyg för att verka värdeökande och på så vis 
uppmuntra sina kunder till en mer hållbar konsumtion. Kundklubben kan dessutom brukas 
som konkurrensfördel gentemot andra fast fashion-företag. 
 
Det problematiska attitude-behaviour gapet bekräftas i studien men kan minskas genom 
utbildning av personal och ett fortsatt arbete med EDM i kundklubben. Utbildning och EDM 
är centrala lösningar som genomsyrar studiens resultat. Genom utbildning av personal kan 
information nå ut till kunder på ett mer effektivt sätt och bidra till ett mer hållbart 
köpbeteende. Genom en mer lättillgänglig placering och information om produkter av hållbar 
karaktär kan intresset för dessa öka hos kunden. Studien visar även att en fortsatt 
implementering av EDM i kundklubben skapar en ökad positiv attityd från kund till företag, 
men kan inte påvisa att denna är lojalitetsskapande. Genom att erbjuda medlemmar 
specialiserade erbjudanden skapas däremot ett värde för kunden. Studien visar även att 
medlemmar ställer sig positiva till kundklubbens bonussystem, vilket bör utnyttjas för att 
motivera till köp av produkter i hållbart material. Fokusgruppen visar att bonuspoäng är ett 
exempel på hur kundklubben kan användas som värdeskapande och motivera till köp genom 
att skapa en positivitet kopplad till det. Sammanfattningsvis bekräftar studien att kundklubben 
utgör ett värde, både för företaget och kunden och att detta ligger i användandet av 
marknadsföringskanalen som attitydförändrare samt värdehöjare. 

8 Förslag till vidare forskning 
 
Studiens enkät visar att det existerar skilda åsikter och köpvanor berorende på ålder. Därför 
kan fortsatt forskning med ett större fokus på enskilda åldersgrupper vara av intresse. 
Möjlighet ges till vidare statistisk analys baserad på den kvantitativa enkäten som utformats. 
Exempelvis en mer genomarbetad forskning specificerad på kunders synsätt på kundklubbar i 
olika kommuner i Sverige med resultaten från enkätundersökningen som underlag. Fortsatt 
forskning kring hur man effektiviserar utbildning av personal är även möjligt.  
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10 Bilagor  

10.1 Formulär till fokusgrupp 
 

    
 

Hej bästa medlem! 

 
Just nu genomför Textilhögskolan i Borås en undersökning i samarbete med Gina 
Tricot gällande vår kundklubb och vårt hållbarhetsarbete. Som en del av 
undersökningen kommer en fokusgrupp att hållas för att du som kund ska få belysa 
dina funderingar kring ämnet. 

 
Spotlight är kundklubben som kastar ljus på det som är mest intressant för dig. 
Gällande belöningar, trender och erbjudanden så är du alltid i fokus. Allt för att vi 
ska kunna ge dig en fantastisk shoppingupplevelse på Gina Tricot. The Good 
Project handlar om hållbarhets- och miljöarbetet på Gina Tricot. Projektet har ett 
holistiskt perspektiv och fokuserar på frågor inom CSR, hållbarhet och 
kvalitetsstyrning. 
Du som kund väldigt viktig för oss och vi försöker alltid att förbättra oss för att möta 
dina förväntningar. Vi är väldigt intresserad av dina åsikter och funderingar och 
bjuder därmed in dig till att delta i en fokusgrupp som belyser ämnet. Tillsammans 
har möjlighet att göra Gina Tricot ännu bättre! 

 
Fokusgruppen kommer att äga rum kl. 18:00, 2 maj i centrala Göteborg. 
 
Som tack för ditt deltagande bjuder vi dig på ett presentkort värt 500 kr och en 
goodiebag med lite överraskningar. 
 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vi ser fram emot att höra av dig! 
 

