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Abstract 
The challenges of operating within a constantly changing sector as the fashion and textile 
industry have proven to be extensive. Competitiveness between companies are increasing and 
customers have thus become less loyal to individual brands. In order to maintain the 
company’s competitive advantage strategies have been developed to keep customers loyal to 
the specific brand, often in the form of loyalty programs. However, previous research shows 
inconsistent evidence about the effectiveness of these programs and whether they actually 
lead to increased customer loyalty. The problem is based on the fact that there is a widespread 
lack of knowledge among companies regarding how to design a well-functioning loyalty 
program. Therefore, the purpose of this study is to investigate how retailers selling textile 
products on the Swedish market can design their loyalty programs to increase customer 
loyalty. Focus will be on medium to large companies and how they can work with open and 
closed loyalty programs as well as how they can make use of monetary and non- monetary 
rewards within the program. Furthermore, the study wishes to gain insight into the 
opportunities and limitations these companies recognize with fee-based loyalty programs. In 
order to answer the research questions, a combination of qualitative and quantitative research 
has been conducted in terms of a content analysis and semi structured interviews. 

The study implies that an open structure can be easy to implement when launching a loyalty 
program. But in order to increase customer loyalty and build long-term relationships, a closed 
loyalty program could be perceived as a better option. When it comes to rewards, non- 
monetary rewards are better in the sense of creating a closer relationship with the customer 
whilst monetary rewards often results in a completed purchase. A balance between these 
types of rewards could thus lead to true loyalty towards a brand. The companies acknowledge 
both possibilities and limitations in terms of implementing a membership fee. For example, 
they believe that incorporating fees would generate fewer members within the loyalty 
program. But at the same time there is a belief amongst the companies that the customers 
would become more loyal if they pay for their membership. 

Keywords: Loyalty programs, customer loyalty, monetary and nonmonetary rewards, 
loyalty program fees  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Sammanfattning 
Utmaningarna med att befinna sig i en ständigt föränderlig bransch som mode- och 
textilindustrin har visat sig vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar och kunder har 
därmed blivit allt mindre lojala till enskilda varumärken. För att bibehålla företagets 
konkurrensfördelar har strategier utvecklats för upprätthålla kundens lojalitet gentemot 
varumärket, bland annat i form av lojalitetsprogram. Tidigare forskning visar emellertid på 
inkonsekventa bevis kring hur effektiva dessa program faktiskt är och huruvida de leder till 
ökad kundlojalitet. Problemet har sin grund i att det finns en utbredd kunskapsbrist bland 
företag gällande hur man utformar ett väl fungerande lojalitetsprogram. Syftet med uppsatsen 
är att undersöka hur detaljhandelsföretag som säljer textila produkter på den svenska 
marknaden kan utforma sina lojalitetsprogram för att främja kundlojalitet. Fokus ligger på 
medelstora till stora företag och hur de arbetar med öppna respektive stängda 
lojalitetsprogram samt hur de kan använda sig utav monetära och icke-monetära förmåner 
inom programmet. Vidare avser uppsatsen att få en inblick i de möjligheter och begränsningar 
dessa företag ser med avgiftsbaserade lojalitetsprogram. För att besvara frågeställningarna 
tillämpas en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning i form av en innehållsanalys 
och semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att en öppen struktur kan vara lätt att implementera vid uppstarten av ett 
lojalitetsprogram. Men för att främja kundlojalitet och långsiktigt bygga relationer skulle ett 
stängt lojalitetsprogram kunna uppfattas som ett bättre alternativ. När det kommer till 
förmåner är icke-monetära förmåner bättre i avseendet att skapa en närmare relation till 
kunden och monetära förmåner positivt i den bemärkelsen att de resulterar i ett köp. En 
balans mellan dessa skulle därmed kunna resultera i en sann lojalitet gentemot varumärket. 
Företag ser flertalet möjligheter och begränsningar med att implementera en medlemsavgift. 
Till exempel tror de att avgifter skulle generera färre medlemmar. Men samtidigt finns det en 
tro bland företagen om att dessa medlemmar skulle bli mer lojala om de betalat för sitt 
medlemskap. 

Nyckelord: Lojalitetsprogram, kundlojalitet, monetära och icke-monetära förmåner, 
medlemsavgifter  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Definitioner    

Customer Relationship Management (CRM) - Syftet med CRM från ett företags 
perspektiv är att förstå sina kunder och de faktorer som påverkar kundlojaliteten för att 
därefter kunna bygga långsiktiga relationer. Vid implementering av teknologi i form av ett 
CRM-system kan företag mer effektivt hantera kunddata och en heterogen kundgrupp (Bhat 
& Darzi 2016). 
       
Medelstora företag - Sysselsätter mellan 50-250 personer och har en omsättning som inte 
överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per 
år (European Commission 2018). 

Stora företag - Överskrider värdena som presenteras under Medelstora företag. 
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1. Introduktion 

Det här kapitlet introducerar bakgrunden till problemet och därefter följer en 
problemdiskussion. Vidare identifieras uppsatsens syfte samt frågeställningar. Relevanta 
avgränsningar presenteras i slutet av kapitlet. 
!  

1.1 Bakgrund  

Mode- och textilindustrin genomgår just nu ett omvälvande skifte och beskrivs ofta med ord 
som ”osäker” och ”utmanande”. Tillsammans med kundens allt större intresse för det digitala 
växer också förväntningarna på företagens kundupplevelse. Utmaningarna med att befinna 
sig i en ständigt föränderlig bransch och en oförutsägbar makroekonomisk miljö har visat sig 
vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar i takt med att den digitalt gränsöverskridande 
handeln växer. Online finns en möjlighet för kunden att lätt jämföra priser och produkter samt 
få tillgång till information snabbare än någonsin. Konsumenter är kunniga och har allt högre 
förväntningar och standarder. Konsekvensen är att kunderna blivit allt mindre lojala till 
enskilda varumärken (The Business of Fashion & McKinsey & Company 2017). Bland 
Generation Y (vilket anses bestå av personer födda mellan 1980 och 1995 enligt Budac 
(2015)) berättar två tredjedelar att de skulle kunna tänka sig handla från ett annat varumärke 
för en rabatt på 30% eller mer (The Business of Fashion & McKinsey & Company 2017). 

Till följd av att befinna sig i en utmanande bransch med illojala kunder har specialister inom 
marknadsföring utarbetat mångfacetterade strategier för att bibehålla företags 
konkurrensfördelar. En av de viktigaste anses bland många entreprenörer vara förmågan att 
utveckla och upprätthålla kundens lojalitet gentemot varumärket (Mao 2010). När chefer 
verksamma inom modeindustrin blev tillfrågade vilka som var deras prioritetsområden inför 
2018 hamnade Customer Relationship Management (CRM) och VIP lojalitetsprogram högt 
upp på listan (The Business of Fashion & McKinsey & Company 2017). Värdet på 
marknaden för CRM förväntas mer är tredubblas innan år 2023 (Stephens 2018). Det är inte 
förvånande att företag värdesätter lojala kunder. Det är mer kostnadseffektivt att behålla en 
redan existerande kund än att värva en ny (Khan 2013; Kumar & Shah 2004). Därutöver 
spenderar återkommande kunder upp till 67% mer än vad helt nya kunder gör (Stephens 
2018).  

En populär strategi inom CRM är implementerandet av ett lojalitetsprogram, även kallat 
kundklubb i folkmun. Ett sådant program fungerar som ett integrerat system av 
marknadsföringsprocesser vars mål är att belöna och uppmuntra kunden genom incitament 
(Kang, Alejandro & Groza 2015). Målet är att  öka kundens lust att fortsätta interagera med 
en produkt, butik eller ett varumärke. Sedan 1981, när American Airlines introducerade 
världens första lojalitetsprogram, AAdvantage, har dessa program anammats av flera 
industrisektorer och ökat i popularitet bland konsumenterna (Berry 2015). Dock visar nya 
undersökningar att hälften av alla medlemskap i USA är helt inaktiva (Fruend 2017). Ett 
annat bakslag är att 81% av alla medlemmar i lojalitetsprogram inte ens är medvetna om 
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vilka förmåner de har eller hur de löses ut (Stephens 2018).  Samtidigt visar 
Kundklubbsrapporten 2017 (Östgren 2017) att företag på den svenska marknaden som har ett 
lojalitetsprogram ofta misslyckas med att skapa unika förmåner då de flesta program bygger 
på samma erbjudanden som alla andra. Marknaden för lojalitetsprogram befinner sig alltså i 
ett osäkert utvecklingsskede där företag behöver utveckla tydliga och genomarbetade 
strategier för att kunna uppnå sann kundlojalitet. 

1.2 Problemdiskussion 
Utifrån ett teoretiskt perspektiv är lojala kunder ett åtråvärt fenomen för företag som verkar 
på konkurrensutsatta marknader (Kumar & Shah 2004). Men vägen till en lojal kundkrets har 
inte visat sig enkel. Speciellt inte på senare år då flertalet studier visar på allt mer illojala 
kundmönster (Su, Jiang, Chen & Dewall 2017; Michaelidou & Dibb 2009). Detaljhandeln 
inom textil och mode är synnerligen utsatt för detta beteende av varumärkesbyte på grund av 
många likvärdiga alternativ och den korta inköpsfrekvensen (Goldsmith 2000). Speciellt 
inom de yngre generationerna, Y och Z (Z som anses vara personer födda mellan 1996 och 
2010 enligt Budac (2015)), som generellt utmärker sig som mer bytesbenägna (Gurău 2012; 
Budac 2015). Som tidigare nämnts använder sig företag i stor utsträckning av 
lojalitetsprogram i hopp om att uppnå sann lojalitet. Trots detta är existerande bevisunderlag 
inkonsekvent gällande hur effektiva dessa program faktiskt är och huruvida de leder till ökad 
kundlojalitet som efterföljd (McCall & Voorhees 2010; Steinhoff & Palmatier 2016; Liu 
2007).  

Motsägelsefull forskning har resulterat i studier som utforskar vad det egentligen är som 
påverkar lojalitetsprogrammens effektivitet. Litteraturen från det senaste årtiondet belyser att 
utformningen av programmet och dess innehåll spelar en viktig roll (Melnyk & Bijmolt 2015; 
Liu & Yang, 2009; Melnyk & van Osselaer, 2012). Samtidigt finns det en utbredd förvirring 
kring hur företag ska formge och förvalta ett lojalitetsprogram. Många företag väljer att starta 
upp ett program av den simpla anledningen att konkurrenterna har ett (McCall & Voorhees 
2010; Dowling 2002; Meyer-Waarden 2008; Liu & Yang 2009). Detta utan att veta hur de ska 
differentiera sig på marknaden (Dowling 2002). Meyer-Waarden (2008) belyser även att den 
stora spridningen av lojalitetsprogram och bristen på differentiering programmen emellan 
begränsar möjligheten till att uppnå sann kundlojalitet. Liu (2007) påpekar även att 
implementeringen av ett lojalitetsprogram är en kostsam investering som kräver ett 
långsiktigt engagemang samt kunskap om hur dessa typer av program fungerar innan företag 
satsar på ett sådant åtagande.  

Enligt Lundberg & Lundberg (2010) är det viktigare för kunden vad företaget kan erbjuda än 
vad det är för varumärke man väljer att handla av. Detta påvisar vikten av att välja rätt typ av 
förmåner för att kunna generera kundlojalitet. Litteraturen klassificerar förmåner i två 
kategorier; monetära och icke-monetära (Ruzeviciute & Kamleitner 2017; Dorotic, Bijmolt & 
Verhoef 2012). Monetära förmåner är kopplade till ett ekonomiskt värde (Ruzeviciute & 
Kamleitner 2017) och erbjuder oftast besparingar genom exempelvis rabatter eller kuponger 
(Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Icke-monetära belöningar förser kunden med 
psykologiska och emotionella förmåner som företräde servicemässigt, uppgraderingar, 
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evenemang eller upphöjd särstatus (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Ruzeviciute & 
Kamleitner (2017) påvisar att monetära förmåner lockar kunder att bli medlem i ett 
lojalitetsprogram i högre grad än icke-monetära förmåner (Ruzeviciute & Kamleitner 2017). 
Men, litteraturen belyser även att det kunderna är ute efter när de väl blivit medlemmar kan 
ändras från det som initialt fick dem att ansluta sig. Icke-monetära förmåner har visat sig 
generera kundlojalitet i lika stor utsträckning som monetära förmåner (Ruzeviciute & 
Kamleitner 2017) och i vissa fall till och med i större utsträckning (Melnyk & Bijmolt 2015).  
Införandet av icke-monetära förmåner kan hjälpa företag att differentiera sig mot 
konkurrerande lojalitetsprogram (Kumar & Shah 2004) då företaget kan erbjuda sina kunder 
något unikt som inte en generisk rabattsats kan. 

Bland det inkonsekventa forskningsmaterialet finns flertalet studier som ifrågasätter 
lojalitetsprogrammens effektivitet (Sharp & Sharp 1997; Uncles, Dowling & Hammond 
2003; Meyer-Waarden 2008; Szczepanska & Gawron 2011; Xie & Chen 2013) eller rentav 
kallar denna typ av program för bluffmakeri (Shugan 2005). Som en konsekvens av detta har 
företag försökt innovera grunderna för hur ett lojalitetsprogram är uppbyggt. Inom 
litteraturen har begreppet öppna respektive stängda lojalitetsprogram diskuterats. 
Bagdoniené, Jakštaitė, Organizaijø & Sisteminiai (2006) förklarar att öppna lojalitetsprogram 
är den typ av program som alla kan bli medlem i genom att enbart köpa produkter. Denna typ 
av program är vanligast på marknaden idag. Stängda lojalitetsprogram kan endast de mest 
åtråvärda kunderna bli medlem i genom att företaget till exempel inför hierarkiska nivåer 
(exempelvis brons, silver och guld) där kunden kan klättra i nivå beroende på hur mycket 
denne handlar. Stängda program kräver alltså något av kunden för att denne ska få tillgång till 
samtliga förmåner. Fördelen med stängda lojalitetsprogram är att de erbjuder fler fördelar för 
medlemmar samt att kunden upplever en känsla av exklusivitet. En nackdel är att en sådan 
utformning leder till att lojalitetsprogrammen involverar ett mindre antal kunder jämfört med 
öppna varianter. Detta innebär att företag får en mindre databas av kundinformation att arbeta 
med (Bagdoniené et al. 2006).  

Ett annat typ av stängt program som de senaste årens forskning lyft fram är en avgiftsbaserad 
variant som kräver en medlemsavgift av kunden för att denne ska få bli medlem. 
Implementeringen av en avgift har enligt modern forskning visat sig vara ett framgångsrikt 
koncept för att bygga sann kundlojalitet (Ashley, Gillespie & Noble 2016; Eason, Bing & 
Smothers 2015). Detta samtidigt som företag är intresserade av att maximera avkastningen i 
samband med lojalitetsprogram. Exempel på företag som framgångsrikt anammat konceptet 
på den amerikanska marknaden inkluderar bland annat Amazon och Barnes & Noble (Ashley, 
Gillespie & Noble 2016). Detta gör avgiftsbaserade lojalitetsprogram som forskningsområde 
högst aktuellt. Men det finns även svårigheter med avgiftsbaserade lojalitetsprogram. 
Forskning visar att en årlig avgift minskar sannolikheten för att en kund ska ansluta sig som 
medlem (Eason, Bing & Smothers 2015; De Wulf, Odekerken-Schröder, de Canniére & Van 
Oppen 2003).  

Problemet har alltså sin grund i att det finns en utbredd kunskapsbrist bland företag gällande 
hur man utformar ett väl fungerande lojalitetsprogram som genererar kundlojalitet. När 
företag tar efter varandra utan att skapa unika förmåner för kunderna försvinner 
lojalitetsprogrammen i mängden. Detta samtidigt som kunder visar upp mer illojala 
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kundmönster vilket gör behovet av ett fungerande lojalitetsprogram allt viktigare. Tidigare 
forskning i anknytning till lojalitetsprogram har i stor utsträckning grundat sig i ett 
kundperspektiv. Genom att undersöka problemet utifrån ett företagsperspektiv och därmed ta 
reda på de bakomliggande anledningarna till att det ser ut som det gör kan denna uppsats 
bidra med en ny infallsvinkel. Genom att utgå från företaget kan denna uppsats synliggöra 
hur medelstora till stora företag  med väletablerade lojalitetsprogram arbetar med 1

utformningen av dessa. Med hjälp av vetenskapliga begrepp som öppna respektive stängda 
program samt monetära och icke-monetära förmåner kan problemet undersökas i relation till 
tidigare forskning. 

Införandet av en medlemsavgift som tidigare diskuterats skulle kunna vara en del av 
lösningen på problemet. Men, i och med att litteraturen som avhandlar ämnet är tunn och 
fenomenet näst intill icke-existerande på den svenska marknaden behövs en separat och mer 
djupgående diskussion om dess möjligheter respektive begränsningar. Dessutom är detta en 
relativt ny trend på den amerikanska marknaden vilket motiverar en explorativt vinklad 
frågeställning där företag får resonera kring dess potential i Sverige.  

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur detaljhandelsföretag som säljer textila produkter på 
den svenska marknaden kan utforma sina lojalitetsprogram samt hur denna utformning skulle 
kunna främja kundlojalitet. 

1.4 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att besvaras i denna uppsats: 

● Hur kan medelstora till stora detaljhandelsföretag som säljer textila produkter på den 
svenska marknaden arbeta med utformningen av öppna och stängda 
lojalitetsprogram? 

● Hur kan dessa företag använda monetära och icke-monetära förmåner inom 
lojalitetsprogrammet för att främja kundlojalitet? 

● Vilka möjligheter respektive begränsningar ser dessa företag med avgiftsbaserade 
lojalitetsprogram? 

 Se 1.6 Definitioner1
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1.5 Avgränsningar    

Uppsatsen avser att undersöka lojalitetsprogram utifrån företagets perspektiv vilket innebär 
att en avgränsning gjorts då konsumentens perspektiv inte studeras. Detta val grundar sig i 
den brist på avgiftsbaserade lojalitetsprogram på den svenska detaljhandelsmarknaden. En 
potentiell uppsats kring hur konsumenter ser på avgiftsbaserade lojalitetsprogram hade till 
stor del resulterat i hypotetiska svar. Detta då fenomenet inte hunnit breda ut sig på den 
svenska marknaden ännu vilket innebär att konsumenter hade behövt gissa sig till sitt 
agerande om de ställts inför ett sådant alternativ. Genom att istället rikta in sig på företag som 
har ett lojalitetsprogram och som känner sina egna kunder väl med hjälp av kunddata kan en 
mer trovärdig empiri presenteras där företag relaterar sina idéer och påståenden till tidigare 
erfarenheter och den fakta de besitter. 

Uppsatsen avgränsas ytterligare genom att enbart fokusera på medelstora till stora företag. 
Valet grundar sig i att det främst är företag av dessa storlekar som har väletablerade 
lojalitetsprogram med höga medlemsantal. I de större företagen finns det dessutom mer 
inarbetade rutiner och en stark bakomliggande organisation som klarar av att underhålla 
lojalitetsprogrammen.  

Dessutom avgränsas uppsatsen från att undersöka diverse kontofunktioner som en del företag 
använder sig av i kombination med sitt lojalitetsprogram. Dessa kontofunktioner innebär att 
klubbmedlemen kan koppla ett konto med utökade betalningsmöjligheter som exempelvis 
delbetalning till sitt medlemskap och erhålla ytterligare förmåner. En sådan inkludering hade 
resulterat i en alltför bred undersökning. Om ett lojalitetsprogram erbjuder en sådan 
kontofunktion kommer detta endast nämnas kort i anslutning.        
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2. Litteraturgenomgång      

I detta kapitel introduceras först tidigare forskning och följs sedan av den teoretiska 
referensramen som ligger till grund för analysen.  
!  

2.1 Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning inom ämnena kundlojalitet, 
konsumentbeteende och lojalitetsprogram.   

2.1.1 Kundlojalitet  
I samma takt som vårt samhälle globaliserats har också konkurrensen företag emellan 
hårdnat. Kunder med tillgång till internet och sociala medier har ett oändligt smörgåsbord av 
varumärken att välja bland när de handlar. Följaktligen har företag utarbetat strategier för att 
kunna utveckla och bibehålla lojalitet bland sina kunder. Kundlojalitet anses idag vara en 
ytterst värdefull tillgång för företag som verkar i konkurrensutsatta marknader (Kumar & 
Shah 2004). Enligt flertalet forskare kostar det fem till sex gånger mer för företag att erhålla 
en ny kund än vad det kostar att behålla en befintlig (Khan 2013). Men trots att det länge 
forskats kring ämnet har flertalet författare haft svårighet att enas om en homogen definition 
av begreppet kundlojalitet (se t.ex. Dick & Basu 1994; Khan 2013). Övergripande kan 
kundlojalitet beskrivas som intentionen att återkommande köpa ett företags produkter och 
tjänster, vilket också är industriens målbild  (Pi & Huang 2011). En alltmer citerad definition 
sammanställdes av Oliver (1999) och lyder: 

A deep held commitment to re-buy or re-patronize a preferred product/service 
consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 
purchasing, despite situational influences and marketing efforts that have the potential 
to cause switching behavior.   