NAMN PERSONNUMMER 
(EJ FYRA SISTA) 

E-MAILADRESS 
(OBLIGATORISKT) 

TELEFONNUMMER 
(VALFRITT) 
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10.2 Inbjudan till enkät  
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10.3 Utskick till medlemmar 
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10.4 Enkät till kundklubbens medlemmar (med motivering) 
 

1. Hur gammal är du? 
 
_____________________ 
 
2. Vilken kommun bor du i? 
 
_____________________ 
 
3. Hur länge har du varit kund hos Gina Tricot? 
a) Jag har nyss genomfört mitt första köp 
b) Mindre än ett år 
c) 1-2 år 
d) 3-5 år 
e) 6 eller fler år 
f) Jag har ännu inte genomfört mitt första köp 
 
Kan visa om kunder som har handlat längre på Gina Tricot är mer benägna att bli 

medlemmar i kundklubben.  
 
4. Hur ofta handlar du på Gina Tricot? 
a) 1-2 gånger i veckan 
b) 1-2 gånger i månaden 
c) 1-2 gånger per halvår 
d) Någon gång per år 
 
Visar hur ofta kunden kommer i kontakt med Gina Tricot och nås av reklam/kommunikation 

från företaget. 
 
5. Varför handlar du på Gina Tricot? 
Beskriv kort med en mening 
 
____________________________ 
 
Ger oss svar på vad som är värdedrivande hos Gina Tricot.  
 
6. Vilka av följande ord skulle du använda för att beskriva Gina Tricot? 
Du kan kryssa i flera alternativ. 
a) Billigt 
b) Hög kvalitet 
c) Dyrt 
d) Hög modegrad 
e) Låg kvalitet 
f) Mycket för pengarna 
g) Låg modegrad 
h) Hållbart 
i) Lågt värde för pengarna 
 
Ger oss svar på vilka områden som Gina Tricot är bra på alternativt måste bli bättre på att 

kommunicera ut till sina kunder. 
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7. Hur kom du i kontakt med Spotlight? 
a) Genom en vän 
b) Genom Gina Tricots hemsida 
c) Genom information i butik 
d) Genom sociala medier (Instagram, Facebook) 
e) Annat sätt - specificera nedan: 
____________________________ 
 
Ger oss svar på vilka kommunikativa medel som fungerat bäst. 
 
8. Vilka förväntningar har du på en kundklubb? Du kan kryssa i flera alternativ. 
a) Erbjudanden och rabatter 
b) Information om det senaste som händer inom företaget 
c) Trendinspiration 
d) Förtur till realisation och nyheter 
e) Inbjudningar till event 
 
Ger oss svar på vilka utskick som kommer att uppskattas mest från kunden. 
 
9. Är du medlem i andra kundklubbar? (Kan vara andra än klädmärken.) 
a) Ja, fler än 5 
b) Ja, 3-5 
c) Ja, 1-3 
d) Nej 
 
Ger oss svar på hur lojala kunderna är. 
 
10. Tar du del av erbjudanden via kundklubben? 
a) Ja 
b) Ibland 
c) Nej 
d) Har ännu inte fått något erbjudande 
 
Ger oss svar på om det är effektivt att skicka ut erbjudanden/om kunder tar del av dem.  
 
11. Hur ser din allmänna uppfattning ut angående reklam...  
Väldigt negativ  Väldigt positiv    
a) via e-mail?  1 2 3 4 5 
b) via sociala medier?1 2 3 4 5 
c) i butik? 1 2 3 4 5 
d) via sms? 1 2 3 4 5 
 
Ger oss svar på vilken typ av reklam som uppskattas mest av kunden.  
 
12. Vad innebär kvalitet främst för dig? 
a) Skön känsla 
b) Exklusivt material 
c) Högt pris 
d) Exklusivt varumärke 
e) Lång livslängd/hög slitstyrka 
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Ger oss svar på vilka egenskaper hos ett plagg som ska kommuniceras ut vad gäller kvalitet. 
 
13. Tittar du på vilket material ett plagg är gjort av när du handlar? 
a) Ja, alltid 
b) Ofta 
c) Ibland 
d) Aldrig 
 
Ger oss svar på hur uppmärksam kunden är vad gäller material. 
 
14. Påverkar plaggets material dig när du handlar? 
a) Ja, absolut 
b) Ja, något 
c) Nej, inte märkbart 
d) Nej, inte alls 
 
Ger oss svar på om materialval är en del av köpprocessen. 
 