(Oliver 1999) 

Denna definition menar på att en lojal kund kommer fortsätta känna behovet av att återköpa 
och engagera sig i ett visst varumärke trots negativa influenser från omvärlden. Genom att 
sammanställa resultatet från vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2002 och 2012, kom 
Khan (2013) fram till fyra huvudsakliga fördelar som företag kan erhålla med lojala 
konsumenter. De är villiga att (1) köpa oftare, (2) prova företagets nya produkter eller 
tjänster, (3) rekommendera företagets produkter eller tjänster till andra (positiv word-of-
mouth) och (4) ge företaget feedback. Slutsatsen är att lojala kunder kan maximera företagets 
vinst och tillväxt då de har en hög återköpsfrekvens samt agerar som marknadsföring via 
positiv word-of-mouth  (Kumar & Shah 2004; Khan 2013; Vinod 2011).  
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2.1.2 Konsumentbeteende  

En anledning till att företag utarbetar strategier för att öka kundlojaliteten gentemot det 
enskilda varumärket är för att minska risken att denna kund överväger andra alternativ. 
Många konsulter menar på att målet med ett lojalitetsprogram bör vara att skapa en 
kundgrupp som endast är lojala till det specifika programmets varumärke. Dock visar tidigare 
forskning att hundraprocentig lojalitet är en orealistisk målbild (Uncles, Rowling & 
Hammond 2003; Michaelidou & Dibb 2009).  
  
Tittar man på flertalet genomförda köp så tenderar en kund att handla från flera olika 
varumärken inom samma produktkategori. Empiriskt sett vill inte kunder äta på en 
restaurang, bo på en och samma hotellkedja eller köpa plagg från endast ett varumärke 
(Uncles, Rowling & Hammond 2003). De är multi-lojala till flera varumärken samtidigt och 
köper därmed från en repertoar av företag (Michaelidou & Dibb 2009). Detaljhandeln inom 
textil och mode är synnerligen utsatt för detta beteende av varumärkesbyte på grund av 
många likvärdiga alternativ och den korta inköpsfrekvensen (Goldsmith 2000). Resultat från 
Michaelidou & Dibb (2009) visar att även respondenter som var ytterst positivt inställda och 
visade hög kundlojalitet gentemot ett varumärke var benägna till varumärkesbyte. Slutsatsen 
antyder att företag ska se till att deras varumärke finns med i kundens repertoar.  

Ett bytesbeteende syftar på kundens frivilliga beslut att flytta från ett befintligt alternativ till 
ett nytt. Det är ett vanligt fenomen som kan uppstå mellan olika varumärken eller inom 
samma varumärke. Till exempel, kunden fortsätter köpa från samma varumärke men byter 
produktkategori eller produktfärg (Jiang, Zhan & Rucker 2014). Anledningarna till varför en 
kund väljer att byta till ett annat varumärke kan vara många. Men oavsett orsaken tenderar 
kunder generellt att byta till mer attraktiva varumärken. Attraktivitet kan ökas genom att 
förbättra en eller flera produkt- och/eller servicedimensioner via exempelvis bättre 
kundservice, design och lägre pris (Al-Kwifi & Ahmed 2015). Srivastava & Sharma (2013) 
argumenterar även de för att god servicekvalité ökar kundtillfredsställelse och företagsbilden 
vilket kommer motivera kunden att motstå erbjudanden från konkurrenter. Su et al. (2017) 
presenterar i sin artikel att social exkludering är en stark bidragande faktor till 
varumärkesbyte. Detta kan triggas av att exempelvis avvisas som VIP-medlem eller avsiktligt 
eller oavsiktligt ignoreras av en säljare. Social exkludering berövar människor från känslan 
att ha kontroll över en situation. För att återställa denna kontroll kommer kunden att byta från 
det befintliga varumärket till ett nytt. 

Andra forskare menar på att man istället ska titta på kundens tidigare beteende för att förutspå 
deras benägenhet att byta till ett annat varumärke. Om en kund tidigare bytt varumärke inom 
en och samma produktkategori kommer denne vara mer benägen att byta i framtiden. Med 
andra ord, varje gång en kund byter till ett nytt varumärke blir det lättare att byta, och 
motivera bytet, nästa gång (Woodham, Hamilton & Leak 2017).  
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2.1.3 Lojalitetsprogram 

Reinar tz (2010) beskr iver lo ja l i te tsprogram som integrerade system av 
marknadsföringsprocesser vars mål är att frambringa kundlojalitet. Detta genom att bygga en 
relation till kunden via uppmuntran och belöningar i form av incitament (Kang, Alejandro & 
Groza 2015; Meyer-Waarden 2008; Sharp & Sharp 1997; Yi & Jeon 2003). 
Lojalitetsprogrammens huvudsakliga syfte är att långsiktigt stödja eller generera upprepade 
interaktioner mellan kunden och en produkt, butik eller ett varumärke. I och med detta har 
lojalitetsprogram blivit en viktig beståndsdel vid hantering av kundrelationer och byggandet 
av kundlojalitet (Reinartz 2010). Redan på 90-talet påvisade Oliver (1999) att sannolikheten 
är större att de som blir medlemmar i ett lojalitetsprogram identifierar sig starkare med 
företaget. Kumar & Shah (2004) påpekar att lojalitetsprogram även kan vara en nyckelfaktor 
som bidrar till nöjda kunder, bättre hantering av kundrelationer och en framgångsrik 
ekonomisk hållbarhet.  

Lojalitetsprogrammens effektivitet 
Trots att lojalitetsprogram är ett väl utbrett fenomen så finns det inkonsekventa bevis kring 
dess effektivitet och huruvida de lett till ökad kundlojalitet som efterföljd (McCall & 
Voorhees 2010; Steinhoff & Palmatier 2016; Liu 2007). En del studier tyder på att ett väl 
designat lojalitetsprogram kan öka antalet upprepade köp (McCall & Voorhees 2010; Lewis 
2004, Liu 2007). Andra studier ifrågasätter dess effektivitet (Sharp & Sharp 1997; Uncles, 
Dowling & Hammond 2003; Meyer-Waarden 2008; Szczepanska & Gawron 2011; Xie & 
Chen 2013). 

Lojalitetsprogrammens inverkan på kundlojalitet har alltså inte alltid visat sig vara positiv 
(Sharp & Sharp 1997; Uncles, Dowling & Hammond 2003). Enligt Szczepanska & Gawron 
(2011) genererar lojalitetsprogram en starkare lojalitet gentemot programmet i sig än mot 
företaget eller varumärket på grund av de förmåner som anförs. Meyer-Waarden (2008) 
belyser att det är de temporära belöningarna som får multi-lojala kunder att intressera sig för 
ett visst lojalitetsprogram. Detta innebär även att motivationen till lojaliteten är temporär och 
därmed inte speglar sann kundlojalitet. Flertalet studier belyser även att endast ett fåtal av 
medlemmarna i lojalitetsprogrammen faktiskt är aktiva (Xie & Chen 2013; Dorotic, Bijmolt 
& Verhoef 2012). Enligt Suh & Yi (2012) är ett vanligt problem bland existerande 
lojalitetsprogram på marknaden att kunder inte alltid uppskattar förmånerna tillräckligt 
mycket vilket resulterar i motvillighet gentemot att bli medlem i nya program. För de kunder 
som redan är medlemmar resulterar detta i missnöje mot lojalitetsprogrammet och företaget 
generellt. Shugan (2005) belyser även att lojalitetsprogram kan skapa mer förpliktelser än 
tillgångar för kunden genom att lova framtida belöningar som genererar kortvarig 
uppmuntran i utbyte mot en långvarig prestation. 

Trots kritiken som framförts gentemot lojalitetsprogram så finns det även studier som visar 
på det motsatta (Lewis 2004; Liu 2007). Lewis (2004) påvisar att lojalitetsprogram kan öka 
antalet årliga köp per kund. Även resultaten från en studie genomförd av Liu (2007) visar att 
medlemmar som tidigare inte handlat i stora mängder ökar både antal köp och summa 
spenderad vid köptillfället efter att de blivit medlem i ett lojalitetsprogram. Som tidigare 
nämnts belyser Szczepanska & Gawron (2011) att lojalitetsprogram genererar en starkare 
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lojalitet gentemot programmet i sig än mot varumärket eller företaget. Studier visar dock att 
lojalitet mot ett program i sin tur kan  leda till lojalitet gentemot företaget (Kang, Alejandro & 
Groza 2015; Yi & Jeon 2003; Kim, Lee, Choi, Wu & Johnson 2013).  

2.2 Teoretisk referensram 
Under denna rubrik presenteras den teoretiska referensramen som används för att analysera 
det empiriska resultatet. De teorier som lyfts fram avhandlar attityd- och beteendemässig 
lojalitet, generationssegmentering, öppna och stängda lojalitetsprogram samt monetära och 
icke-monetära förmåner. 

2.2.1 Attityd- och beteendemässig lojalitet 

När forskarna diskuterar kundlojalitet finns det främst två populära begreppsbildningar, (1) 
lojalitet i form utav en attityd som ibland leder till ett förhållande med varumärket och (2) 
lojalitet uttryckt i form av ett avslöjat beteende (Uncles, Dowling & Hammond 2003).   

Traditionellt mäts kundlojalitet genom den sistnämnda, det vill säga genom att granska 
kundens faktiska beteende när det kom till köp av ett företags produkter eller tjänster. 
Intressanta mått att undersöka ur denna synvinkel är exempelvis hur ofta kunden köper 
produkter/tjänster från varumärket och sannolikheten för återköp. Kundens lojalitet 
observeras alltså utifrån köpbeteendet (Kumar & Shah 2004). Enligt denna teori väljer 
kunden varumärket med den mest tillfredsställande upplevelsen genom att testa sig fram. När 
kunden återigen köper från samma varumärke är det inte för dennes positiva attityd eller 
djupa engagemang i företaget, utan för att det inte var värt tiden att söka efter ett alternativ 
(Uncles, Dowling & Hammond 2003). Kumar & Shah (2004) argumenterar dock för 
bristerna i detta synsätt och menar på att beteende i sig självt inte kan vara ett mått på sann 
kundlojalitet. Lojalitet grundar sig i mycket mer än endast upprepade köp, det är dessutom en 
attityd (Bagdonienė & Jakštaitė 2007).  

Attitydmässig lojalitet avser att undersöka kundens känslomässiga anknytning till det 
enskilda varumärket (Marshall 2010). Denna teori representerar ett mer långsiktigt 
engagemang från kunden och kan inte utläsas genom att endast studera köpbeteende (Kumar 
& Shah 2004). Intressanta mått att undersöka är exempelvis kundens inställning till 
varumärket och om kunden föredrar varumärket framför konkurrenterna (Watson, Beck, 
Henderson & Palmatier 2015).  Attitydmässig lojalitet är betydelsefull då den fungerar som 
en indikator av framtida beteende, såsom sannolikheten att kunden skulle rekommendera 
varumärket till närstående, det vill säga word-of-mouth. Flera forskare har betonat vikten av 
att ta hänsyn till både de attityd- och beteendemässiga aspekterna för att förstå sann 
kundlojalitet (Marshall 2010; Kumar & Shah 2004). Vissa kunder kan exempelvis ha en hög 
attitydmässig lojalitet gentemot ett varumärke men ändå inte bidra till företagets ekonomiska 
vinning genom upprepat köpbeteende (Watson et al. 2015).  
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En väl citerad modell för lojalitetssegmentering är den utformad av Dick & Basu (1994). De 
två forskarna hävdar att lojalitet utformas i förhållandet mellan attityds- och beteendemässiga 
element och föreslår därmed fyra olika kategorier av kundlojalitet: Sann lojalitet, Latent 
lojalitet, Falsk lojalitet och Ingen lojalitet. Dessa sammanfattas i Figur 1:  

Figur 1: Sambandet mellan attityd- och beteendemässig lojalitet. Omarbetad  (Dick & Basu 1994) 2

   
● Sann lojalitet: Kategorin att föredra eftersom kunden både är mycket positivt inställd 

till varumärket samt har en hög återköpsfrekvens.  

● Latent lojalitet: Kunden är mycket positivt inställd till varumärket men har en lägre 
köptrohet. I detta fallet är det viktigt att identifiera och avlägsna alla potentiella 
anledningar till varför kunden inte väljer att genomföra ett köp hos företaget.  

● Falsk lojalitet: Kunden gör regelbundna köp trots att de inte har en stark positiv 
inställning till varumärket. Förklaringen kan ligga i att kunden uppfattar väldigt små 
skillnader mellan olika varumärken i samma produktkategori och baserar sina köp på 
tillfälliga signaler såsom hyllpositionering eller speciella erbjudanden.  

● Ingen lojalitet: Kunden har varken en positiv inställning till varumärket eller en hög 
köpfrekvens vilket påvisar en frånvaro av någon form av lojalitet (Dick & Basu 
1994).  

 Omarbetad från engelska till svenska. 2
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Vid diskussion om kundlojalitet är det viktigt att reflektera över både kundens attityd och 
beteende eftersom dessa två aspekter tillsammans ger en objektiv bild av fenomenet (Watson 
et al. 2015; Dick & Basu 1994; Marshall 2010; Kumar & Shah 2004 ).   

2.2.2 Generation X, Y och Z 

Segmentering av generationer har sin grund i teori som lyfter fram att makromiljön influerar 
profilen hos de som är födda inom en specifik tidsperiod (Howe & Strauss 2000). Forskarna 
belyser att detta i sin tur leder till att olika generationer därefter anammar olika 
köpbeteenden. Detta tankesätt har kommit att bli en generell bas för kundsegmentering 
(Moore & Carpenter 2008). Enligt Gurău (2012) finns det inga exakta tidsperioder som 
generationerna delas in i då det kan skifta några år fram och tillbaka forskare emellan. Budac 
(2015) klassificerar generationerna X, Y och Z enligt följande: 

Generation X - Personer födda mellan 1961 och 1979  

Generation Y - Personer födda mellan 1980 och 1995 

Generation Z - Personer födda mellan 1996 och 2010 

Exempelvis kan generation Y i vissa fall sträcka sig till början på 2000-talet. Men 
forskningen från 2010-talet håller sig generellt sett till en klassificering likt den ovan (Gurău 
2012). Generation X har enligt Budac (2015) präglats av televisionens närvaro. Detta skiljer 
sig från generation Y där internetanvändandet spelat en mer betydande roll (Gurău 2012). 
Generellt sett beskrivs generation Y enligt Gurău (2012)  som en teknisk generation som bryr 
sig om samhällsfrågor och miljö. Dessutom tenderar denna generation att spendera mer 
pengar än tidigare generationer. Gurău (2012) belyser att generation Y påverkas av “köp-och-
släng-samhället” som uppmanar kunder till att ständigt söka efter marknadens bästa 
erbjudanden. Generation Z har präglats av att ha vuxit upp med internet i ännu större 
utsträckning än generation Y. I och med detta belyser Budac (2015) att generationen visar på 
mönster som att de snabbt blir uttråkade, att de är tankspridda, ytliga och alltid uppkopplade. 

Forskare ser allt mer illojala kundmönster bland de yngre generationerna där generation Y 
och Z utmärker sig som bytesbenägna grupper jämfört med tidigare generationer (Gurău 
2012; Budac 2015). Budac (2015) belyser att generation Z generellt sett inte är lojala mot 
varumärken och därmed mindre intresserade av varumärkesidentitet och historia. Budac 
(2015) tar upp vikten av att företag därmed måste göra saker och ting attraktiva från början 
och få in de yngre kunderna snabbt på ett enkelt och relevant sätt för att kunna nå generation 
Z. Generation Y:s ständiga jakt efter nya produkter och det bästa erbjudandet gör att de lättare 
byter mellan olika företag. Anledningen till varumärkesbytet  behöver därmed nödvändigtvis 
inte vara att de är missnöjda med företagets produkt. Generation Y anses vara mode- och 
trendmedvetna vilket gör att dessa faktorer ofta styr köpbeteendet (Reisenwitz & Iyer 2009). 
Både generation Y och Z värderar kvalitet högt (Reisenwitz & Iyer 2009; Budac 2015). Att 

!19



investera i kvalitet framför kvantitet är därmed något som bör prioriteras enligt Budac (2015). 
Dessutom lyfter Budac (2015) fram vikten av att anpassa marknadsföringen till ny teknologi 
och nya kanaler för att kunna nå de yngre kunderna som präglats av internets närvaro.  

2.2.3 Öppna och stängda lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram kan enligt Bagdoniené et al. (2006) delas in i två kategorier; öppna och 
stängda. Öppna lojalitetsprogram är de som alla kan bli medlem i när som helst. Stängda 
lojalitetsprogram kan endast de mest åtråvärda kunderna bli medlem i. Företaget kan 
exempelvis införa en avgift för medlemskapet eller upprätta hierarkiska nivåer av lojalitet 
(exempelvis brons, silver och guld) där kunden kan klättra beroende på hur mycket denne 
handlar (Bagdoniené et al. 2006). Det kan även vara så att företaget kräver att en viss summa 
ska spenderas för att en kund ska få bli medlem (Berman 2006). 

I och med att öppna lojalitetsprogram är just det som namnet säger, öppna för alla, innebär 
det också att denna typ av program involverar fler medlemmar. Detta kan anses positivt ur ett 
företagsperspektiv i den bemärkelsen att det genererar en stor kunddatabas som hjälper 
företag att lära känna kunden (Bagdoniené et al. 2006). Detta har kommit att bli en viktig 
anledning till varför företag väljer att starta upp ett lojalitetsprogram från första början. 
Denna typ av data lägger grunden för en bättre insikt gällande kundbeteende samt hur 
företagen kan använda sig av effektivare målinriktad marknadsföring (McCall & Voorhees 
2010). Det finns emellertid en nackdel med att involvera ett större antal medlemmar. När det 
inte finns några barriärer är det enkelt för en kund att bli medlem i flera konkurrerande 
lojalitetsprogram (Bagdoniené et al. 2006). Detta innebär att en stor del att medlemmarna 
endast är medlem för att utnyttja de bästa förmånerna (Uncles, Dowling & Hammond 2003). 

Stängda lojalitetsprogram involverar alltså ett färre antal medlemmar vilket kan anses 
negativt i den bemärkelse att de genererar mindre data. Det finns emellertid en fördel med att 
involvera färre medlemmar. I och med att stängda lojalitetsprogram stänger ute en del 
medlemmar segmenterar detta även de mer åtråvärda kunderna. Detta gör att företaget kan 
erbjuda fler förmåner och privilegier till dessa kunder som då upplever en känsla av 
exklusivitet (Bagdoniené et al. 2006).  

2.2.4 Hierarkiska nivåer 

Stängda lojalitetsprogram med hierarkiska nivåer är ofta designade i syfte att reducera 
kostnader och möjliggöra en flexibel segmentering av kunderna inom programmet. Dessa 
nivåer har sina rötter i 80-20-regeln vars teori handlar om att en liten del av kunderna står för 
en stor del av företagets intäkter (McCall & Voorhees 2010). Drèze & Nunes (2009) belyser 
att marknadsförare tagit vara på människors strävan efter hög status i samhället genom 
utformningen av hierarkiska lojalitetsprogram. Detta genom att kapitalisera på individens 
strävan efter att bli uppmärksammad och känna sig överlägsen jämfört med andra.  

Drèze & Nunes (2009) påvisar att ett lojalitetsprogram med tre hierarkiska nivåer 
(exempelvis guld, silver och ingen status) är mer tillfredsställande för samtliga involverade 
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jämfört med en variant med två nivåer (exempelvis guld och ingen status). Detta innefattar 
med andra ord även de som inte är kvalificerade för den högsta nivån. Mathies & Gudergan 
(2012) påvisar att medlemmar som hotas av en nedgradering i status visar på en 
anmärkningsvärt stark lojalitet. Fenomenet kan förklaras med att medlemmar vänjer sig med 
den status och de förmåner de har och samtidigt uppfattar detta som något de förtjänat och 
därmed vill hålla kvar vid. Mathies & Gudergan (2012) belyser även att detta gäller då en 
medlem är nära att uppgraderas vilket leder till fler återköp hos företaget som tillhandahåller 
lojalitetsprogrammet. Fler återköp inom hierarkiska lojalitetsprogram visar därmed på en 
beteendemässig lojalitet (Tanford 2013). Tanford (2013) påvisar även att kunder visar på ett 
starkare emotionellt engagemang och därmed en attitydmässig lojalitet i de högre nivåerna.  

Trots en del forskning som talar för hierarkiska nivåer inom lojalitetsprogram finns det också 
studier som ifrågasätter fenomenet. Palmeira, Pontes, Thomas & Krishnan (2016) påvisar att 
de kunder som inte köper i så stor grad och därmed inte räknar med att uppgraderas tenderar 
att avvisa hierarkiska program. 

2.2.5 Avgiftsbaserade lojalitetsprogram 

Medlemsavgifter i samband med stängda lojalitetsprogram är ett fenomen som funnits länge. 
Men det är främst de senaste åren som mer ingående forskning kring ämnet presenterats i och 
med bland annat Eason, Bing & Smothers (2015) och Ashley, Gillespie & Noble (2016). 
Forskningen belyser mer specifikt att en årlig avgift minskar sannolikheten för att en kund 
ska ansluta sig som medlem (Eason, Bing & Smothers 2015; De Wulf et al. 2003). 
Implementeringen av en avgift gör även att kunder som blir medlem i större grad skulle 
komma tillbaka och köpa mer produkter jämfört med medlemmar i avgiftsbefriade 
lojalitetsprogram (Eason, Bing & Smothers 2015; Ashley, Gillespie & Noble 2016). Detta 
innebär att avkastning per kund ökar efter att denne blivit medlem utöver den initiala avgiften 
som skapat en helt ny inkomstkälla (Ashley, Gillespie & Noble 2016). Ashley, Gillespie & 
Noble (2016) belyser även att kunder som betalar en avgift för att bli medlem i ett 
lojalitetsprogram har en mer gynnsam attityd gentemot programmet i sig och visar på både 
starkare beteendemässig och attitydmässig lojalitet. Forskning visar att ett program med en 
högre medlemsavgift signalerar bättre kvalitet eller ett högre värde (Ashley, Gillespie & 
Noble 2016; Zeithaml 1988) vilket innebär att kunder har en tendens att värdera dess 
förmåner högre (Ashley, Gillespie & Noble 2016). Samtidigt belyser Simonson, Carmon & O 
Curry (1994) att lojalitetsprogram utan en medlemsavgift kan värderas negativt i samma 
bemärkelse. 

De Wulf et al. (2003) påtalar att utbytet mellan företag och kund är viktigt när man talar om 
lojalitetsprogram. Dels i generella termer men även mer specifikt när en medlemsavgift är 
aktuell. Både företaget och kunden förväntar sig att fördelarna ska väga tyngre än 
kostnaderna. Om kunden väljer att betala en avgift för att få bli medlem så krävs det att 
företaget erbjuder förmåner av ett värde som kunden uppfattar som förmånligt i längden. 
Detta på samma sätt som företaget förväntar sig att investeringen ska resultera i en långvarig 
relation till kunden (De Wulf et al. 2003). Samtidigt känner sig företag som implementerat en 
medlemsavgift mer benägna att hela tiden förbättra och utveckla förmånerna i 
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lojalitetsprogrammet i och med att medlemmarna betalar för att erhålla dessa (Bagdoniené et 
al. 2006). 

2.2.4 Monetära och icke-monetära förmåner 

Som tidigare nämnts kan förmåner inom lojalitetsprogrammen klassificeras som monetära 
och icke-monetära (Ruzeviciute & Kamleitner 2017). En del forskare talar också om 
förmånerna som hårda och mjuka (Bridson, Evans & Hickman 2008) eller materiella och 
immateriella (Meyer-Waarden 2015)  även om kontentan är densamma. Monetära förmåner 
värderas utifrån dess ekonomiska fördelar medans icke-monetära förmåner värderas utifrån 
dess emotionella och psykologiska attribut (Maity & Gupta 2016).  

Monetära förmåner föredras generellt sett framför icke-monetära förmåner bland kunder 
(Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012; Ruzeviciute & Kamleitner 2017). Utöver detta inspirerar 
monetära förmåner kunder i större grad att bli medlem i ett lojalitetsprogram. Monetära 
förmåner är även enklare för kunden att förstå och ta till sig i och med att de innehåller ett 
ekonomiskt värde (Ruzeviciute & Kamleitner 2017). Men trots att monetära förmåner är 
attraktiva från kundens perspektiv belyser Dorotic, Bijmolt & Verhoef (2012) att de kan leda 
till sjunkande lojalitet. Förklaringen ligger i att kundens uppmärksamhet först och främst 
hamnar på förmånen och programmet och därmed inte på varumärket. Detta innebär att 
företaget inte uppnått sann kundlojalitet.  

Icke-monetära förmåner är enligt Dréze & Nunes (2009) till för att företagets bästa kunder 
ska få känna sig speciella och ge dem känslan av en upphöjd status. I och med att 
lojalitetsprogram handlar om att bygga upp en relation med kunden belyser Ruzeviciute & 
Kamleitner (2017) att icke-monetära förmåner därmed kan vara framgångsrika att 
implementera. Flertalet studier visar att kvalitén på service som medlemmar blir försedda 
med är en viktig del av innehållet i ett lojalitetsprogram, i vissa fall till och med mer 
betydelsefulla än produktsortimentet som företaget erbjuder (Maity & Gupta 2016; Berry 
1999). En förmånlig behandling av kunden kan även ha en positiv inverkan på 
beteendemässig lojalitet utöver den initiala attitydmässiga lojaliteten som skapas (Phillips 
Melancon, Noble & Noble 2011; Steyn, Pitt, Strasheim, Boshoff & Abratt 2010).  

Enligt Bridson, Evans & Hickman (2008) kan både monetära och icke-monetära förmåner 
bidra till kundlojalitet, även om icke-monetära generellt anses effektivare i avseendet. Men de 
belyser emellertid vikten av att variera dessa typer av förmåner i och med att dessa kan 
påverka kunden på olika sätt. Om icke-monetära förmåner är bättre för att skapa en lojalitet 
från kundens håll är monetära förmåner bättre för att generera nöjda kunder (Bridson, Evans 
& Hickman 2008). Flertalet studier belyser att en kombination av monetära och icke-
monetära förmåner skapar en mer långvarig relation som leder till en ökad lönsamhet för 
företaget (McCall & Voorhees 2010; Lee, Tsang & Pan 2015). Då monetära förmåner är 
enkla att replikera av konkurrerande företag på grund av sitt ekonomiska värde kan det vara 
svårt att skapa kundlojalitet med endast denna typ av fördelar (Lee, Tsang & Pan 2015). Detta 
kan leda till att kunder blir medlem i ett flertal konkurrerande lojalitetsprogram enbart för att 
kunna ta del av de bästa erbjudandena (Uncles, Dowling & Hammond 2003). Genom att även 
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implementera icke-monetära förmåner kan företag differentiera sig mot konkurrerande 
lojalitetsprogram och erbjuda något unikt (Kumar & Shah 2004).  

I linje med att det är viktigt att se över vilka typer av förmåner företaget erbjuder belyser 
Butscher (2002) att det är av betydande roll att inte frestas att inkludera för många förmåner 
bara för att det är enkelt och billigt. Genererar förmånerna inget värde för kunden kan det 
istället ha negativ inverkan på företagets varumärkesidentitet (Butscher 2002).   
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3.  Metod      

I detta kapitel introduceras uppsatsens metodval. Kapitlet går igenom vetenskapligt 
förhållningssätt, metodansats, undersökningsansats och undersökningsmetod. Därefter 
presenteras genomförande, etiskt förhållningssätt, datainsamlingsmetod samt  
metoddiskussion. 
!  

3.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 
Det finns främst två vetenskapliga förhållningssätt en uppsats kan anta, det positivistiska och 
det hermeneutiska. Positivism bygger på kvantitativ mätning och logiska resonemang där 
forskaren är helt objektiv och kritiskt undersökande till forskningsarbetet. Endast fenomen 
som kan bekräftas av våra sinnen kan berättigas som kunskap (Bryman & Bell 2017).  Det 
hermeneutiska förhållningssättet avser däremot att söka en helhetsförståelse av ämnet. Här 
söks inga absoluta sanningar utan en vilja att tolka och förstå hur människor upplever sin 
situation och vilka följder det medför (Gilje, Grimen & Andersson 2007).  

Denna uppsats har främst antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt då detta gett utrymme för 
egna reflektioner och tolkningar. Syftet har inte varit att frambringa några exakta sanningar. 
Hermeneutiken är relevant för arbetet då ämnet kundlojalitet, vars datamaterial främst består 
av handlingar, muntliga yttranden och texter, försöker förklara och ge insikt i kundernas 
beteendemönster och värderingar. Målet var att gå in på djupet i ämnet lojalitetsprogram och 
tolka svaren.  

3.2 Abduktiv metodansats  
Uppsatsen karaktäriseras av en abduktiv metodansats då induktiva och deduktiva 
tillvägagångssätt vävts in i varandra och växlar under arbetets gång (Olsson & Sörensen 
2011). Abduktion anses vara ett sätt att undvika de begränsningar som följer med induktion 
och deduktion genom att kombinera dess styrkor (Bryman & Bell 2017). Med hjälp av 
induktion har en lägesbeskrivning av lojalitetsprogrammens utformning och företagens syn 
på avgiftsbaserade lojalitetsprogram gjorts utifrån insamling av empiriskt material. Genom 
deduktion har kunskapsnivån ökat tack vare tidigare teoretiska förutsättningar. Sammantaget 
har uppsatsen grundat sig i dialogen mellan det teoretiska perspektivet och företagens 
beskrivning av det aktuella läget.  

3.3 Deskriptiv och explorativ undersökningsansats 
Till en början är uppsatsen deskriptiv då den undersöker hur detaljhandelsföretag som säljer 
textila produkter på den svenska marknaden kan arbeta med med utformningen av 
lojalitetsprogram. En deskriptiv undersökningsansats är synonymt med ett beskrivande syfte 
där avsikten är att göra beskrivningar av förhållanden som existerar just nu (Andersen 2012).  
Sedan övergår arbetet till att bli mer explorativt i samband med undersökning av företagens 
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syn på avgiftsbaserade lojalitetsprogram. Syftet med explorativa undersökningar är att 
utforska fenomen som är mindre kända eller kanske helt okända. Målet är att få fram 
intressanta frågeställningar som kan undersökas närmare i framtiden (Andersen 2012). 
Avgif tsbaserade lojal i te tsprogram är relat ivt outforskat på den svenska 
detaljhandelsmarknaden. Därav passar sig en explorativ ansats för att få en djupare förståelse 
gällande företagens inställning till fenomenet.  
     

3.4 Förklarande-sekventiell undersökningsmetod 
I uppsatsen har en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning tillämpats i relation till 
syftet och frågeställningarna. Därmed föll valet på en förklarande-sekventiell design (se figur 
2). Inledningsvis har en insamling och analys av kvantitativ data gjorts som sedan följts av 
insamling och analys av kvalitativ data i syfte att utveckla och förklara de kvantitativa 
resultaten (Bryman & Bell 2017). Behovet av ett sådant tillvägagångssätt är aktuellt i denna 
uppsats då den kvantitativa informationen behöver kompletteras av viktig kontextuell 
information, i form av fördjupande intervjuer.  Bryman & Bell (2017) belyser att användning 
av två undersökningsmetoder kan skapa förvirring gällande grad av prioritering. Därför 
förtydligas det i denna uppsats att den kvalitativa undersökningsmetoden är tongivande för 
arbetet då den prioriteras i högre grad och utgör en större del av uppsatsen. Detta även i 
relation till det hermeneutiska förhållningssättet som uppsatsen utgått från.  

Figur 2: Förklarande-sekventiell design (Bryman & Bell 2017) 

Den kvantitativa undersökningsmetoden bygger på kvantifieringen av data och fokuserar på 
den sociala verkligheten som en extern och objektiv verklighet (Bryman & Bell 2017). Den 
empiri som presenteras ska därefter vara valid, reliabel och generaliserbar (Olsson & 
Sörensen 2011). Detta är till fördel för denna uppsats då syftet med användningen av en 
kvantitativ undersökningsmetod är att skapa en tydlig överblick av lojalitetsprogram på den 
svenska detaljhandelsmarknaden. Fokuset i kvalitativ forskning ligger istället på förståelsen 
för den sociala världen genom att undersöka hur individer tolkar denna (Bryman & Bell 
2017).  I och med att denna uppsats tar upp ostrukturerade frågeställningar samt tankar och 
idéer som behövde fördjupas passade en kvalitativ undersökningsmetod bra utifrån Olsson & 
Sörensens (2011) kriterier. Den kvalitativa undersökningsmetoden är också särskilt hjälpsam 
vid en explorativ undersökning där gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är helt 
utvecklat och forskaren vill studera ett fenomen på djupet (Bryman & Bell 2017).  

Kritik som framförts mot kvantitativ undersökning är bland annat att denna typ av forskning 
misslyckas med att fånga hur människor tolkar saker och ting då man utgår från att alla 
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tänker lika. Den kritik som främst riktas mot den kvalitativa undersökningsmetoden är att den 
kan bli allt för subjektiv då fynd inom denna typ av uppsatser ibland baseras allt för mycket 
på forskarens osystematiska bild av vad som är viktigt. Att använda sig av en förklarande-
sekventiell design är därmed fördelaktigt i och med att svagheterna som finns med kvantitativ 
forskning kan vägas upp med hjälp av fördelarna som finns att hämta hos den kvalitativa 
undersökningsmetoden och tvärtom (Bryman & Bell 2017).  

3.5 Genomförande 
Under denna rubrik förklaras genomförandet av innehållsanalysen, de semistrukturerade 
intervjuerna och urvalet. Vidare lyfts författarnas etiska förhållningssätt fram i relation till 
genomförandet. 

3.5.1 Innehållsanalys 

Inledningsvis användes ett kvantitativt angreppssätt till uppsatsen i form av en 
innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys gjordes för att kunna presentera information 
på ett strukturerat sätt vilket Bryman & Bell (2017) belyser är en styrka med angreppssättet. 
Dessutom genomfördes innehållsanalysen för att få en mer övergripande bild av 
utformningen av lojalitetsprogram och dess förmåner. Datan samlades in från företags 
hemsidor och sammanställdes sedan till en korstabell. Kolumnerna består av de undersökta 
variablerna, exempelvis om lojalitetsprogrammet är öppet eller stängt, medan de horisontella 
raderna visar företagen. Efter att korstabellen sammanställdes skapades stapeldiagram som 
presenteras i resultat- och analyskapitlet. Detta ger en tydlig överblick över nyckelresultat 
tillsammans med förklarande text. Korstabellen i sin helhet kan hittas som Bilaga 1. 
Innehållsanalysen är fördelaktig för uppsatsens syfte då datan som analyserades redan fanns 
tillgänglig på företagens hemsidor. Innehållsanalysen gav en solid kunskapsgrund inför de 
efterföljande kvalitativa intervjuerna som vidare djupdök i ämnet. 

Då en del av arbetet med innehållsanalysen inneburit att titta på olika typer av förmåner som 
lojalitetsprogrammen erbjuder har kategoriseringar gjorts (se Bilaga 2). Detta i och med att 
innehållsanalysen presenterar olika typer av förmåner företagen arbetar med. Om ett företag 
erbjuder två stycken fasta erbjudanden på tjänster har dessa med andra ord sammanställts till 
en och samma typ av förmån. 

En klassificering av monetära och icke-monetära förmåner har gjorts då definitionen är något 
som till viss del varierar inom litteraturen. Denna uppsats har utgått från Ruzeviciute & 
Kamleitner (2017) som refererar till monetära förmåner i den grad dessa innefattar ett 
penningvärde. Erbjudanden och rabatter är självklara monetära förmåner. Men utöver detta 
har även exempelvis fri frakt klassificerats som en monetär förmån i och med att det finns ett 
utsatt pris på vad det annars skulle ha kostat. Events har däremot värderats som en icke-
monetär förmån då detta inte har något fast pris. Snarare än att möta ett instrumentellt behov 
och därmed förse kunden med ekonomiska fördelar så verkar events som en upplevelse eller 
en relationsorienterad fördel. De förmåner som inte gått att klassificera som varken monetära 
eller icke-monetära presenteras som ej kodningsbara. Detta är förmåner som beskrivs med 
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vaga ord som “gåva” och “hemlig”. När en grupp förmåner beskrivits som “hemliga 
förmåner” har de inte tagits med i sammanställningen alls mer än att de nämnts kort under 
övrigt-kolumnen. Detta motiveras med att det inte gått att utgöra hur många förmåner det 
handlar om eller av vilken natur dessa är. 

3.5.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att uppfylla syftet med uppsatsen behövdes även empiriskt material som beskriver hur 
företag reflekterar kring utformningen av det egna lojalitetsprogrammet samt hur de ser på 
avgiftsbaserade varianter.  Företagens tankar och idéer behövde därför samlas in för att få 
fram mer djupgående och nyanserade svar. Valet av forskningsmetod föll i detta fall på 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  

En intervjuguide togs fram i relation till uppsatsens syfte och den vetenskapliga teori som 
hittats. Bryman & Bell (2017) poängterar att en intervjuguide är särskilt användbar vid just 
semistrukturerade intervjuer där man inte följer ett schema frågor i en strikt ordning. Vid 
semistrukturerade intervjuer besvaras samtliga frågor vid intervjutillfället, men på vilket sätt 
och till följd av vilka frågor kan variera (Bryman & Bell 2017). Utrymme har därmed funnits 
för potentiella följdfrågor vilket gett författarna av uppsatsen frihet i att kunna styra intervjun 
i önskad riktning samtidigt som samtalet utvecklats (Harboe 2013). Dessutom råder Bryman 
& Bell (2017) till att strukturera ämnesområdena i intervjuguiden för att få en mer logisk 
ordning vilket var ett system som anammades. I och med detta delades intervjuguiden upp i 
tre delar; introduktion, utformning/förmåner samt avgiftsbaserade kundklubbar. Ordet 
kundklubb användes istället för ordet lojalitetsprogram i samband med intervjuerna då detta 
är vad denna typ av program kallas i folkmun.  

Intervjuerna genomfördes personligen i lugna miljöer, exempelvis i konferensrum, då det 
enligt Bryman & Bell (2017) är viktigt att försöka minimera antalet störande moment. I 
början av varje intervju tillfrågades informanten om det var okej att spela in samtalet. Att 
spela in intervjun gav författarna av uppsatsen chansen att koncentrera sig noggrannare och 
därmed ställa mer precisa följdfrågor. Efter intervjutillfället transkriberades det som sagts 
ordagrant. Därefter sammanfattades intervjuerna och presenterades sedan på ett tydligare och 
mer koncist sätt som empiri. Vidare tolkades och analyserades intervjuerna och 
innehållsanalysen i relation till den vetenskapliga teorin som presenteras i arbetet i enlighet 
med Bryman & Bell (2017). Teori som avhandlar öppna och stängda lojalitetsprogram samt 
monetära och icke-monetära förmåner jämfördes med resultatet. 

3.5.3 Urval 

Valet av vilka företag som intervjuades utgick från ett målstyrt urval. Detta då ett målstyrt 
urval görs utifrån kriterier som är viktiga för att uppfylla uppsatsens syfte samt möjligheten 
att besvara frågeställningarna (Bryman & Bell 2017). För att kunna göra detta har ett aktivt 
val gjorts utefter företags tänkbara förmåga att bidra till en meningsfull empiri. Både till den 
kvantitativa innehållsanalysen och de semistrukturerade intervjuerna valdes företag som är 
verksamma inom den textila detaljhandeln på den svenska marknaden. Detta innefattar både 
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hemtextil och beklädnadsvaror. I denna kategori kan därmed även företag som delvis säljer 
andra produkter, exempelvis möbler eller sportartiklar, räknas in. Detta motiveras av att det 
kan leda till intressanta diskussioner gällande produktkategorier och dess inverkan på 
utformning och val av förmåner. 

Några av de andra grundläggande kriterierna var att företagen skulle ha ett aktivt 
lojalitetsprogram, vara verksamma inom e-handel samt ha egna butiker. Därmed uteslöts de 
företag som erbjuder kunden att bli medlem enbart för att kunna handla online där 
medlemskapen inte förser köparen med förmåner eller belöningar. Valet att inkludera företag 
som har både e-handel samt fysiska butiker grundar sig i att det är främst dessa typer av 
företag som har lojalitetsprogram på den svenska marknaden. Endast medelstora till stora 
företag valdes till innehållsanalysen då dessa generellt sett har mer etablerade 
lojalitetsprogram med större medlemsantal.  

Urvalet gällande antalet företag till innehållsanalysen landade på 20 stycken. Att det blev just 
20 företag istället för exempelvis 30 motiveras delvis av att arbetet med uppsatsen var 
tidsbegränsat. Samtidigt utgjorde ändå 20 företag en bredd i förhållande till den existerande 
marknaden där generaliseringar kunde göras i viss utsträckning. Vidare har en eller flera 
anställda på fem företag intervjuats. Antalet intervjuer grundar sig i att uppsatsen avsåg att 
fokusera på kvalitet och mer djupgående svar. För att säkerställa tillförlitliga svar har endast 
anställda som dagligen arbetar med kundrelationer, CRM och företags lojalitetsprogram 
intervjuats då de anses ha en bred kunskap inom området.  

3.5.4  Etik 

Under arbetets gång har författarna av uppsatsen haft ett medvetet etiskt förhållningssätt. 
Enligt Bryman & Bell (2017) är det viktigt att reflektera kring hur författarna av uppsatsen 
förhåller sig till informanterna. I och med detta har det etiska förhållningssättet i relation till 
informanterna fått ett särskilt fokus. Detta med utgångspunkt i arbetets kvalitativa betoning 
och de semistrukturerade intervjuerna (Bryman & Bell 2017). Därmed har informanterna 
inför intervjuerna blivit informerade om uppsatsens syfte för att denne ska ha en klar bild av 
vad det är informationen används till. Informanterna har även blivit informerade om rätten att 
hoppa över någon fråga om denne inte ville svara. Det har dessutom säkerställts att 
informanten godkänner att intervjun spelas in. Detta för att säkerställa en förståelse och ett 
förtroende mellan författarna av uppsatsen och informanten. Bryman & Bell (2017) 
förespråkar möjliggörandet för informanten att vara anonym om så önskas vilket anammats 
under arbetets gång. Då ett företag önskade att vara anonyma så togs beslutet att ersätta 
samtliga namn med fiktiva benämningar. Både informant- och företagsnamn anonymiserades 
och ersattes. Det var även viktigt att klargöra för informanten att denne skulle få läsa en 
sammanfattning av intervjun och godkänna att allting uppfattats på rätt sätt. Dels för att 
säkerställa uppsatsens reliabilitet men också för att informanten skulle känna en trygghet i att 
det som kommer med i uppsatsen faktiskt är vad som sagts. 
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3.6 Datainsamlingsmetod 
I uppsatsen har både primär- och sekundärdata tillämpats. Primärdatan har främst samlats in 
genom en innehållsanalys via företagens egna hemsidor, semistrukturerade intervjuer med 
anställda på företagen samt vetenskapliga artiklar. Sekundärdatan kommer till stor del från 
litteratur och tidningsartiklar. Vissa vetenskapliga artiklar utgör emellertid sekundärdata i 
form av översiktsartiklar och litteraturgenomgångar. Vetenskapliga artiklar och litteratur har 
samlats in via Högskolan i Borås databas Primo. Bland annat följande sökord har använts för 
att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet kundlojalitet, 
konsumentbeteende och lojalitetsprogram: “Consumer loyalty”, “Loyalty programs”, ”Fee 
based loyalty programs”, “Consumer behaviour”, “Brand switching behaviour”, “Monetary 
rewards”, “Non-monetary rewards”. Sökningen förfinades ytterligare genom att endast visa 
resultat som är Peer Reviewed.  