15. Reflekterar du över om ett plagg är gjort av hållbart material när du handlar 

kläder? (Till exempel ekologisk bomull, Tencel®, proviskos eller återvunnen polyester) 
a)  Alltid 
b) Ofta 
c)  Ibland 
d) Aldrig 
 
Ger oss svar på om hållbarhet materialval är en del av köpprocessen. 
 
16. Hur ofta planerar du vad du ska handla innan du går till butik? 
a)  Alltid 
b) Ofta 
c)  Ibland 
d) Aldrig 
 
Ger oss svar på i vilken mån kunden handlar på ett mer hållbart sätt. 
 
17. Hur skulle du betygsätta kvaliteten hos Gina Tricots produkter? 
a)  Väldigt hög kvalitet 
b) Hög kvalitet 
c)  Varken hög eller låg kvalitet 
d) Låg kvalitet 
e)  Väldigt låg kvalitet 
 
Ger oss svar på hur kunden uppfattar kvaliteten hos Gina Tricot 
 
18. Hur skulle du betygsätta “värde för pengarna” hos produkterna? 
Med “värde för pengarna” menar vi den nytta/upplevelse du får av det du köper, vägt mot det du 

betalar för varan.  
a)  Utmärkt 
b) Över medel 
c)  Medel 
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d) Under medel 
e)  Uselt 
 
Ger oss en aning om hur produkterna uppfattas prismässigt inför en eventuell höjning. 
 
19. Hur skulle du betygsätta priserna hos Gina Tricot? 
a)  Väldigt högt pris 
b) Högt pris 
c)  Varken högt eller lågt pris 
d) Lågt pris 
e)  Väldigt lågt pris 
 
Ger oss svar i kombination med föregående fråga på hur priskänsliga kunder är. 
 
20. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för en produkt av hållbart material? (Till 

exempel ekologisk bomull, Tencel®, proviskos eller återvunnen polyester) 
a)  Ja 
b) Kanske, beror på varan 
c)  Nej 
d) Vej ej 
 
Ger oss svar på hur villiga kunderna är att betala extra för en hållbar produkt. 
 
21. Vilka krav ställer du på ett plagg med högre pris än du är van vid? Du kan kryssa i 

flera alternativ. 
a)  Högre kvalitet 
b) Bättre passform 
c)  Högre modegrad 
d) Längre livslängd 
e)  Inga direkta krav 
 
Ger oss svar på vilka egenskaper som de hållbara plaggen måste besitta. 
 
22. Om du hade fått fler bonuspoäng vid köp av ett av Gina Tricots hållbara 

produkter, hade det motiverat dig till köp?  
a) Ja, absolut 
b) Ja, troligtvis 
c) Varken eller 
d) Nej, inte märkbart 
e) Nej, inte alls 
 
Ger oss svar på om bonuspoäng motiverar kunder till ett mer hållbart köpbeteende.  
 
23. I hur stor grad påverkar följande faktorer ditt köp av kläder? 
Ingen påverkan                                                         Maximal påverkan 
a) Kvalitet  1                 2                 3                 4                 5                 
b) Pris      1                 2                 3                 4                 5 
c) Design   1                 2                 3                 4                 5 
d) Hållbarhet 1                 2                 3                 4                 5        
e) Färg       1                 2                 3                 4                 5 
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10.5 Chi2-test 
 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

13. Tittar du på vilket material ett plagg är gjort 

av när du handlar? * Ålder 
429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,958a 3 ,000 

Likelihood Ratio 30,859 3 ,000 

N of Valid Cases 429   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

17,10. 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

15. Reflekterar du över om ett plagg är gjort av 

hållbart material när du handlar kläder? * Ålder 
429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,423a 3 ,038 

Likelihood Ratio 8,423 3 ,038 

N of Valid Cases 429   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

16,65. 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

22. Om du hade fått bonus poäng * Ålder 429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 



 

 35 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,592a 2 ,061 

Likelihood Ratio 5,580 2 ,061 

Linear-by-Linear Association 2,288 1 ,130 

N of Valid Cases 429   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,44. 
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