3.7 Uppsatsens trovärdighet 
Under denna rubrik diskuteras uppsatsens trovärdighet utifrån två aspekter: Källkritik samt 
validitet och reliabilitet.  

3.7.1 Källkritik 

Studien har främst grundat sig i enskilda individers tolkningar av kundlojalitet och 
lojalitetsprogram. Till skillnad från positivismens förhållningssätt måste forskarna som 
arbetar inom hermeneutiken studera en värld som redan är tolkad av studieobjekten själva.  
Hur säkra kan tolkningar vara? Finns det en korrekt tolkning av en text, en handling eller 
andra fenomen? Svaret är nej. Tolkningar är endast mer eller mindre sannolika eller 
trovärdiga. Även om det är möjligt att avgöra om en tolkning är bra eller dålig så kan det 
aldrig garantera att författarna av uppsatsen har rätt (Gilje, Grimen & Andersson 2007). 
Kvalitativa undersökningar löper generellt en större risk att drabbas av forskarbias på grund 
av det personliga momentet vid insamling och bearbetning av datamaterialet. Då författarna 
av uppsatsen har en känslomässig relation till ämnet kan de omedvetet forma resultatet och 
hitta mönster som egentligen inte finns (Andersen 2012). För att garantera ett så 
verklighetstroget resultat som möjligt har författarna av uppsatsen diskuterat och ifrågasatt de 
tolkningar som informanterna bidragit med under intervjuerna. Att förhålla sig kritiskt till det 
insamlade materialet har med andra ord varit en viktig aspekt under arbetets gång. Något som 
i detta avseende säkrar uppsatsens trovärdighet ytterligare är det faktum att författarna av 
uppsatsen är två till antalet. I och med detta har det alltid varit fyra ögon som arbetat igenom 
det insamlade materialet och därmed har risken för att se samband som egentligen inte finns 
minskat. 

I syfte att styrka uppsatsens trovärdighet var det viktigt för författarna att försäkra sig om att 
de resonemang som lyfts fram har en stabil grund i den vetenskapliga teorin. Därför bekräftas 
de påståenden som presenteras under kapitlet Litteraturgenomgång av flera forskare och 
studier i den mån det är möjligt. Genom att använda flertalet referenser till ett påstående kan 
generella mönster gällande exempelvis lojalitetsprogrammens effektivitet redogöras för på ett 
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mer trovärdigt sätt. Författarna av uppsatsen har medvetet försökt att undvika att 
uppmärksamma lösa resonemang som saknar tillförlitlighet i vetenskapen. 

När det kommer till den kvantitativa innehållsanalysen har dess framgång helt berott på de 
dokument och källor som information anskaffats från. Hänsyn har tagits till källorna, alltså 
företagens hemsidor, utifrån tre kriterier som Bryman & Bell (2017) uppmärksammar: (a) 
autenticitet, (b) trovärdighet och (c) representativitet. Är dokumentet vad det utger sig för att 
vara? Skulle de kunnat förvrängts eller förfalskats på något sätt? Då all data som samlats in 
till innehållsanalysen kommit från förstahandskällor, det vill säga företagen själva, ansågs 
ingen mer trovärdig källa kunnat hittats. I och med detta har en del av uppsatsens 
trovärdighet förlitat sig på företagens beskrivning av lojalitetsprogrammen. Har inte företaget 
varit tydliga i sin kommunikation av förmåner resulterar det alltså i ett bortfall. Detta är något 
som författarna av uppsatsen räknar med då exempelvis “erbjudanden” kan innebära både 
interna erbjudanden hos företaget och externa erbjudanden hos andra företag beroende på hur 
detaljerad kommunikationen varit. I och med detta är innehållsanalysen snarare en riktlinje 
för hur läget ser ut. Detta motiveras även av det hermeneutiska förhållningssättet som 
uppsatsen grundat sig i vilken inte strävar efter absoluta sanningar.  

3.7.2 Validitet och reliabilitet 

För denna uppsats är det svårt att uppfylla kriteriet om extern reliabilitet och i vilken grad 
arbetet går att replikera. Förklaringen ligger enligt Bryman & Bell (2017) i att det är en 
kvalitativ undersökning där det är omöjligt att replikera sociala miljöer och betingelser som 
var aktuella för just denna uppsatsen. Framtida kvalitativa forskare bör i ett sådant fall gå in i 
en liknande roll som författarna av denna uppsats. Replikerbarheten är emellertid starkare för 
innehållsanalysen där materialet hämtats från företagens hemsidor. För att säkra den interna 
reliabiliteten har forskarna i enlighet med Bryman & Bell (2017) varit överens om hur det 
som ses och hörs tolkas. Även den externa validiteten står inför utmaningar då den kvalitativa 
undersökningsmetoden och det begränsade urvalet inte kan garantera i vilken grad resultatet 
kan generalisera sociala miljöer och situationer. Resultatet från innehållsanalysen kan 
däremot till viss del ses som generaliserbart i och med att det grundar sig i en bredare 
undersökning sett till antal företag. Den interna validiteten är förmodligen denna uppsats 
styrka i och med närvaron och delaktigheten som växt fram under intervjuernas gång. I och 
med detta har det även funnits en god överensstämmelse mellan observationer och de teorier 
som utvecklats vilket Bryman & Bell (2017) tar upp som en positiv följd av just närvaro. 

För att säkerställa att innehållsanalysen är så replikerbar som möjligt har en klassificering av 
monetära och icke-monetära förmåner sammanställts. Utöver detta har en klassificering av 
olika typer av förmåner gjorts (se Bilaga 2) för att se till så att arbetet skulle kunna göras om 
på ett likvärdigt sätt. På samma sätt som klassificeringarna säkerställer replikerbarhet för 
innehållsanalysen gör intervjuguiden (se Bilaga 3)  detsamma för de semistrukturerade 
intervjuerna. Även om intervjuerna är kvalitativa och därmed av naturen svårare att replikera 
så säkrar intervjuguiden ändå att arbetet skulle kunna genomföras igen på ett likvärdigt sätt 
från författarnas sida.  
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4.  Resultat och analys      

I detta kapitel introduceras det empiriska materialet som samlats in. Först presenteras 
resultatet från innehållsanalysen och därefter följer en analys av resultatet som grundar sig i 
den teoretiska referensramen. Intervjuerna presenteras istället utifrån ämnen och mönster 
som hittats. Resultatet från intervjuerna vävs samman med analysen och presenteras som en 
enhet i detta kapitel. 
!  

4.1 Innehållsanalys 
Till innehållsanalysen studerades 20 lojalitetsprogram hos detaljhandelsföretag som säljer 
textila produkter på den svenska marknaden. Information angående dess utformningar och 
förmåner samlades in och sammanställdes i en korstabell. Korstabellen finns i sin helhet som 
Bilaga 1. Här presenteras först de företag som innehållsanalysen bygger på. Därefter följer 
fem stycken stapeldiagram tillsammans med förklarande text. De företag som studerats i 
samband med innehållsanalysen är följande: 

● H&M  
● Hemtex 
● KappAhl 
● Lindex 
● MQ 
● Åhlens 
● Gina Tricot 

● Intersport 
● Team Sportia 
● IKEA 
● Stadium 
● MIO 
● BikBok 
● Cubus 

● NK 
● Carlings 
● Dressman 
● Twilfit 
● Polarn O. Pyret 
● VERO MODA 

Fördelningen mellan öppna och stängda lojalitetsprogram 

 
Figur 3: Fördelningen mellan öppna respektive stängda lojalitetsprogram bland företagen. 

Fördelningen mellan öppna och stängda lojalitetsprogram ligger på 70% respektive 30%. 
Med andra ord är det 14 företag som har ett öppet program medans endast sex har en stängd 
variant. Samtliga företag med en öppen utformning har kostnadsfria lojalitetsprogram utan en 
intern uppdelning av medlemmarna. Av de sex företag med ett stängt program är det endast 
NK som infört en medlemsavgift. De resterande fem företagen, och även NK, visade sig ha 
hierarkiska nivåer vilket gör att programmet kvalificeras som stängt. Hur många 
medlemsnivåer företagen valt varierar däremot. Denna skillnad presenteras i Diagram B. 
Fördelningen av antalet företag på antalet hierarkiska nivåer 
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Figur 4: Fördelningen av antalet företag på antalet hierarkiska nivåer. 

Bland de sex företag som utformat sitt lojalitetsprogram med en stängd struktur och 
hierarkiska nivåer finns det skillnader mellan antalet nivåer. Två företag, NK och Polarn O. 
Pyret, har har utformat sina program med två nivåer. Tre företag, MQ, Åhlens och Gina 
Tricot presenterar tre nivåer. BikBok är det enda företaget som byggt upp sitt 
lojalitetsprogram med fyra medlemsnivåer.  

Fördelningen mellan monetära och icke-monetära förmåner 

 
Figur 5: Fördelningen mellan monetära och icke-monetära förmåner inom lojalitetsprogrammen. 

Fördelningen mellan monetära och icke-monetära förmåner bland de 20 företagen visar sig 
vara näst intill jämlik med 67 monetära, 66 icke-monetära och 3 ej kodningsbara. De 
förmåner som presenteras ovan är det sammanställda resultatet från korstabellen där antalet 
unika typer av monetära och icke-monetära förmåner varje företag erbjuder har adderats för 
att få fram en helhetsbild. Även om fördelningen visar sig vara jämn i sammanställd form går 
det i korstabellen urskilja att många enskilda företag har ojämna fördelningar med 
exempelvis fem monetära och två icke-monetära förmåner. Stapeln med etiketten ej 
kodningsbart är de förmåner som inte gått att klassificera som monetära eller icke-monetära. 
Detta har exempelvis varit förmåner som beskrivits med vaga ord som “gåva” eller “hemlig”. 
Fördelningen av monetära förmåner 
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Figur 6: Fördelningen av monetära förmåner inom lojalitetsprogrammen. 

Samtliga 20 företag har visat sig erhålla erbjudanden till sina medlemmar. En stor majoritet 
på 15 företag förser även sina medlemmar med bonus som kan variera mellan 1-5% beroende 
på företag, antal köp och var kunden handlar. Den tredje mest utbredda monetära förmånen 
bland företagen är fri frakt och tätt därefter även externa erbjudanden och ett 
välkomsterbjudande till nya medlemmar. Fyra företag erbjuder även en eller flera fasta 
erbjudanden på service och tjänster. Samma antal företag delger sina medlemmar gratis 
service och tjänster. Därefter är det två företag som ger sina medlemmar extra bonus genom 
kvartalsbonus hos Lindex och årsbonus hos Stadium. Åhlens är det enda företaget som 
erhåller fasta erbjudanden på produktsortimentet. På samma sätt är även Stadium det enda 
företaget som erbjuder möjligheten att stödja en idrottsförening med pengar från insamlade 
poäng. Även IKEA är ensamma med förmånen som genererar stöd i form av pengar till 
välgörenhet vid varje köp.  

Fördelningen av icke-monetära förmåner 
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Figur 7: Fördelningen av icke-monetära förmåner inom lojalitetsprogrammen. 

De icke-monetära förmåner som majoriteten av företagen valt att applicera inom 
lojalitetsprogrammen är poäng på alla köp, som ofta går hand i hand med bonus, samt förtur 
till REA och events. Det enda företaget som erbjuder poäng på alla köp utan att det leder till 
bonus är Gina Tricot där insamlade poäng istället enbart erhålls för att kunna klättra i 
hierarkiska nivåer. Utöver detta erbjuder sju företag inspiration till sina medlemmar och sex 
företag förtur till kollektionssläpp. Andra icke-monetära fördelar som två företag per förmån 
använder sig av är tävlingar, poäng vid aktiviteter, medlemsdagar samt sammankopplade 
konton. MIO är det enda företaget som erbjuder sina medlemmar unika icke-monetära 
förmåner i förhållande till resterande analysobjekt. Detta i form av en medlemskatalog samt 
utökat öppet köp.  

4.1.1 Analys av innehållsanalys 

Resultatet av innehållsanalysen visar att en öppen struktur är vanligast bland företagens 
lojalitetsprogram. Detta kan kopplas till forskningen som ligger till grund för 
problemformuleringen som belyser att många företag väljer att starta upp ett program av den 
simpla anledningen att konkurrenterna har ett (McCall & Voorhees 2010; Dowling 2002; 
Meyer-Waarden 2008; Liu & Yang 2009) och att det därmed råder en brist på differentiering 
programmen emellan (Meyer-Waarden 2008). Liu (2007) påpekar även att implementeringen 
av ett lojalitetsprogram är en kostsam investering. Detta skulle kunna var en bidragande 
faktor till att företag väljer en öppen variant då den snabbt genererar en stor kunddatabas då 
det är lätt för kunden att bli medlem (Bagdoniené et al. 2006).  

Av företagen med stängda lojalitetsprogram har samtliga hierarkiska nivåer. Hälften av dessa 
har tre stycken nivåer inom programmet.  Drèze & Nunes (2009) belyser att ett 
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lojalitetsprogram med tre hierarkiska nivåer är mer tillfredsställande för samtliga involverade 
jämfört med en variant med två nivåer. Detta då man kapitaliserar ytterligare på individens 
strävan efter att bli uppmärksammad och känna sig överlägsen jämfört med andra. Det visar 
sig emellertid att endast 6 av 20 företag valt att implementera en hierarkisk utformning. 
Palmeira et al. (2016) påvisar att de kunder som inte köper i så stor grad och därmed inte 
räknar med att uppgraderas tenderar att avvisa hierarkiska program, vilket skulle kunna vara 
en anledning till att så få anammat konceptet.  

Faktumet att forskningen kring avgiftsbaserade lojalitetsprogram är tunn återspeglar 
verkligheten då endast ett företag i innehållsanalysen, NK, anammat konceptet. Vissa 
forskare påvisar att sannolikheten för att en konsument ska ansluta sig som medlem minskar 
med en årsavgift (Eason, Bing & Smothers 2015; De Wulf et al. 2003) vilket skulle kunna 
vara en anledning till varför företag istället väljer ett kostnadsfritt medlemskap. Däremot 
signalerar program med en högre medlemsavgift bättre kvalitet och ett högre värde (Ashley, 
Gillespie & Noble 2016; Zeithaml 1988) vilket är något som stämmer väl överens med NK:s 
vision och utbud av exklusiva och lyxiga varumärken.  

När det kommer till monetära och icke-monetära förmåner var den totala fördelningen av 
dessa ytterst jämn. Samtliga företagen har applicerat båda typer av förmåner inom sina 
lojalitetsprogram, dock skiljer sig fördelningen inom varje enskilt lojalitetsprogram (Se 
Bilaga 1). Åhléns har exempelvis en jämn fördelning av förmåner med lika många monetära 
som icke-monetära. IKEA har däremot endast en icke-monetär förmån men fyra stycken 
monetära. Befintlig forskning menar på att kombinationen av monetära och icke-monetära 
förmåner skapar en mer långvarig relation till kunden och leder i sin tur till bättre lönsamhet 
för företaget (McCall & Voorhees 2010; Lee, Tsang & Pan 2015). IKEA:s val av förmåner 
kan därmed resultera i en falsk lojalitet (Dick & Basu 1994) där kunden genomför köp endast 
på grund av monetära erbjudanden och inte dess positiva attityd gentemot IKEA. 

Kumar & Shah (2004) betonar även vikten av att använda icke-monetära förmåner för att 
differentiera sig mot konkurrerande lojalitetsprogram och erbjuda något unikt. Dock visar 
Diagram E att majoriteten av företagen erbjuder ytterst likartade förmåner där få sticker ut 
med helt unika varianter.  
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4.2 Semistrukturerade intervjuer och analys 
Resultatet från de semistrukturerade intervjuerna presenteras nedan tillsammans med 
analysen utifrån de ämnen som diskuterats. Samtliga informanter introduceras här i sin helhet 
men refereras därefter i den löpande texten med förnamn samt första bokstaven i 
företagsnamnet inom parentes. Exempelvis: Sofia (T).  Observera att samtliga företagsnamn 
och namn på informanterna är fiktiva.  

Intervjuföretag och informanter 

Figur 8: Tabell som visar deltagande intervjuföretag och informanter. 

4.2.1 Lojalitetsprogrammens bakgrund och syfte 

Utifrån informanternas svar framkommer det att företagen har olika bakgrund och framtida 
mål gällande lojalitetsprogrammen. Texten under denna rubrik avhandlar information om 
medlemmar, företagens förhållande till kundlojalitet, kunddata samt lönsamhet. 

Medlemmarna 
Samtliga företag som intervjuats har lojalitetsprogram vilka kan beskrivas som 
framgångsrika. Dels har företagen höga medlemsantal där Kuddgiganten och Trendtex har 1 
500 000 medlemmar var, Modemix 800 000 medlemmar och Inredningsbolaget 725 000 
medlemmar.  Majoriteten av informanterna ser även en ständig ökning av inflödet av 
medlemmar. Atletos medlemsantal är hemligt men enligt Carl (A) har de ett av Sveriges 
största lojalitetsprogram. 

Även om företagen har en stor variation av kunder så är det främst kvinnor som är 
medlemmar i lojalitetsprogrammen. Modemix kommunicerar till exempel sitt 
lojalitetsprogram lika mycket till män som till kvinnor. Trots det påpekar Marcus (M) att 
endast 25% av medlemmarna är män. Linda (T) berättar att de handlande kunderna hos 
Trendtex är kvinnor mellan 18-39 år men att det främst är de yngre som blir medlemmar. 
Amanda (K) och John (I) vittnar däremot om att ålder och kön på medlemmarna i 
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lojalitetsprogrammet är densamma som målgruppen vardera företag riktar sig mot. 
Traditionellt sett har både Kuddgiganten och Atleto haft en äldre kärnkund. Men på senare tid 
har yngre kunder börjat handla i större grad hos företagen. Carl (A) poängterar vikten av att 
nå ut till de yngre kunderna idag då det är de som kommer bli köpstarka i framtiden. I och 
med denna förändring har Amanda (K) sett en tydlig skillnad på lojalitet gentemot 
varumärket.  

Sen kan vi tydligt se att de yngre kunderna som vi får in också de minst lojala [...] Där 
ser vi en trend just nu. Det kanske inte är så att man köper sina sängkläder hos oss för 
att det är Kuddgiganten, utan för att det är det bästa erbjudandet just nu. 

(Amanda (K)) 

Linda (T) påpekar även hon att de yngre generationerna, Y och Z, inte alls är lika lojala som 
den äldre generationen X. Forskning visar ett liknande resultat där man bland generation Y 
och Z ser allt mer illojala kundmönster och ett beteende som präglas av varumärkesbyte 
(Gurău 2012; Budac 2015). På grund av att ledtiderna inom textil- och modebranschen 
ständigt pressas ned samtidigt som det finns många likvärdiga produkter på marknaden är den 
typ av detaljhandel mer utsatt för varumärkesbyte (Goldsmith 2000). Även Carl (A) påpekar 
att lojaliteten gentemot varumärket generellt sett blivit sämre. 

Strävan efter kundlojalitet 
Lojalitetsprogrammet spelar en viktig roll i att stärka kundlojaliteten vilket samtliga 
informanter belyser. Amanda (K) berättar att en av anledningarna till att Kuddgiganten från 
början valde att starta upp sitt lojalitetsprogram var för att stärka just kundlojaliteten och 
därmed öka lönsamheten. Samtidigt belyser Reinartz (2010) att det är billigare att 
marknadsföra sig mot redan existerande kunder vilket relaterar till Kuddgigantens önskan 
kring att öka lönsamheten. Marcus (M) och Carl (A) ser även de fördelen med att bygga 
kundlojalitet och öka antalet återköp. Det finns en tro hos Modemix på att skapa ett närmare 
band mellan kund och företag, vilket görs i och med ett medlemskap. Detta stämmer överens 
med Olivers (1999) bild av att sannolikheten är större att de som blir medlemmar i ett 
lojalitetsprogram identifierar sig starkare med företaget. Marcus (M) menar vidare att detta 
ger företaget en möjlighet att bli bättre och anpassa sortiment och utbud till det som kunderna 
efterfrågar. Att bygga kundlojalitet är något som John (I) även lyfter fram som viktigt, även 
om det inte är fokuset i dagsläget. Han menar att det i dagsläget är viktigare att få in nya 
medlemmar då lojalitetsprogrammet är nytt. 

Kunddata 
Att använda kunddata för att lära känna sina kunder bättre och därmed anpassa 
kommunikationen och ge personliga erbjudanden är något som samtliga informanter belyser 
som viktigt. Precis som McCall och Voorhees (2010) uttrycker i sin artikel så är detta en 
viktig anledning till varför företag väljer att starta upp ett lojalitetsprogram från första början. 
Det huvudsakliga syftet bakom Inredningsbolagets lojalitetsprogram bygger på behovet att 
förstå sina kunder bättre. John (I) förklarar att detta delvis beror på den nya 
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dataskyddsförordningen GDPR som gör att företaget inte kan lagra kunduppgifter på samma 
samma sätt som man tidigare gjort med hjälp av sina orderkunder i samband med 
katalogutskick. Både John (I) och Carl (A) påpekar också att lojalitetsprogrammet ger 
möjlighet till att rikta personliga utskick till medlemmarna tack vare kundinformationen 
vilket kan relateras till McCall & Voorhees (2010) studie. Forskarna tar upp att datan från 
lojalitetsprogram lägger grunden för en bättre insikt kring kundbeteende vilket leder till att 
företagen kan använda sig av effektivare målinriktad marknadsföring (McCall & Voorhees 
2010). Sofia (T) tillägger även att lojalitetsprogrammet är intressant ur ett dataperspektiv för 
att kunna skapa bättre produkter anpassade efter kunderna. 

Lönsamhet 
Majoriteten av informanterna påstår att lojalitetsprogrammen genererar mer pengar än vad 
det kostar att upprätthålla dem. Detta är något som kan kopplas till Kumar & Shah (2004) 
som påvisar att lojalitetsprogram kan vara en nyckelfaktor som bidrar till en framgångsrik 
ekonomisk hållbarhet (Kumar & Shah 2004).  Linda (T) påtalar även att ett av 
lojalitetsprogrammets syften är att göra Trendtex mer attraktiva på marknaden och därmed 
driva försäljning. Detta menar Sofia (T) står i linje med hur de uppfattar lönsamheten för 
lojalitetsprogrammet: “Det betalar mer än vad det kostar, definitivt. […] om vi slår ut det är 
det klart bättre att ha en kundklubb än att inte ha det.” 

4.2.2 Utmaningar och svårigheter 

Samtliga företag upplever att det finns en rad utmaningar och svårigheter med att driva ett 
lojalitetsprogram. De svårigheter som lyfts fram under denna rubrik fokuserar på datasystem 
och IT-lösningar, kommunikation samt en övertro hos företagen. 

Datasystem och IT-lösningar 
Att driva ett lojalitetsprogram innebär vissa utmaningar vilka är viktiga att belysa för att 
företag ska kunna utforma program på bästa sätt. Sofia (T), Amanda (K) och John (I) nämner 
alla de tekniska svårigheterna med datasystemen. För Kuddgiganten ligger problemet i 
faktorer som IT-lösningar, kassasystem och lojalitetssystem som påverkar vilka typer av 
förmåner företaget kan erbjuda. Enligt Amanda (K) är detta en svårighet i och med att de 
ibland behöver anpassa sig efter systemen. För Inredningsbolagets del ligger de tekniska 
svårigheterna i att installera ett CRM-system och integrera detta med kassa samt webb- och 
datalager för analyser. 
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Kommunikation 
Andra interna svårigheter har för två av företagen varit att få lojalitetsprogrammet prioriterat. 
För både Trendtex och Inredningsbolaget var det en process att ändra tankesättet hos de 
anställda i butik och få dem att kommunicera ut medlemskapet till kund. John (I) berättar: 

Men det svåra är nog mindsetet. Dels i organisationen men också i butik. Att få 
personalen att ställa frågan ”Är du medlem?” och på ett lugnt, bekvämt och stolt sätt 
säga att ”Då ska du vara med i vår kundklubb”. Det är det absolut svåraste. 

(John (I)) 

För Kuddgiganten är den största utmaningen kommunikationen ut till kund. Då de har en 
väldigt bred målgrupp att jobba med, från 20-90 år, kan de inte prata på samma sätt med alla. 
Linda (T) belyser också svårigheten i att kommunicera till kund gällande varför det lönar sig 
att vara medlem. Samtidigt är det viktigt att erbjudanden som inte är medlemsspecifika inte 
krockar med lojalitetsprogrammets erbjudanden. Sköts inte balansen skulle det ibland kunna 
vara en fördel att inte vara medlem.  

Övertro hos företaget 
Marcus (M) påpekar att det finns en risk att kunden inte är medveten om att denne är 
medlem. Han menar att det kan finnas en övertro hos företag att ens kunder är lojala och att 
alla älskar varumärket. Marcus fortsätter: 

Men för en kund som redan är medlem i tio olika kundklubbar kan det vara svårt att 
hålla reda på de olika förmånerna i respektive kundklubb. Risken är att man som 
kundklubb inte är så tydlig och ihågkommen som man tror att man är. 

(Marcus (M)) 

Detta skulle kunna tolkas som att företag har en tendens att tro att kunder är mer 
attitydmässigt lojala än vad de egentligen är baserat på Uncles, Dowling & Hammonds studie 
(2003). Marcus påpekar emellertid att detta inte är unikt för Modemix utan att det är en 
generell bild där risken finns att kunden uppger sitt personnummer i kassan utan att veta 
varför. Han menar att drivkraften bakom köpet kanske inte alltid är den man tror. Meyer-
Waarden (2008) belyser även detta problemet i sin studie. Forskaren menar på att 
motivationen till varför kunder väljer att intressera sig för ett lojalitetsprogram oftast är 
tillfälliga eftersom kunden erbjuds temporära belöningar. Lojalitetsprogrammet genererar 
därmed inte sann kundlojalitet.  
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4.2.3 Hierarkiska nivåer  

Två av fem intervjuade företag har valt att implementera hierarkiska nivåer inom 
lojalitetsprogrammen. Under denna rubrik presenteras och analyseras empiri gällande varför 
två av företagen valt att applicera medlemsnivåer, kundlojalitet i förhållande till hierarki samt 
varför tre av företagen inte anammat konceptet.  

Varför hierarkiska nivåer? 
Trendtex och Modemix har båda valt att utforma sina lojalitetsprogram med tre 
medlemsnivåer och har därmed stängda programvarianter. Linda (T) motiverar detta med 
viljan att öka kundlojaliteten och att samtidigt visa för kunden att ju mer denne handlar desto 
mer får denne tillbaka. Den ambitionen står i linje med Tanford (2013) som påvisar att kunder 
i de högre nivåerna visar på en starkare beteendemässig- och attitydmässig lojalitet. Linda (T) 
berättar även att man tittade på SAS Eurobonus vid skapandet av lojalitetsprogrammet som 
då hade tre instanser. Även Carl (A) lyfter fram att de tittat en del på SAS lojalitetsprogram 
även om de själva inte implementerat medlemsnivåer. Linda (T) förklarar att tre nivåer är 
lagom många för att medlemmarna ska känna att det finns en skillnad och ge dem fler 
utvecklingsmöjligheter. Detta samtidigt som tre nivåer inte är överväldigande mycket. Att ha 
tre medlemsnivåer istället för två är något som Drèze & Nunes (2009) påvisar är mer 
tillfredsställande för samtliga involverade medlemmar. 

Marcus (M) förklarar att man valt medlemsnivåer för att det ska trigga kunden att genomföra 
ett köp som inte är beroende av att denne får en rabatt. Dessutom påpekar han att Modemix 
vill utnyttja det faktum att kunder som håller på att förlora sin medlemsnivå är mer benägna 
att handla. Detta är något som Mathies & Gudergan (2012) också tar upp och påvisar att 
fenomenet genererar en anmärkningsvärd stark lojalitet. Detta förklaras enligt dem med att 
medlemmar vänjer sig med den status och de förmåner de har och samtidigt uppfattar detta 
som något de förtjänat och därmed vill hålla kvar vid.  

Utöver detta belyser både Linda (T) och Marcus (M) att det finns en fördel med att 
segmentera kunderna och därmed belöna dessa olika beroende på vilken nivå de befinner sig 
i. Linda (T) utvecklar med att företaget då kan lägga mer pengar på dessa kunder och rikta 
mer marknadsföring mot dem. Bagdoniené et al. (2006) påvisar att hierarkiska 
lojalitetsprogram stänger ute en del medlemmar och därmed även segmenterar de mer 
åtråvärda kunderna vilket stämmer överens med den bild som Linda (T) och Marcus (M) 
återger. I enlighet med resultatet belyser Bagdoniené et al. (2006) även att företag kan erbjuda 
fler förmåner och privilegier för dessa kunder i syfte att främja en känsla av exklusivitet. 

Byggandet av kundlojalitet 
Både Linda (T) och Marcus (M) påtalar att de ser lojalare kundmönster ju högre upp i nivå 
kunden befinner sig. De refererar då främst till hur mycket och hur ofta kunderna handlar 
vilket kan tolkas som en stark beteendemässig lojalitet i de högre nivåerna i enlighet med 
Uncles, Dowling & Hammond (2003). Marcus (M) påpekar emellertid att denna bild behöver 
nyanseras. En kund som köper en hel garderob under ett köptillfälle kan komma upp i högsta 
nivå direkt på samma sätt som en person som handlar hos Modemix två gånger i månaden 
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och älskar varumärket. Detta skulle kunna tolkas som att Marcus (M) ser skillnader mellan en 
kund som enbart är beteendemässigt lojal och en som är både beteende- och attitydmässigt 
lojal (Uncles, Dowling & Hammond 2003). Marcus (M) menar att två olika kunder kan vara 
lika bra på pappret, men inte i verkligheten. I och med detta belyser Marcus (M) att det är 
viktigt att inte bara titta på medlemsnivåerna när man vill urskilja mönster i kundlojalitet. 
Detta är något som Bagdonienė & Jakštaitė (2007) också lyfter fram då det även handlar om 
attityd. 

Avsaknaden av hierarkiska nivåer 
Varken Kuddgiganten eller Inredningsbolaget har enligt informanterna valt att implementera 
hierarkiska nivåer inom lojalitetsprogrammet. Amanda (K) berättar att de valt bort 
medlemsnivåer då detta dels skulle innebära en kostsam investering men också för att 
Kuddgiganten vill lägga fokus på bonussystemet som de tillhandahåller. Att medlemsnivåer 
skulle vara en kostsam investering står i kontrast till McCall & Voorhees (2010) som menar 
att många företag implementerar sådana för att reducera kostnader. Samtidigt belyser  Carl 
(A) att införandet av medlemsnivåer skulle kräva mer aktivitet från företagets håll och en 
organisation som klarar av det. Han menar att detta inte finns i dagsläget. John (I) motiverar 
avsaknaden av medlemsnivåer med viljan att ge kunderna de bästa förmånerna på en gång. 
Han belyser emellertid att kundklubben kan uppfattas som platt i och med detta. John (I) 
tillägger dessutom att företaget har en del grundfaktorer som gör det svårt att applicera 
medlemsnivåer: 

En dag är det någon som köper en enkel soffa för 4000 kr och som bara gör det för att 
denne behöver ha en enkel och schysst soffa. Men vi kanske har andra kunder som är 
stora fans och köper blomvaser och bestick men inte kommer upp i 4000 kr.  Då blir 
det rätt mycket svårare att sätta vettiga nivåer. 

(John (I)) 

Inredningsbolaget vill sudda ut gränsen mellan kund och medlem vilket John (I) även ser som 
en grundläggande anledning till att de inte har några medlemsnivåer. Detta då företaget inte 
vill att medlemskapet ska vara exklusivt. I och med att Bagdoniené et al. (2006) påpekar att 
en segmentering av kunderna ligger till grund för en känsla av exklusivitet stärks John (I) 
resonemang kring valet. 

4.2.4 Förmåner 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns flera olika aspekter företag tar hänsyn till i 
förhållande till förmåner. Empirin och analysen under denna rubrik handlar om hur företag 
väljer förmåner, det övergripande fokuset på erbjudanden samt relationsbyggande förmåner. 
Vidare presenteras resultat och analys gällande bonussystem, hemliga förmåner, externa 
erbjudanden och personalisering.  
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Valet av förmåner 
Informanterna från Trendtex, Kuddgiganten och Modemix berättar att de baserar valet av 
förmåner på kundundersökningar. Dessutom nämner Sofia (T), Amanda (K) och John (I) att 
de tekniska systemen som tidigare nämnts påverkar vilka typer av förmåner de kan erbjuda 
sina medlemmar. Generellt sett baserar Inredningsbolaget valet av förmåner på ett tankesätt 
som John (I) benämner som “pyramiden”. Han förklarar att detta tankesätt grundar sig i att 
det finns olika typer av kunder som de segmenterar och erbjuder olika förmåner. Längst ner i 
pyramiden finns gemene man, alltså den största delen av medlemmarna, vilka 
Inredningsbolaget erbjuder exempelvis rabatter. I mitten av pyramiden finns ett mindre antal 
medlemmar vilka man bland annat anordnar events för. Längst upp i pyramiden finns de som 
älskar Inredningsbolaget vilket utgör en mindre andel medlemmar. Kunderna högst upp i 
pyramiden skulle med Johns (I) resonemang kunna urskiljas som mer attitydmässigt lojala 
med utgångspunkt i Uncles, Dowling & Hammonds studie (2003). John (I) förklarar att de 
exempelvis kan erbjuda dessa medlemmar att komma till huvudkontoret och hälsa på eller 
tillfråga dem om de vill vara med i produktutvecklingsprocessen. John (I) berättar även att 
valet av förmåner mer konkret har baserats på vad som fungerat bäst i andra kundklubbar. 

Erbjudanden  i fokus 
Samtliga informanter påstår att de försöker att blanda olika typer av förmåner för att skapa en 
balans. Dels via exempelvis rabatter men också genom att erbjuda kunden förmåner som 
inspiration och tips. Detta tänk har stöd i litteraturen då flertalet studier påvisar att en 
kombination av monetära och icke-monetära förmåner skapar en mer långvarig relation till 
kunden (McCall & Voorhees 2010; Lee, Tsang & Pan 2015). Något som samtliga informanter 
är överens om är att rabatter och erbjudanden är de typer av förmåner som kunden uppskattar 
mest. Detta stämmer överens med den vetenskapliga teorin som belyser att monetära 
förmåner föredras framför icke-monetära förmåner bland kunder (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 
2012; Ruzeviciute & Kamleitner 2017). Linda (T) belyser att erbjudanden spelar en stor roll: 
“Tyvärr är det så att i retailbranschen handlar det bara om vem som har bäst erbjudanden. 
Generellt sett så är kunder väldigt illojala.”. Detta kan kopplas till Gurău (2012) som belyser 
att generation Y påverkas av “köp-och-släng-samhället” som uppmanar kunder till att 
ständigt söka efter marknadens bästa erbjudanden. Detta i synnerhet då Linda (T) tidigare 
nämnt att generationerna Y och Z är mer illojala än generation X. 

Carl (A) lyfter fram att det finns en förväntan från kunden om att få rabatter och bättre priser. 
Amanda (K) påpekar att konsumenter idag är relativt bortskämda med att det alltid finns 
mycket erbjudanden på marknaden vilket gör att de ofta söker efter rabatter före ett köp. 
Detta tar Uncles, Dowling & Hammond (2003) upp då de påvisar att monetära förmåner kan 
leda till att kunder blir medlem i ett flertal konkurrerande lojalitetsprogram enbart för att 
kunna ta del av de bästa erbjudandena. Carl (A) belyser att det är svårt att skapa ett mervärde 
genom förmåner i och med att så många konkurrerande företag också har ett 
lojalitetsprogram. Lee, Tsang & Pan (2015) belyser att monetära förmåner är enkla att 
replikera av konkurrerande företag på grund av det ekonomiska värdet. Samtliga informanter 
berättar att det är någon form av icke-monetär förmån som kunderna generellt sett uppskattar 
minst vilket också stämmer överens med den teoretiska referensramen (Dorotic, Bijmolt & 
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Verhoef 2012; Ruzeviciute & Kamleitner 2017). Amanda (K) förklarar att balansen mellan 
olika typer av förmåner är svår: 

Det finns även ett intresse från Kuddgiganten att vi ska sälja till våra kunder och där 
kommer erbjudanden in. För vi vet att kunderna vill ha erbjudanden. De vill inte bara 
ha tips och idéer [...] Man måste hela tiden väga det ena mot det andra. 

(Amanda (K)) 

Relationsbyggande förmåner 
Informanterna från Kuddgiganten, Inredningsbolaget och Modemix belyser att de helst inte 
vill ha en relation som är baserad på rabatter och pengar. Amanda (K) tillägger emellertid att 
det är just den typen av förmåner som får kunden att vilja bli medlem vilket också 
Ruzeviciute & Kamleitner (2017) belyser i deras studie. John (I) lyfter fram att strävan efter 
att skapa ett drömhem är det som företaget generellt sett vill att kundklubben ska handla om 
snarare än rabatter. Även Marcus (M) och Carl (A) belyser att de kanske hellre hade sett att 
fokuset i lojalitetsprogrammet låg på annat håll. Marcus (M) förklarar att det är en utmaning 
att fylla kundklubben med något mer emotionellt: 

Jag tror någonstans att kunden är ganska fyrkantig när det kommer till kritan. 
Exempelvis när man tänker; "Vad får jag tillbaka?" [...] Jag tror det blir svart på vitt 
där. Utmaningen är att fylla medlemskapet med något mer emotionellt utöver enbart 
bonuspoäng och förmåner. 

(Marcus (M)) 

Trots att erbjudanden generellt sett är viktigast för kunden belyser Amanda (K) att det är 
bland annat tipsen som bygger bäst relation mellan kunden och företaget. Även Sofia (T) tar 
upp att de försöker att bygga lojalitet genom att erbjuda medlemmarna exempelvis förturer 
och tävlingar. Detta är något som Bridson, Evans & Hickman (2008) också belyser då de 
påvisar att icke-monetära förmåner är starkare än monetära förmåner i avseendet att bygga 
kundlojalitet. Flertalet studier visar även att en förmånlig behandling av kunden, som är en 
icke-monetär fördel, kan ha en positiv inverkan på den beteendemässiga lojaliteten utöver 
den initiala attitydmässiga lojaliteten som skapas (Phillips Melancon, Noble & Noble 2011; 
Steyn et al. 2010). Enligt Marcus (M) är också det personliga bemötandet inom kundklubben 
viktigt. Han menar att service är betydelsefullt för att kunden ska uppleva ett personligt 
bemötande. Detta står i linje med Maity & Gupta (2016) och Berry (1999) som båda påtalar 
att kvalitén på service som medlemmar blir försedda med inom ett lojalitetsprogram är en 
viktig del av dess innehåll. Amanda (K) menar att det är svårt att bygga en relation med hjälp 
av rabatter när det enda som krävs för att en medlem ska gå till ett annat varumärke är att 
någon annan har billigare produkter.   
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Bonussystem  
Kuddgiganten, Atleto och Modemix använder sig av bonussystem för att kunna ge tillbaka 
något till kunderna som spenderar pengar på företagets produkter. Amanda (K) påpekar 
emellertid att detta kan ses som en form av köpt lojalitet i och med att ju mer kunden handlar 
hos Kuddgiganten, desto mer får denne tillbaka. Detta kan kopplas till Dick & Basu (1994) 
som talar om fenomenet som falsk lojalitet där kunden genomför regelbundna köp trots att 
denne inte har en stark positiv inställning till varumärket. Det i sig kan bero på att kunden 
uppfattar ytterst små skillnader mellan olika varumärken i samma produktkategori och 
baserar därmed sina köp på tillfälliga signaler som exempelvis erbjudanden. Att Amanda (K) 
talar om att det blir en form av köpt lojalitet är alltså något som litteraturen kan styrka. 
Ytterligare studier påvisar att ett upprepat köpbeteende i sig inte kan vara ett mått på sann 
kundlojalitet, utan att det även handlar om attityden gentemot företaget (Kumar & Shah 
2004; Bagdonienė & Jakštaitė 2007). I och med att bonus är en form av monetär förmån går 
det även att dra en koppling till Dorotic, Bijmolt & Verhoef (2012) som påvisar att kundens 
uppmärksamhet främst hamnar på förmånen och programmet snarare än på varumärket. Detta 
i sig talar för att det som Amanda (K) urskiljer i avseendet är en beteendemässig lojalitet 
framför en attitydmässig.  

Inredningsbolaget och Trendtex erbjuder inte sina medlemmar någon bonus. Både John (I) 
och Carl (A) påpekar att införandet av ett bonussystem är väldigt kostsamt. John (I) menar att 
bonuscheckar tenderar att tidigarelägga försäljningen. Liu (2007) belyser att införandet av ett 
lojalitetsprogram är en kostsam investering som kräver ett långsiktigt engagemang samt 
kunskap om hur dessa typer av program fungerar innan man satsar på ett sådant åtagande.  

Hemliga förmåner 
Trendtex lojalitetsprogram bygger på ett så kallat “Surprise and delight”-tänk där syftet enligt 
Linda (T) är att överraska kunden. Detta genom att inte berätta för kunden vilka förmåner 
som finns i de olika medlemsnivåerna på förhand. Dessutom tillägger hon att syftet med detta 
är att ha ett annorlunda upplägg jämfört med konkurrerande lojalitetsprogram. Sofia (T) 
menar att de vill att ryktet kring förmånerna ska sprida sig bland medlemmar på ett sätt där 
kunden marknadsför kundklubben. Detta kan kopplas till Marshall (2010) som påpekar att 
attitydmässig lojalitet kan visa sig genom att kunden skulle tala om och rekommendera ett 
varumärke till sina närstående genom word-of-mouth. Linda (T) belyser emellertid att 
hemlighållande av förmåner kan innebära ett hinder för att kunden ska vilja klättra i 
medlemsnivå. Hon påpekar dock att detta är något Trendtex vill ändra på och menar att man 
vill vara mer öppna med vad medlemmar får så att det finns något att sträva efter. Sofia (T) 
förtydligar att de fortfarande vill ha surprise and delight-systemet men att det ska vara något 
som kommer på köpet och inte en anledning till att sträva efter att klättra i nivå. John (I) 
berättar att Inredningsbolaget resonerat på ett liknande sätt där man adderat hemliga förmåner 
i syfte att göra medlemskapet mer spännande. Detta alltså utöver de förmåner som 
kommuniceras mot kund initialt. 
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Externa erbjudanden  
En majoritet av informanterna berättar att de valt att tillhandahålla externa erbjudanden från 
utomstående företag till sina medlemmar. Linda (T) menar att Trendtex gör detta för att 
kunna ge kunderna något annorlunda. Hon berättar att de tidigare haft  samarbeten med Make 
Up Store där medlemmar fick en gratis sminkning. Även John (I) berättar att de använder sig 
av externa parter för att nå ut till nya kunder och exemplifierar detta med en pågående 
kampanj som erbjuder medlemmar rabatt på sin hotellvistelse. Marcus (M) tar upp att 
appliceringen av mervärden utanför Modemix är ett sätt att nyansera och locka fler 
medlemmar. Han ger exempel som rabatter på hotellövernattningar eller biljetter till 
konserter. Samarbeten med andra företag skulle kunna vara ett sätt att dra till sig de kunder 
som köper från en repertoar av företag och som generellt är multi-lojala till flera varumärken 
(Michaelidou & Dibb 2009). 

Personalisering 
Samtliga informanter berättar att de använder sig av personliga erbjudanden och att detta är 
något som företagen arbetar mycket med. I och med att Kuddgiganten har en bred kundgrupp 
och ser allt mer illojala kundmönster belyser Amanda (K) att personalisering är en viktig 
prioritering gällande kundklubben. Detta genom att i framtiden exempelvis ge kunden 
möjlighet att välja mellan personligt anpassade erbjudanden eller öppna upp för att ge sin 
bonus till välgörenhet. Hon exemplifierar det med att om en kund tycker att ekologisk bomull 
är viktigt ska sådana rabatter delges till denne. Carl (A) berättar att personliga erbjudanden är 
Atletos främsta prioritering just nu. Han tror att kundklubb som begrepp är förlegat och 
förklarar att han tror att det i framtiden snarare kommer att handla om mobilapplikationer och 
personliga erbjudanden än en klubb som man tillhör. Carl (A) lyfter fram att datadriven 
marknadsföring är viktigt i och med att det visar att man som företag förstått kunden och 
dennes behov, beteende och historik. Även McCall & Voorhees (2010) värderar kunddata 
högt i den bemärkelse att det genererar information om kundbeteende samt hur företagen kan 
använda sig av effektivare målinriktad marknadsföring. 

4.2.5 Möjligheter och begränsningar med avgiftsbaserade lojalitetsprogram 

Under intervjuerna uppmärksammade företagen både möjligheter och begränsningar med 
införandet av medlemsavgifter. Under denna rubrik presenteras och analyseras dessa.  

Medlemsavgifter - Inget utbrett fenomen 
Vid förfrågan om företagen någon gång övervägt att implementera en medlemsavgift till sina 
lojalitetsprogram var det endast Trendtex som alldeles nyligen fört det på tal. Sofia (T) var 
dock tveksam till huruvida det skulle fungera för företaget då man hade behövt övertyga sina 
redan existerande medlemmar att börja betala. Enligt Amanda (K) har Kuddgiganten aldrig 
övervägt att implementera en medlemsavgift. Hon tror inte det skulle passa varumärket i och 
med att Kuddgiganten är så pass generiskt och att den typen av produkter som företaget säljer 
finns på så många andra ställen. Inte heller Inredningsbolaget har diskuterat en potentiell 
medlemsavgift. John (I) motiverar detta med behovet av att få in många medlemmar i 
lojalitetsprogrammet, men också företagets strävan efter att sudda ut gränsen mellan kund 
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och medlem. En medlemsavgift hade gett motsatt effekt. Även forskningen belyser att 
nackdelen med ett stängt program är att det genererar ett färre antal medlemmar vilket 
resulterar i begränsad kunddata (Bagdoniené et al. 2006). Dessutom belyser John (I) att han 
tror att det förväntas från kundernas håll att lojalitetsprogram är kostnadsfria. Carl (A) 
nämner att det inte finns så många kundklubbar på marknaden idag som har ett 
avgiftsbaserad lojalitetsprogram och att det är en faktor som spelar in. 

Sverige - för litet? 
Carl (A) nämner storleken på Sveriges befolkning som en begränsning för en potentiell 
implementering av medlemsavgifter. Han förklarar att han tror att det är skillnad på hur 
konceptet fungerar i stora länder jämfört med i ett litet land som Sverige sett till antal 
invånare. Carl (A) menar att om 10% av befolkningen skulle bli betalande medlemmar så 
skiljer sig antalet medlemmar stort beroende på om det är ett stort eller ett litet land man talar 
om. 

Förlusten av medlemmar 
Majoriteten av informanterna är eniga gällande vad som är avgiftsbaserade lojalitetsprograms 
största begränsning. Nämligen förlusten av medlemmar.  

Vi hade nog tappat väldigt mycket medlemmar. […]  Då tappar man syftet med hela 
kundklubben, vilket är att lära känna kunden. Det hade även vid nyrekrytering krävts 
mer ansträngning för att övertyga kunden om varför denne ska bli medlem. 

(Linda (T)) 

Forskningen belyser problemet med att en årlig avgift minskar sannolikheten för att en 
konsument ska ansluta sig som medlem (Eason, Bing & Smothers 2015; De Wulf et al. 
2003). Amanda (K) påpekar även hon hur en medlemsavgift försvårar rekryteringen av nya 
medlemmar. Incitamenten måste därför vara starka för att kunderna ska vilja bli medlem. 
Även De Wulf et al. (2003) påtalar att både företaget och kunden förväntar sig att fördelarna 
ska väga tyngre än kostnaderna. Om kunden väljer att betala en avgift för att få bli medlem 
krävs det att företaget erbjuder förmåner av ett värde som kunden uppfattar som förmånligt i 
längden. Utöver detta menar Amanda (K) att värdet av förmånerna förmodligen måste 
överstiga kostnaderna för medlemskapet. Hon tror att det skulle vara svårt att hitta balansen. 
John (I) tror även att kundlojaliteten kan försämras om en betalande medlem har en dålig 
upplevelse av kundklubben. John (I) tror att det på det stora hela handlar mer om upplevelsen 
snarare än att man som kund betalar.  

Ekonomiska fördelar 
Trots att informanterna till en början var kritiska till fenomenet avgiftsbaserade 
lojalitetsprogram, såg de vissa möjligheter med konceptet. Sofia (T) nämner den självklara 
ekonomiska fördelen från medlemsavgiften. Denna initiala avgift skapar en helt ny 
inkomstkälla (Ashley, Gillespie & Noble 2016). Marcus (M) fördjupar det ytterligare och 
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menar på att en avgift skulle generera ett visst täckningsbidrag för att sköta 
lojalitetsprogrammet vilket skulle resultera i en möjlighet att erbjuda kunden bättre 
upplevelser och erbjudanden. Amanda (K) förklarar att medlemsavgiften skulle ge företaget 
flera fördelar: “Om kunderna betalar en viss medlemsavgift så har man en större budget att 
lägga på erbjudanden, samarbeten, att hitta partners utanför Kuddgiganten och därmed hitta 
samarbeten som passar kunderna på ett annat sätt.”. 

Kundlojalitet 
Carl (A) tror att de som väljer att betala för sitt medlemskap redan är lojala från början och 
att man som företag därmed skulle se mer lojala kundmönster. Detta kan kopplas till Uncles, 
Dowling & Hammond (2003) och teorin om attityd- och beteendemässig lojalitet. I fallet Carl 
(A) beskriver skulle de som väljer att betala för sitt medlemskap anses ha en initial 
attitydmässig lojalitet som sedan leder till en starkare beteendemässig lojalitet. 

Amanda (K) nämner också fördelen med att kunder som betalat för sitt medlemskap med 
högre säkerhet kommer att komma tillbaka så länge företaget inte gör bort sig. Linda (T) tror 
att kunder inte skulle betala för något som de sedan inte kommer att använda sig av. Detta 
skulle i sin tur kunna generera en form av lojalitet. Forskare styrker dessa påståenden och 
menar på att implementeringen av en avgift gör att konsumenter som blir medlemmar i större 
grad skulle komma tillbaka och köpa fler produkter jämfört med medlemmar i avgiftsbefriade 
lojalitetsprogram (Eason, Bing & Smothers 2015; Ashley, Gillespie & Noble 2016). Detta 
innebär ytterligare en ekonomisk fördel då avkastning per kund ökar efter att denne blivit 
medlem (Ashley, Gillespie & Noble 2016). Amanda (K) påpekar att det möjligtvis finns en 
risk för att lojaliteten blir “köpt” om kunden betalar för den. Det går att likna med Dick & 
Basus (1994) begrepp falsk lojalitet där kunden känner sig tvungen att köpa från varumärket 
på grund av att denne betalat en medlemsavgift. Den beteendemässiga lojaliteten är hög men 
den attitydmässiga låg. Ashley, Gillespie & Noble (2016) slutsats är däremot att kunder som 
betalar en avgift för att bli medlem har en mer gynnsam attityd gentemot programmet i sig 
och visar på både starkare beteendemässig och attitydmässig lojalitet.  

Marcus (M) tar upp det generella problemet med att många medlemmar är inaktiva i 
kundklubbar. Med en medlemsavgift kan företag fokusera på ett färre antal medlemmar som 
är mer lojala och göra det väldigt bra. Han tror att kvalitén på medlemmarna blir högre om de 
betalt för medlemskapet. Marcus (M) förtydligar att de som inte betalar faller bort och att det 
också är ett sätt att se vilka det är som faktiskt gillar företaget. Detta kan i relation till 
forskningen (Uncles, Dowling & Hammond 2003) ses som en segmentering av de kunder 
som är attitydmässigt lojala mot varumärket. 

4.2.6 Medlemsavgifter och dess potential 

Informanterna reflekterade under intervjuerna kring avgiftsbaserade lojalitetsprogram och hur 
stor potential konceptet har på den svenska marknaden. Under denna rubrik presenteras 
företagens tankar och idéer gällande vilken typ av företag som skulle kunna anamma 
medlemsavgifter, jämförelser med andra industrier och verksamheter samt hur begränsningar 
skulle kunna kringgås. 
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H&M som skräckexempel 
Trendtex har, som tidigare nämnts, uttryckt ett intresse för avgifter som koncept. Däremot 
tror Sofia (T) att det i dagsläget är för tidigt att implementera en medlemsavgift för Trendtex 
del. Hon belyser emellertid att det hade varit intressant att i framtiden titta på de som köper 
mycket online och huruvida exempelvis fri frakt hade varit intressant att betala en summa för. 
Linda (T) fortsätter: “Om det hade slagit större i Sverige, då hade vi kunnat rida på den 
vågen. Men att vara först är nog svårt. Jag vet att H&M hade väldigt svårt med att få in 
medlemmar.”. Majoriteten av informanterna nämner H&M som ett exempel där 
medlemsavgifter kanske inte alltid fungerat. H&M krävde tidigare en avgift av sina 
medlemmar om de inte handlat för en viss summa under det senaste året. Flera informanter 
lyfter även fram NK som i dagsläget har ett liknande system där medlemmar måste köpa för 
en viss summa varje år för att undvika medlemsavgiften. Amanda (K) tror istället att ett fast 
abonnemang för medlemskapet hade varit mer framgångsrikt i avseendet. 

Lärdomar från abonnemangstjänster 
Abonnemang som koncept är något som samtliga informanter lyfter fram. Informanterna 
reflekterar kring abonnemangstjänster som Spotify och Netflix, men med olika 
utgångspunkter. Linda (T) belyser svårigheterna med att få svenska konsumenter att betala 
för sitt medlemskap och tar då upp Spotify som ett exempel. Hon menar att många svenska 
konsumenter generellt sett är ganska snåla och förklarar att det tog ganska många år innan 
majoriteten av kunderna var premiummedlemmar hos Spotify. Samtidigt lyfter Sofia (T) fram 
att hon tror att företag hade behövt skapa ett behov från kundens håll ifall en medlemsavgift 
skulle vara aktuell: “Jag tror att vi behöver skapa ett behov. [...] Lite som med Spotify där 
man betalar för att slippa reklamen. Det tänket måste vi isåfall implementera.”. 

Marcus (M) lyfter fram att den svenska befolkningen idag är vana att betala för 
prenumerationer vilket talar för en implementering av medlemsavgifter. Han syftar på bland 
annat på Spotify och Netflix där kunden betalar en medlemsavgift varje månad. Carl (A) 
belyser emellertid att det finns en gräns för hur många abonnemang en kund har råd att betala 
för vilket skulle kunna utgöra en nackdel. 

John (I) lyfter fram en annan aspekt gällande Spotify. Han förklarar att man som kund hos 
dem till en början behövde bli inbjuden av en vän för att kunna använda tjänsten. John (I) 
menar att det skapade en hype kring företaget och att detta är något som skulle kunna 
anammas för att göra konceptet med medlemsavgifter ännu mer exklusivt. Amanda (K) tar 
istället upp Spotify och Artificial Intelligence (AI) som ett exempel på hur ett betalt 
medlemskap skulle kunna utvecklas. Hon förklarar att personaliseringen som Spotify 
erbjuder genom AI även skulle kunna appliceras på ett betalt medlemskap. Amanda (K) 
förklarar att anpassade spellistor och förslag på musik som passar just kunden är en typ av 
personalisering som skulle kunna addera något extra i ett betalt medlemskap.  
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Amazon Prime 
Samtliga informanter reflekterar kring Amazon Primes framfart på den amerikanska 
marknaden och menar att det är ett exempel där medlemsavgifter fungerat bra. Linda (T) och 
John (I) tror att konceptet varit framgångsrikt för dem i och med att företaget erbjuder så pass 
många produktkategorier och varumärken som de gör. Informanterna från Modemix, 
Trendtex och Atleto lyfter även fram det faktum att Amazon lyckats bygga in många bra 
mervärden i medlemskapet och de tar upp streamingtjänsten som ett exempel. Marcus (M) tar 
även upp Amazons potentiella etablering på den svenska marknaden och menar att det skulle 
kunna påverka hur kunder på den svenska marknaden ser på lojalitetsprogram. Detta i och 
med att kunden med hjälp av ett medlemskap i Amazon Prime tillgodoser flera behov. 
Marcus (M) utvecklar och förklarar att detta gör att kunden känner att det är värt att betala en 
avgift. Även Carl (A) belyser att implementeringen av en medlemsavgift kräver mycker mer 
aktivitet från företagets håll för att kunden ska tycka att det är värt det. Detta relaterar till De 
Wulf et al. (2003) som påtalar att kunden förväntar sig att fördelarna ska vägra tyngre än 
kostnaderna. Om kunden väljer att betala en avgift för att få bli medlem så krävs det att 
företaget erbjuder förmåner av ett värde som kunden uppfattar som förmånligt i längden.  

Bredd eller exklusivitet? 
Som tidigare nämnts belyser Linda (T) och John (I) att de tror att medlemsavgifter varit 
framgångsrikt för just Amazon för att de erbjuder så pass många produktkategorier och 
varumärken som de gör. John (I) tror generellt att konceptet med avgiftsbaserade 
lojalitetsprogram passar verksamheter som kunden handlar mycket och ofta utav. Han tar upp 
dagligvaruhandel som ett exempel där kunden är ständigt återkommande. Linda (T) tar upp 
Zalando som säljer väldigt många olika varumärken som ett exempel på ett företag som 
skulle kunna använda medlemsavgifter inom ett lojalitetsprogram på grund av deras 
sortimentsbredd. 

Amanda (K) och Carl (A) tror emellertid att konceptet skulle kunna fungera bra för mer 
exklusiva varumärken. Amanda (K) tar upp Harley Davidson som ett exempel och menar att 
det är ett starkt relationsskapande varumärke som det finns en längtan efter att tillhöra. 
Därmed talar Amanda (K) för att hon tror att medlemsavgifter skulle vara lättare att applicera 
hos företag som skapar ett större engagemang eller hype kring varumärket. Carl (A) lyfter 
fram Adidas och Nike som starka varumärken där konceptet skulle kunna vara framgångsrikt. 
Generellt sett tror han även att företaget bör tillhandahålla fler icke-monetära och exklusiva 
förmåner om kunden betalar för medlemskapet. Carl (A) tar upp stundande VM i fotboll som 
ett exempel och menar att man som betalande medlem då hade kunnat få ett erbjudande om 
att träffa landslaget eller andra former av VIP-behandlingar. Flertalet studier visar att en 
förmånlig behandling av kunden har en positiv inverkan på både den attityd- och 
beteendemässiga lojaliteten (Phillips Melancon, Noble & Noble 2011; Steyn et al. 2010). 
Dréze & Nunes (2009) poängterar även att icke-monetära förmåner gör att kunder känner sig 
speciella och får en känsla av upphöjd status vilket kan kopplas till det Carl (A) nämner 
angående exklusivitet. 
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Andra tankar och idéer 
Linda (T) tror att företag hade behövt arbeta mer med tredjepartssamarbeten för att kunna 
erbjuda kunden någonting mer utanför företaget för att kunna lyckas med att implementera en 
medlemsavgift. Sofia (T) reflekterar även angående hur det hade sett ut om flera 
konkurrerande företag samarbetar och erbjuder ett medlemskap för flera verksamheter. Hon 
exemplifierar detta genom att förklara att man som kund då skulle kunna betala för att vara 
medlem hos exempelvis både Trendtex och H&M för en summa pengar.  

John (I) reflekterar kring hur Inredningsbolaget hade kunnat anamma konceptet med 
medlemsavgifter. Han tror att de hade behövt förändra hela företagskonceptet och då hyra ut 
möbler för en abonnemangsavgift. Ett annat alternativ hade varit om lojalitetsprogrammet 
segmenteras i två delar där ett medlemskap är gratis och ett kostar pengar. John (I) menar att 
om en kund går med programmet som är gratis så kanske denne sporras att senare bli medlem 
i den avgiftsbaserade varianten. Han menar att detta skulle innebära att Inredningsbolaget 
dels får tillgång till information från en stor andel medlemmar samtidigt som de kan urskilja 
vilka kunder som älskar företaget. I detta avseendet skulle företag med utgångspunkt i 
forskningen kunna urskilja kunder som har en lojal attityd gentemot företaget (Uncles, 
Dowling & Hammond 2003). 

Sammantaget uttrycker samtliga informanter att de tror att konceptet med medlemsavgifter 
har en potential att etableras på den svenska marknaden, men inte inom den snara framtiden. 
Något som samtliga emellertid påpekar är att rätt företag i rätt bransch behöver anamma 
denna typ av avgift för att de tror att det ska ha en chans att fungera. Linda (T) påpekar att 
rätt part behöver satsa och därefter få med sig konkurrenter för att konceptet ska kunna slå 
igenom.  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5.  Diskussion      

I detta kapitel diskuteras resultatet och den tillhörande analysen. Därefter diskuteras 
resultatet kort ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Vidare följer en metoddiskussion där 
styrkor och svagheter med genomförandet lyfts fram. 
!  

Till att börja med bekräftar uppsatsens resultat den initiala problemformuleringen. Problemet 
som författarna av uppsatsen kunde urskilja var att det finns en kunskapsbrist bland företag 
gällande hur man utformar ett fungerande lojalitetsprogram. Detta bekräftas av denna uppsats 
då majoriteten av informanterna uttrycker att balansen mellan olika typer av förmåner är svår 
samt att de upplever kundens jakt efter det bästa erbjudandet som ett problem. I 
problemdiskussionen uppmärksammas även företags tendens att ta efter varandra vilket leder 
till att det inte skapas unika förmåner. Detta bekräftas av resultatet i innehållsanalysen som 
visar på en brist på differentiering gällande förmåner. Dessutom belyser majoriteten av 
informanterna att de tittat på andra företag och vad som fungerat för dem när de utformat 
lojalitetsprogrammen. Utöver detta kunde merparten av informanterna bekräfta att kunder, i 
synnerhet de yngre generationerna, blivit allt mer illojala.  

5.1 Öppna och stängda lojalitetsprogram 
Resultatet från innehållsanalysen visar att en klar majoritet av lojalitetsprogrammen har en 
öppen struktur. Program med en sådan utformning gör det lätt för kunden att bli medlem 
(Bagdoniené et al. 2006). Det kan också vara så att det är lättare för företag att starta upp och 
driva ett öppet lojalitetsprogram då alla medlemmar får samma förmåner. Den inre strukturen 
är inte heller lika invecklad som i ett stängt program med nivåer som exempelvis bas, silver 
och guld. Eftersom många företag väljer att starta upp ett lojalitetsprogram av den simpla 
anledningen att konkurrenterna har ett (McCall & Voorhees 2010; Dowling 2002; Meyer-
Waarden 2008; Liu & Yang 2009), styrks påståendet att vilja anamma det koncept som är 
lättast för företaget att driva. Risken med öppna lojalitetsprogram, vilket också visade sig i 
innehållsanalysen, är att de blir väldigt lika varandra och kan uppfattas som “platta”. 
Lojalitetsprograms huvudsakliga syfte är att långsiktigt stödja eller generera upprepade 
interaktioner mellan kunden och en produkt, butik eller ett varumärke (Reinartz 2010). 
Frågan är huruvida en öppen variant kan lyckas med detta på ett framgångsrikt sätt. 
Kuddgiganten har sedan lansering haft en öppen struktur inom lojalitetsprogrammet som idag 
har runt 1 500 000 medlemmar. Dessutom beskriver informanten från Kuddgiganten 
programmet som framgångsrikt vilket tyder på att en öppen struktur är fördelaktigt i syfte att 
erhålla en stor kunddatabas.  

En öppen struktur kan alltså vara lätt för företag att implementera vid uppstarten av ett 
lojalitetsprogram. Detta kan generera ett stort medlemsantal vilket visas i exemplet med 
Kuddgigantens medlemsantal.  Dessutom kan en stängd variant kräva mer aktivitet från 
företagets håll (Carl (A)). Tanford (2013) belyser emellertid att kunder i de högre nivåerna 
visar både på en starkare beteende- och attitydmässig lojalitet. Resultatet skulle, med 
bakgrund i forskningen, kunna tala för att en stängd struktur är bättre än en öppen i avseendet 
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att skapa kundlojalitet. Detta då kunden blir triggad av att genomföra köp av något annat än 
enbart monetära förmåner (Marcus (M)). Med utgångspunkt i det Carl (A) nämnt skulle 
företag i ett sådant fall bli tvungna att öka aktiviteten för att kunna erbjuda medlemmarna i de 
olika nivåerna varierande förmåner. 

Inredningsbolaget har ett annorlunda mål med sin kundklubb jämfört med resterande 
intervjuföretag. De vill sudda ut gränsen mellan kund och medlem och därmed inte sätta en 
exklusiv prägel på medlemskapet. Detta var en anledning till att man valde att inte ha några 
medlemsnivåer (John (I)). Samtidigt belyser  Bagdoniené et al. (2006) att en segmentering av 
kunderna ligger till grund för en känsla av exklusivitet. Majoriteten av informanterna tar även 
upp att målet med lojalitetsprogrammet är något som kan förändras med tiden. Till en början 
var det viktigt för företagen att få in så mycket medlemmar som möjligt för att kunna bygga 
en solid bas av kundinformation. Detta mål var anledningen till varför man valde att göra 
medlemskapet kostnadsfritt. John (I) belyser att ett högt medlemsantal är det viktigaste för 
Atleto i dagsläget och att kundlojalitet är något de kommer att fokusera på mer i framtiden. 
Detta medan andra företag, som Modemix, Kuddgiganten och Trendtex, lägger mycket fokus 
på kundlojalitet i dagsläget. Trendtex lyfter strävan efter kundlojalitet som en anledning till 
att de segmenterar medlemmarna i nivåer (Linda (T)) samtidigt som forskningen talar för mer 
lojala kundmönster i samband med hierarkiska nivåer (Mathies & Gudergan 2012). Dessutom 
överväger Kuddgiganten i dagsläget, som nu erhållit en stor kunddatabas, huruvida de ska 
införa en hierarkisk struktur. Resultatet och forskningen talar alltså för en koppling mellan 
företagens grundläggande mål och huruvida de applicerat en öppen eller stängd struktur.  

Dessutom tar John (I) upp att de spridda produktkategorierna som företaget erbjuder, där en 
soffa för flera tusen kronor står i kontrast mot en billigare vas, spelar en stor roll för valet att 
inte införa medlemsnivåer. Han menar att det skulle vara svårt att sätta gränser för de olika 
nivåerna. Därmed skulle också produktsortimentet kunna spela en roll för vilka 
förutsättningar företaget har gällande utformning. Det skulle kunna finnas naturliga skillnader 
som gör att en viss utformning passar kläder bättre och ett som passar möbler och inredning 
bättre. 

5.2 Monetära och icke-monetära förmåner 
Innehållsanalysen visar att det finns en brist på differentiering när det kommer till vilka typer 
av monetära förmåner företag erbjuder sina medlemmar. Dessutom uttrycker majoriteten av  
informanterna ett missnöje med att lojalitetsprogram till stor del handlar om vilket företag 
som har det bästa monetära erbjudandet just nu. Trendtex kunder består till stor del består av 
yngre personer och informanterna belyser även att de är mer illojala jämfört med de äldre 
(Linda (T)). En koppling kan göras mellan Trendtex och Budac (2015) som påvisar att 
Generation Y:s ständiga jakt efter det bästa erbjudandet gör att de lättare byter mellan olika 
företag. Enligt Lee, Tsang & Pan (2015) är monetära förmåner enkla att replikera av 
konkurrerande företag vilket skulle kunna vara en anledning till att lojalitetsprogrammens 
förmåner i stor utsträckning ser likadana ut. När många program ser relativt likadana ut och 
erbjuder samma typer av förmåner skulle det kunna vara så att en högre rabattsats spelar en 
viktig roll ur kundens perspektiv. Uncles, Dowling & Hammond (2003) tar även upp den 
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rabattjakt som flera informanter lyfter fram som problematisk. Forskarna menar att monetära 
förmåner kan leda till att kunder blir medlem i ett flertal konkurrerande lojalitetsprogram 
enbart för att kunna ta del av de bästa erbjudandena.  

Även fördelningen av icke-monetära förmåner i innehållsanalysen visar på en brist på 
differentiering företagen emellan. Majoriteten av informanterna berättar emellertid att de 
hellre hade sett att lojalitetsprogrammets fokus låg på det emotionella värdet. Enligt Kumar 
& Shah (2004) finns det möjlighet att differentiera sig mot konkurrerande lojalitetsprogram 
genom att implementera icke-monetära förmåner och därmed erbjuda något unikt. Med 
bakgrund i forskningen kan det finnas en potentiell möjlighet i att applicera externa icke-
monetära förmåner. Flertalet informanter talar i intervjuerna om att applicera 
tredjepartsamarbeten och att därmed erhålla monetära erbjudanden hos andra företag. Detta i 
sig kan ses som något positivt då forskning visar på att kunder är multi-lojala till flera 
varumärken samtidigt och handlar därmed från en repertoar av företag (Michaelidou & Dibb 
2009). Men genom att applicera icke-monetära förmåner i en sådan kontext skulle företag 
eventuellt kunna erbjuda något unikt samtidigt som de breddar utbudet av varumärken som 
kunderna får ta del av genom sitt medlemskap. 

Det finns emellertid en problematik med icke-monetära förmåner. Majoriteten av 
informanterna berättar att denna typ av förmåner generellt sett uppskattas minst av 
medlemmarna. Samtidigt är monetära erbjudanden den typ av förmån som medlemmarna 
uppskattar mest. Detta är något står i linje med aktuell forskning (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 
2012; Ruzeviciute & Kamleitner 2017). Samtidigt belyser majoriteten av informanterna att de 
baserar valet av förmåner på kundundersökningar.  Detta skulle kunna förklara varför 
samtliga 20 företag i innehållsanalysen tillhandahåller erbjudanden till sina medlemmar. Men 
samtidigt lyfter en del forskning fram att icke-monetära förmåner är bättre i avseendet att 
bygga en relation med kunden samt skapa kundlojalitet (Ruzeviciute & Kamleitner 2017; 
Bridson, Evans & Hickman 2008).  

Innehållsanalysen visar på en näst intill jämlik fördelning av monetära och icke-monetära 
förmåner vilket skulle kunna ses som positivt om man kopplar till McCall & Voorhees (2010) 
och Lee, Tsang & Pan (2015).  De menar att en kombination av monetära och icke-monetära 
förmåner är fördelaktigt för att skapa en mer långvarig relation till kunden. Bridson, Evans & 
Hickman (2008) belyser att monetära och icke-monetära förmåner påverkar kunden på olika 
sätt. Om icke-monetära förmåner är bättre för att skapa lojalitet är istället monetära förmåner 
bättre i avseendet att generera nöjda kunder. I och med detta kan företagens strävan efter att 
applicera fler icke-monetära och emotionella värden ses som positivt i kontrast till kundens 
krav på monetära erbjudanden.  

Även om innehållsanalysen visar på en balans mellan monetära och icke-monetära förmåner 
generellt sett så ser resultatet inte alltid likadant ut om man tittar på varje företag för sig i 
korstabellen (se Bilaga 1). En obalans mellan monetära och icke-monetära förmåner skulle 
kunna uppfattas som en risk för ett företag. Applicerar ett företag för många monetära 
förmåner kan detta enligt Dorotic, Bijmolt & Verhoef (2012) leda till att uppmärksamheten 
hamnar på förmånerna och programmet istället för varumärket. Detta kan upplevas som 
intressant då merparten av informanterna upplever att en stor fokus ligger på just monetära 
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erbjudanden. Detta i sig skulle kunna ses som falsk lojalitet om man utgår från Dick & Basus 
modell (1994) där en beteendemässig lojalitet finns men inte en attitydmässig. På samma sätt 
skulle för många icke-monetära förmåner kunna generera latent lojalitet om man utgår från 
samma modell. Detta då kunden är mycket positivt inställd till varumärket men har en lägre 
köptrohet (1994) vilket kan ses som en stark attitydmässig lojalitet och en svag 
beteendemässig lojalitet.  

Flertalet företag lyfter fram att de erbjuder förmåner som de vet att kunderna generellt 
uppskattar mindre. Butscher (2002) belyser att det är viktigt att förmånerna företaget erbjuder 
genererar ett värde för kunden. Annars kan det ha en negativ inverkan på företagets 
varumärkesidentitet. Butscher (2002) menar att det är essentiellt att inte frestas av att 
inkludera för många förmåner bara för att det är enkelt och billigt. I och med att icke-
monetära förmåner inte har ett fast ekonomiskt värde i sig skulle dessa kunna vara billigare 
att applicera jämfört med monetära förmåner. Detta i synnerhet då informanter lyfter fram att 
bonussystem, som är en monetär förmån, är kostsamt att implementera (John (I); Carl (A)). I 
och med detta skulle det kunna vara positivt att se till att de icke-monetära förmånerna som 
appliceras inom lojalitetsprogrammet faktiskt har ett värde.  

Ett anmärkningsvärt faktum är att Trendtex valt att hålla en stor del av lojalitetsprogrammets 
förmåner hemliga gentemot kunderna. Detta motiverar informanterna med att man vill 
överraska kunden. Trendtex vill att ryktet kring förmånerna ska sprida sig bland medlemmar 
på ett sätt där kunden marknadsför kundklubben (Sofia (T)). Detta kan kopplas till Marshall 
(2010) som påpekar att attitydmässig lojalitet kan visa sig genom att kunden skulle tala om 
och rekommendera ett varumärke till sina närstående genom word-of-mouth. Samtidigt lyfter 
Budac (2015) fram att den yngre generationen Z, som utgör en stor del av Trendtex kunder, 
snabbt blir uttråkade. Budac (2015) menar att företag därmed bör presentera något attraktivt 
från början för att kunna få in de yngre kunderna snabbt innan de tappar intresset. I och med 
detta skulle de hemliga förmånerna kunna ses som alltför vaga om syftet är att locka till sig 
den yngre målgruppen.  

5.3 Avgiftsbaserade lojalitetsprogram 
Majoriteten av informanterna ser en stor begränsning i att medlemsavgifter skulle kunna 
resultera i ett färre antal medlemmar. Något som i sig anses som negativt i den bemärkelsen 
att företagen då skulle gå miste om stor del kunddata. Detta är något som även forskningen 
belyser där en årlig avgift minskar sannolikheten för att en konsument ska ansluta sig som 
medlem (Eason, Bing & Smothers 2015; De Wulf et al. 2003). För att kringgå problemet med 
förlusten av medlemmar skulle man som företag kunna ha både en öppen (gratis) och en 
stängd (mot betalning) programvariant (John (I)). Med detta förslag skulle företaget kunna 
erhålla den breda kunddatabasen samtidigt som de segmenterar de mest åtråvärda och lojala 
kunderna.  

Informanten från Kuddgiganten lyfter även fram att det finns en risk med att lojaliteten blir 
“köpt” om kunden betalar för att vara medlem. Detta kan tolkas som falsk lojalitet om man 
tittar på Dick & Basus (1994) modell där kunden kan komma att känna sig tvungen att köpa 
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från varumärket på grund av att denne har betalat för medlemskapet. I detta scenario är den 
beteendemässiga lojaliteten hög och den attitydmässiga låg. Men samtidigt visar Ashley, 
Gillespie & Noble (2016) att kunder som betalar en avgift har en mer gynnsam attityd 
gentemot programmet i sig. Detta talar alltså mot vad informanten från Kuddgiganten tror om 
kundlojaliteten i relation till medlemsavgifter. Carl (A) tror att de som väljer att betala för sitt 
medlemskap redan är lojala från början och att man som företag därmed skulle se mer lojala 
kundmönster. Det skulle kunna vara så att det redan från början finns en attitydmässig 
lojalitet gentemot varumärket hos kunden om denne väljer att betala för sitt medlemskap om 
man utgår från Uncles, Dowling & Hammond (2003). Om detta är sant innebär det att 
företaget skulle kunna erhålla sann lojalitet från sina medlemmar med hjälp av 
medlemsavgifter. Detta i och med att medlemmen både är mycket positivt inställd till 
varumärket samt har en hög återköpsfrekvens i enlighet med Dick & Basus (1994) modell. 

Det råder delade meningar bland informanterna kring vilken typ av företag som 
framgångsrikt skulle kunna anamma konceptet med medlemsavgifter. En del av 
informanterna tror att mer exklusiva eller starka varumärken har en fördel i och med att det 
skulle kunna generera en strävan efter att tillhöra den innersta kretsen. Dessutom talar 
forskningen för att ett program med en högre medlemsavgift signalerar bättre kvalitet eller ett 
högre värde (Ashley, Gillespie & Noble 2016; Zeithaml 1988) vilket talar för argumentet. 
Samtidigt tror andra informanter att det tvärtom handlar om att kunna erbjuda något som 
kunden köper mycket och ofta. Ett exempel på detta skulle kunna vara dagligvaruhandel 
(John (I)). Alltså det motsatta till något exklusivt. Samtidigt talar samtliga informanter om 
Amazon och Prime-medlemskapet som ett exempel där avgifter faktiskt fungerat. Konceptet 
kan ha varit framgångsrikt för Amazon i och med att de erbjuder så pass många 
produktkategorier och varumärken som de gör (John (I); Linda (T)). Detta skulle kunna ses 
som fördel då man som kund skulle kunna samla en rad olika köp hos ett och samma företag. 
Men det ena argumentet kring exklusivitet behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra 
gällande bredd. Med bakgrund i informanternas svar skulle det kunna vara så att båda typerna 
av företag kan anamma konceptet på ett framgångsrikt sätt även om de har sin utgångspunkt i 
olika affärsmodeller. 

Informanterna från Modemix och Trendtex lyfter även fram det faktum att Amazon lyckats 
bygga in många bra mervärden i medlemskapet och de tar alla upp streamingtjänsten som ett 
exempel. Detta gör att kunden känner att det är värt att betala en avgift (Marcus (M)). Detta 
relaterar till De Wulf et al. (2003) som påtalar att kunden förväntar sig att fördelarna ska 
vägra tyngre än kostnaderna. Om kunden väljer att betala en avgift för att få bli medlem så 
krävs det att företaget erbjuder förmåner av ett värde som kunden uppfattar som förmånligt i 
längden. Att bygga in mervärden som kunden uppfattar som förmånligt i längden skulle 
därmed kunna vara en viktig aspekt gällande implementering av medlemsavgifter. Dessutom 
skulle detta kunna relateras till det som informanterna lyfter fram kring externa förmåner. 
Företag hade eventuellt behövt arbeta med andra varumärken för att kunna erbjuda kunden 
någonting mer utanför företaget (Linda (T)). En konstellation där flera konkurrerande företag 
samarbetar och erbjuder ett enda medlemskap hos flera detaljhandelsföretag skulle eventuellt 
kunna vara ett sådant alternativ (Sofia (T)). Ett annat alternativ skulle kunna vara att man 
som företag erbjuder andra mervärden och tjänster från externa varumärken. Exempelvis om 
man inom lojalitetsprogrammet dessutom skulle erbjuda medlemmarna gratis filmer eller 
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musik varje månad. Även här skulle det kunna handla om att samla sina köp på ett och 
samma ställe. 

Samtliga informanter relaterar på ett eller annat sätt till streamingtjänster som Spotify och 
Netflix i sina argument. Resultatet antyder att den svenska befolkningen idag är vana att 
betala för prenumerationer vilket talar för en implementering av medlemsavgifter (Marcus 
(M)). Det faktum att informanterna drar liknelser till aktuella och framgångsrika 
abonnemangstjänster gör att fenomenet med avgiftsbaserade lojalitetsprogram kan ses som 
något med potential att utvecklas. Detta i synnerhet genom att eventuellt studera dessa 
liknande tjänster och se vad företag skulle kunna applicera i ett avgiftsbaserat 
lojalitetsprogram. 

5.4 Ekonomisk hållbarhet 
En majoritet av informanterna har uttryckt att lojalitetsprogrammen genererar mer pengar än 
vad det kostar vilket stämmer överens med Kumar & Shah (2004) som belyser att 
lojalitetsprogram kan skapa en framgångsrik ekonomisk hållbarhet. Mer specifikt visar 
forskningen att en kombination av monetära och icke-monetära förmåner skapar en mer 
långvarig relation mellan företaget och kunden vilket i sig leder till bättre ekonomisk 
lönsamhet för företaget (McCall & Voorhees 2010; Lee, Tsang & Pan 2015). Detta samtidigt 
som fördelningen mellan monetära och icke-monetära förmåner i innehållsanalysen visar på 
en näst intill jämlik fördelning. Man skulle alltså eventuellt kunna se ett samband mellan 
informanterna som påstår att lojalitetsprogrammen är ekonomiskt framgångsrika och 
fördelningen av monetära och icke-monetära förmåner i innehållsanalysen. Detta med 
bakgrund i forskningen (Kumar & Shah 2004; McCall & Voorhees 2010; Lee, Tsang & Pan 
2015). De ekonomiska vinningarna som företagen erhåller till följd av lojalitetsprogrammen 
skulle även kunna återinvesteras på andra håll i företaget för att således främja social och 
miljömässig hållbarhet. Detta i synnerhet då ekonomisk lönsamhet enligt forskning bara är en 
aspekt gällande entreprenöriell framgång (Kleindorfer, Singhal & Van Wassenhove 2005). 
Kleindorfer, Singhal & Van Wassenhove (2005) belyser att pengarna, människorna och 
planeten samt balansen mellan dessa tre pelare spelar en viktig roll för att som företag uppnå 
hållbarhet. 

5.5 Metoddiskussion 
När det gäller val av metod för att besvara uppsatsens frågeställningar valdes en förklarande-
sekventiell design. Kombinationen av en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmetod 
visade sig vara fördelaktig i syfte att skapa en initial överblick av lojalitetsprogrammen som 
författarna av uppsatsen sedan kunde djupdyka i. Däremot kan problematiken som lyfts fram 
i metodkapitlet gällande innehållsanalysen och företags beskrivning av lojalitetsprogrammen 
bekräftas. I vissa fall beskrev inte företagen lojalitetsprogrammens utformning och innehåll 
på ett detaljerat sätt vilket försvårade sammanställningen av datan. Med bakgrund i detta kan 
det förekomma vissa felaktigheter i innehållsanalysen. Bortfallet visade sig emellertid inte 
vara omfattande.  I och med detta kunde innehållsanalysen tillföra relevant information och 
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bekräfta de mönster som tidigare forskning belyst angående utformning av lojalitetsprogram 
och dess förmåner. Dessutom höjde innehållsanalysen generaliserbarheten av uppsatsen då 
information från ett stort antal företag kunde presenteras. Om genomförandet enbart bestått 
av fem semistrukturerade intervjuer hade den övergripande bilden saknats. De 
semistrukturerade intervjuerna var tidskrävande då endast besöksintervjuer genomfördes på 
ett flertal orter. Däremot resulterade intervjuerna i innehållsrika svar där intressanta 
diskussioner uppstod till följd av den relation som skapades mellan författarna av uppsatsen 
och informanterna. Personliga besök hos företagen lade grunden för långa och omfattande 
intervjuer med djupgående reflektioner. 
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6.  Slutsats      

I detta kapitel besvaras inledningsvis uppsatsens frågeställningar och följs sedan av förslag 
till vidare forskning. 
!  

● Hur kan medelstora till stora detaljhandelsföretag som säljer textila produkter 
på den svenska marknaden arbeta med utformningen av öppna och stängda 
lojalitetsprogram? 

Vid uppstarten av ett lojalitetsprogram kan en öppen struktur vara lätt för företag att 
implementera. I synnerhet då öppna program involverar fler medlemmar vilket enligt 
informanterna anses vara en viktig drivkraft till varför företagen väljer att ha ett 
lojalitetsprogram. Detta i och med att kunddatan som samlas in är betydelsefull för att kunna 
förstå kunden och därmed rikta personlig marknadsföring. Dessutom kan en stängd variant 
kräva mer aktivitet från företagets håll. Men för att istället främja kundlojalitet och 
långsiktigt bygga relationer skulle ett stängt lojalitetsprogram kunna uppfattas som ett bättre 
alternativ. Kunden triggas då att genomföra ett köp av något annat än monetära erbjudanden. 
I och med detta kan det grundläggande syftet till varför företag driver ett lojalitetsprogram 
spela en betydande roll. Om fokuset ligger på att generera kundinformation kan det kräva en 
annan programstruktur jämfört med om det finns en vilja att skapa långsiktig kundlojalitet. 
Även produktsortiment skulle kunna spela en roll för vilka förutsättningar företag har 
gällande utformning. Med bakgrund i informanternas svar skulle det kunna finnas naturliga 
skillnader där en viss utformning passar kläder bättre och en annan är mer lämpad för möbler. 

● Hur kan dessa företag använda monetära och icke-monetära förmåner inom 
lojalitetsprogrammet för att främja kundlojalitet? 

Enligt uppsatsens resultat råder det en brist på differentiering både bland de monetära och 
icke-monetära förmånerna. Monetära förmåner anses vara enkla att replikera av 
konkurrerande företag vilket skulle kunna förklara varför dessa i stor utsträckning ser 
likadana ut. I synnerhet inom retailbranschen då företag upplever att de tävlar om vilka som 
har bäst monetära erbjudanden på marknaden. Informanterna vittnar om att stort fokus ligger 
på just monetära förmåner, både från företagets och kundens håll. Samtidigt finns det en 
önskan hos företagen att fokuset låg på det emotionella värdet inom lojalitetsprogrammet 
snarare än erbjudanden och rabatter. Detta talar för att företag är villiga att innovera 
grunderna för hur icke-monetära förmåner utformas och appliceras. Med bakgrund i 
forskningen finns det möjlighet för företag att skapa unika förmåner och därmed sticka ut på 
marknaden. Genom att satsa mer på de emotionella värdena skulle företag kunna stärka den 
attitydmässiga lojaliteten som det med bakgrund i resultatet råder en brist på. 

En kombination av monetära och icke-monetära förmåner skulle kunna vara fördelaktigt för 
att generera kundlojalitet. På pappret visar innehållsanalysen en näst intill jämlik fördelning 
mellan antalet monetära och icke-monetära förmåner. Går man däremot in på de enskilda 
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företagens fördelning så är detta inte alltid fallet.  Icke-monetära förmåner är bättre i 
avseendet att skapa en närmare relation till kunden och därmed generera attitydmässig 
lojalitet. På samma sätt är monetära förmåner i sådant fall positivt i den bemärkelsen att de 
genererar en beteendemässig lojalitet. En balans mellan dessa skulle därmed kunna resultera i 
en sann lojalitet gentemot varumärket.  

● Vilka möjligheter respektive begränsningar ser dessa företag med 
avgiftsbaserade lojalitetsprogram? 

Den främsta begränsningen företagen ser med implementeringen av medlemsavgifter är att 
det skulle generera färre antalet medlemmar. Förutom att generera kundlojalitet är den 
kundinformation som företag får ut av lojalitetsprogrammet en topprioritering. Detta problem 
skulle kunna kringgås om företag applicerar både en öppen programvariant som är gratis och 
en stängd som kostar pengar att vara medlem i. Dessutom ser företagen en möjlighet i att få 
en helt ny inkomstkälla genom att implementera medlemsavgifter. Det finns även en tro 
bland företagen att avgiftsbaserade lojalitetsprogram skulle generera lojalare kunder, men att 
kunden då måste känna att förmånerna är värda kostnaden. Det råder emellertid delade 
meningar gällande huruvida det enbart resulterar i en beteendemässig lojalitet eller även en 
attitydmässig variant. En del företag tror att det finns en möjlighet för exklusiva alternativt 
starka varumärken att applicera medlemsavgifter. Andra tror att det tvärtom handlar om att 
erbjuda ett brett produktsortiment eller något som kunden köper mycket och ofta av. 
Dessutom tror en del företag att medlemsavgifter som koncept har en möjlighet att fungera i 
och med att den svenska befolkningen är van med att betala för andra abonnemangsavgifter. 
Men i den bemärkelsen finns det även en potentiell begränsning då kunder eventuellt inte har 
råd att betala för hur många abonnemang som helst samtidigt. Majoriteten av företagen tror 
att avgiftsbaserade lojalitetsprogram har en chans att lyckas i Sverige om rätt företag i rätt 
bransch tar första steget. 

6.1 Förslag till vidare forskning  
Något som tydligt framkommit från intervjuerna är att samtliga företag har interna 
kommunikationsproblem inom organisationen när det kommer till lojalitetsprogrammet. 
Informanterna har bland annat lyft fram att det är svårt att få personalen i butikerna att förstå 
vikten av att lyfta fram programmet. Dessutom har författarna av uppsatsen uppfattat att 
företagen generellt sett på deras hemsidor inte kommunicerar att lojalitetsprogrammet finns 
på ett tydligt sätt  mot kund. Flera gånger var det svårt att över huvud taget hitta en länk där 
information om medlemskapet finns. I och med detta hade kommunikationen av 
kundklubben, både internt och externt, varit intressant att titta närmare på. Det hade varit 
intressant att se vad det är som gör att kommunikationen brister. Genom att intervjua 
anställda på både huvudkontoret som arbetar med lojalitetsprogrammet dagligen och de som 
arbetar i butik skulle eventuellt en bättre förståelse för situationen kunna erhållas. Därefter 
hade vidare forskning kunnat föreslå potentiella förbättringsområden och se till mer konkreta 
lösningar. 
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En annat område som det hade varit intressant att djupdyka i är icke-monetära förmåner och 
hur företag kan arbeta med dessa mer specifikt för att främja kundlojalitet och skapa nöjda 
kunder. Forskning antyder att det går att skapa unika förmåner med hjälp av icke-monetära 
fördelar samtidigt som resultatet i denna uppsats belyser att företag vill skapa en starkare 
emotionell relation till kunden. Detta samtidigt som företagen upplever arbetet med icke-
monetära förmåner som utmanande. I detta fallet skulle en sådan studie kunna anta både ett 
företags- och kundperspektiv där de två sidorna ställs mot varandra. Detta för att urskilja 
kundens preferenser i relation till hur företag arbetar med icke-monetära förmåner i 
dagsläget. Med en sådan utgångspunkt skulle forskare kunna ta reda på hur icke-monetära 
förmåner kan appliceras på ett framgångsrikt sätt. 

I intervjuerna togs abonnemangstjänster så som Spotify och Netflix upp frekvent då en del av 
informanterna menade att många svenskar är vana med att betala för något kontinuerligt. De 
belyste alltså att detta talar för medlemsavgifter inom kundklubbar som ett koncept. I 
samband med detta hade det varit intressant att se hur kunderna förhåller sig till 
medlemsavgifter i samband med kundklubbar och eventuellt koppla detta till redan 
existerande abonnemangstjänster.  
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7. Referenser 
I detta kapitel presenteras inledningsvis referenserna till det empiriska materialet. Därefter 
följer en lista över litteratur och övriga källor. 
!  

7.1 Empiriskt material 

Underlaget till innehållsanalysen gällande 20 företags lojalitetsprogram återfinns på 
respektive företags egna hemsidor:  

hm.com; hemtex.se; kappahl.com; lindex.com; mq.se; ahlens.se; ginatricot.com; 
intersport.se; teamsportia.se; ikea.com; stadium.se; mio.se; bikbok.com; cubus.com; nk.se; 
carlings.com; dressmann.com; twilfit.se; polarnopyret.se; veromoda.com  

Fem stycken semistrukturerade intervjuer mellan 39 och 56 minuter långa: 

Informant 1: Chief Digital Officer på företag för sport- och beklädnadsvaror. [Fiktivt namn: 
Carl; Fiktivt företagsnamn: Atleto] Intervjudatum 16/5/2018 

Informant 2: CRM- och kundklubbsansvarig på företag för inredning och hemtextil. [Fiktivt 
namn: John; Fiktivt företagsnamn: Inredningsbolaget] Intervjudatum 4/5/2018 
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Bilaga 1 - Innehållsanalys

Företag & 
Kundklubb

Öppet/Stängt Monetära förmåner Icke-monetära 
förmåner

Ej kodningsbart Övrig 
informatio
n

1. H&M 
H&M Club

Öppet - Bonus (ej 
specificerad) 
- Erbjudanden 
- Externa erbjudanden 
- Fri frakt 
- Välkomsterbjudande

- Events 
- Poäng på alla köp 
- Tävlingar

- -

Antalet typer av förmåner 5 3

2. Hemtex 
Studio Hemtex

Öppet - Bonus (2,5%) 
- Erbjudanden 

- Events 
- Förtur till 
kollektionssläpp 
- Förtur till REA 
- Inspiration 
- Nyhetsbrev 
- Poäng på alla köp

- -

Antalet typer av förmåner 2 6

3. KappAhl 
Modeklubben

Öppet - Bonus (5%) 
- Erbjudanden 
- Fri frakt (vid köp över  
500 kr)

- Inspiration 
- Poäng på alla köp

- -

Antalet typer av förmåner 3 2

4. Lindex 
More at Lindex

Öppet - Bonus (2,5%) 
- Erbjudanden 
- Extra bonus 
(kvartalsbonus)

- Events  
- Förtur till REA 
- Inspiration 
- Poäng på alla köp

- Erbjuder 
kontofunktion

Antalet typer av förmåner 3 4

5. MQ 
MQ Kundklubb

Stängt 
Hierarkiska nivåer 

Bas 
Standard 

Silver 
Över 2500 poäng 

Guld 
Över 8000 poäng

Bas 
- Bonus (4%) 
- Erbjudanden 

Silver får dessutom 
- Fri frakt 
- Gratis service och 
tjänster 

Guld får dessutom 
- Bonus (8% istället för 
4%) 
- Fler erbjudanden

Bas 
- Förtur till REA 
- Förtur till 
kollektionssläpp 
- Poäng på alla köp 

- -

Antalet typer av förmåner 4 3

6. Åhlens 
Åhlens 
Medlemskap

Stängt 
Hierarkiska nivåer 

Medlem 
Standard 

Medlem 1500+ 
Över 1500 poäng 

Medlem 10 000+ 
Över 10 000 poäng

Medlem 
- Bonus (2%) 
- Erbjudanden 

Medlem 1500+ får 
dessutom 
- Fler erbjudanden 

Medlem 10 000+ får 
dessutom 
- Fasta erbjudanden på 
produktsortiment 
- Fasta erbjudanden på 
service och tjänster

Medlem 
- Poäng på alla köp 
- Nyhetsbrev 

Medlem 1500+ får 
dessutom 
- Dubbla poäng på ett 
valfritt köp per år 
- Förtur till REA 

Medlem 10 000+ får 
dessutom 
- Events 
- Trippla poäng på ett 
valfritt köp per år 

- -

Antalet typer av förmåner 4 4
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7. Gina Tricot 
Spotlight

Stängt 
Hierarkiska nivåer 

White 
Standard 

Grey 
Över 1000 poäng 

Black 
Över 3000 poäng

White 
- Erbjudanden 

Grey får dessutom 
- Fler erbjudanden

White 
- Events 
- Förtur till REA 
- Förtur till 
kollektionssläpp 
- Poäng på alla köp 
- Poäng vid genomförda 
aktiviteter 

Grey får dessutom 
- Fler events 
- Utökad förtur till REA  
- Utökad förtur till 
kollektionssläpp

- Förmånerna i 
medlemsnivå
n Black är 
hemliga.

Antalet typer av förmåner 1 5

8. Intersport 
Club Intersport

Öppet - Bonus (2-6% 
beroende på hur 
mycket man handlar) 
- Erbjudanden 
- Välkomsterbjudande

- Events 
- Poäng på alla köp 

- -

Antalet typer av förmåner 3 2

9. Team Sportia 
Sportklubben

Öppet - Bonus (1%) 
- Erbjudanden 
- Externa erbjudanden

- Events 
- Förtur till REA 
- Sammankopplade 
konton 
- Nyhetsbrev 
- Poäng på alla köp

- -

Antalet typer av förmåner 3 5

10. IKEA 
IKEA Family

Öppet - Erbjudanden 
- Externa erbjudanden 
- Gratis service och 
tjänster 
- Stöd till välgörenhet 
vid varje köp

- Inspiration - -

Antalet typer av förmåner 4 1

11. Stadium 
Stadium Member

Öppet - Bonus (1-2% 
beroende på vart man 
handlar) 
- Erbjudanden 
- Externa erbjudanden 
- Möjligheten att stödja 
idrottsföreningar med 
insamlade poäng 
- Extra bonus 
(årsbonus) 

- Medlemsdagar 
- Sammankopplade 
konton 
- Poäng på alla köp

- Erbjuder 
kontofunktion

Antalet typer av förmåner 5 3

12. MIO 
Kundklubb MIO

Öppet - Erbjudanden 
- Fasta erbjudanden på 
service och tjänster 

- Utökat öppet köp 
- Medlemskatalog 
- Inspiration  
- Events

- -

Antalet typer av förmåner 2 4

13. BikBok 
BikBok Life

Stängt 
Hierarkiska nivåer 

Basic 
Standard 

Silver 
Över 500 poäng 

Gold 
Över 5000 poäng 

Black 
Över 10 000 poäng

Basic 
- Välkomsterbjudande 

Gold får dessutom 
- Bonus (ej specificerat) 
- Erbjudanden 
- Externa erbjudanden 

Black får dessutom 
- Fri frakt 

Basic 
- Förtur till 
kollektionssläpp 
- Poäng på alla köp  
- Poäng vid genomförda 
aktiviteter 

Silver får dessutom 
- Förtur till REA 

Gold får dessutom 
- Events 
- Utökad förtur till 
kollektionssläpp 

Black får dessutom 
- Fler events 
- Medlemsdagar

Silver får dessutom 
- Födelsedagsgåva 
- Årlig tackgåva vid 
bibehållen 
medlemsnivå 
- “Secret sales” 

Hemliga 
erbjudanden i 
silvernivån
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13.

Antalet typer av förmåner 5 6 3

14. Cubus 
Cubus Friends

Öppet - Bonus (5%) 
- Erbjudanden 
- Fri frakt 
- Välkomsterbjudande

- Events 
- Poäng på alla köp

- -

Antalet typer av förmåner 4 2

15. NK 
NK Nyckeln

Stängt 
- Kostnadsfritt 
första året, därefter 
150kr/år om man 
inte samlat 5000 
poäng. 
- Hierarkiska nivåer 

Vit 
Standard 

Svart 
Över 35 000 poäng

Vit 
- Bonus (2%) 
- Erbjudanden 
- Externa erbjudanden  
- Fasta erbjudanden på 
service och tjänster 

Svart får dessutom 
- Fler erbjudanden 
- Fler externa 
erbjudanden 
- Gratis service och 
tjänster 
- Utökade fasta 
erbjudanden på service 
och tjänster

Vit 
- Events 
- Förtur till REA 
- Inspiration 
- Nyhetsbrev 
- Poäng på alla köp 

Svart får dessutom 
- Fler events 
- Utökad förtur till REA 

- Erhåller 
kontofunktion
.

Antalet typer av förmåner 5 5

16. Carlings 
Club Carlings

Öppet - Erbjudanden - Inspiration 
- Nyhetsbrev

Antalet typer av förmåner 1 2

17. Dressman 
Friends of 
Dressman

Öppet - Bonus (5%) 
- Erbjudanden 
- Fasta erbjudanden på 
service och tjänster 
- Fri frakt  
- Välkomsterbjudande 

- Förtur till 
kollektionssläpp 
- Poäng på alla köp

- -

Antalet typer av förmåner 5 2

18. Twilfit 
Twilfit Sisters

Öppet - Bonus (3%) 
- Erbjudanden

- Förtur till REA 
- Poäng på alla köp

-

Antalet typer av förmåner 2 2

19. Polarn O. Pyret 
POP+

Stängt 
Hierarkiska nivåer 

POP+ 
Standard 

VIP-medlemsskap 
Över 3000 poäng

POP+ 
- Bonus (4%) 
- Erbjudanden 

VIP får dessutom 
- Fri frakt  
- Gratis service och 
tjänster  

POP+ 
- Förtur till 
kollektionssläpp 
- Poäng på alla köp 

VIP får dessutom 
- Förtur till REA 

- -

Antalet typer av förmåner 4 3

20. VERO MODA 
VERO MODA 
Kundklubb 

Öppet - Erbjudanden 
- Välkomsterbjudande 

- Förtur till REA 
- Tävlingar 

- -

Antalet typer av förmåner 2 2
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Bilaga 2 - Klassificering av förmåner till innehållsanalysen 

● Bonus - Bonusen man får av att samla poäng, procentsats presenteras om en sådan finns 
● Erbjudanden - Interna erbjudanden inom företaget. Innefattar även rabatter och 

medlemspriser. Gäller även personliga erbjudanden. 
● Events - Inbjudningar, evenemang, tillställningar, medlemsdagar.  
● Externa erbjudanden - Erbjudanden hos partners och andra företag 
● Extra bonus - T.ex. kvartalsbonus, årsbonus 
● Fasta erbjudanden på service och tjänster - Exempelvis fri kaffe vid köp av lunch, rabatt på 

parkering, rabatt på egen frisör, rabatt på skräddartjänster  
● Fasta erbjudanden på produktsortiment - Exempelvis en extra procentsats på REA. 
● Fri frakt - Online. Gäller även returer.  
● Förtur till REA - Online och i butik. 
● Förtur till kollektionssläpp - Online och i butik.  
● Gratis service och tjänster - Exempelvis fri toalett, fri garderob, fria reparationer, fri 

uppläggning av byxor.  
● Inspiration - Tips, trix, trender och idéer. 
● Medlemskatalog - Katalog med företagets produkter. 
● Medlemsdagar - Dagar där medlemmar får erbjudanden och andra förmåner i butik och 

online. 
● Möjligheten att stödja idrottsföreningar med insamlade poäng - Istället för att t.ex. erhålla en 

bonus.  
● Nyhetsbrev - E-mail som skickas ut till medlemmar. 
● Poäng på alla köp - Möjligheten att kunna samla poäng genom att köpa produkter för att 

exempelvis kunna erhålla bonus eller klättra i hierarkiska nivåer. 
● Poäng vid genomförda aktiviteter - Möjligheten att kunna samla poäng genom att genomföra 

diverse aktiviteter för att exempelvis kunna erhålla bonus eller klättra i hierarkiska nivåer. 
● Sammankopplade konton - Möjligheten att koppla ihop konton och samla bonus tillsammans 
● Stöd till välgörenhet vid varje köp - Exempelvis att 25 öre vid varje köp går till Rädda 

Barnen.  
● Tävlingar - Tävlingar som företagen erbjuder. 
● Utökat öppet köp - Som medlem får man längre öppet köp än gemene kund.  
● Välkomsterbjudanden - Ett initialt erbjudande kunden får när denne blir medlem. 

Då en förmån är utökad vid en högre medlemsnivå benämns förmånen med t.ex. “utökad” eller “fler”. 
De förmåner som av någon anledning ej går att klassa som monetära eller ickemonetära läggs in under 
“ej kodningsbart”. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Informera om: 

● Förklara syftet med intervjun. 
● Sammanställning av intervjun till intervjupersonen. 
● Är det OK att spela in intervjun? 
● Intervjupersonen får hoppa över frågor om så önskas.  

Huvudsaklig guide: 

● Talspråk genom intervjun, inte skriftspråk. 
● Ställ bara en fråga i taget. 
● Undvik främmande ord. 
● Undvik att komplicera frågorna 

Guide till följdfrågor: 

● Du sa det här… Hur menar du då? 
● Kan du berätta mer om det? 
● Kan du ge mig exempel på… 
● Berätta om…. 

Frågor 

Introduktion 

Förklara strukturen för hela intervjun. Introduktionsfrågor bas frågor - gå djupare in på själva 
utformningen av kundklubben - slutligen gå in på avgiftsbaserade kundklubbar.  

● Vad har du för position på företaget? 

● Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Då går vi in på (FÖRETAGSNAMN)… 

● Vilken målgrupp riktar sig (FÖRETAGSNAMN) till? 
 - Ålder, kön 

● Vilka av era kunder är det som är medlemmar i kundklubben? 
 - Ålder, kön 
 - Varför tror du att det är så? 

● Hur många medlemmar har kundklubben? 
 - Har ni sett någon förändring i medlemsantal över åren? 
 - Ökning/minskning? 

● Om man tänker på medlemmarna, vilken känsla ska kundklubben förmedla till dem? 
 - Tex. exklusivitet 

● Vad var det som fick er att starta upp en kundklubb? 

● Hur kommer det sig att ni kvar kundklubben idag? 
 - Samma anledningar som vid start? 
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 - Har läget förändrats? 

● Följer ni upp/mäter effekten av kundklubben? 
 - Alltså, hur det går för kundklubben på pappret? (lojalitet, vinst osv..) 
 - Och isåfall hur? 
 - Vad är det ni tittar på? 

● Har ni fått de resultat ni önskat av kundklubben? 
 - Vad vill ni få ut av kundklubben? 

● Vilka svårigheter ser ni generellt med att ha en kundklubb? 

Utformningen kundklubben 

Förklara att vi fortsätter intervjun med frågor kring utformningen av kundklubben. Beskriv den 
generella bilden vi fått av kundklubben. 

● Stämmer denna bilden, något ni vill tillägga? 
 - Tex. hierarki, avgifter osv. 
 - Förmåner 

● Varför valde ni att ha en avgiftsfri kundklubb? 

● Varför valde ni att utforma kundklubben med/utan medlemsnivåer? 

● Hur har ni tänkt när ni valt förmåner till olika medlemsnivåer? 
 - Varför valde ni just …. ? 

● Det finns förmåner som gör kunden mer benägen att genomföra ett köp, och så finns det 
förmåner som bygger en närmre relation till kunden. Reflekterar ni något kring dessa typer av 
förmåner ?  

● Vilken typ av förmån upplever du att era kunder uppskattar mest? 
 - Vad baserar du det på? 

● Vilken förmån upplever du att era kunder bryr sig minst om? 
 - Vad baserar du det på? 

● Vad gör ni för att differentiera kundklubben mot konkurrenter? 
- Utformning, förmåner, övrigt 

● Vad är det svåraste med utformningen av kundklubben? 
 - Tex. balans mellan förmåner? Val av förmåner? 
 - Ge exempel på problem.  

● Vad vill ni förbättra/utveckla med kundklubben? 
 - Utformning 
 - Förmåner 

Avgiftsbaserade kundklubbar 

Förklara grunden kring avgiftsbaserade kundklubbar för intervjupersonen. 

● Har ni någon gång övervägt att implementera en medlemsavgift? 
 - Varför/Varför inte? 

● Vilka möjligheter ser ni med att införa en medlemsavgift?  
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● Vilka begränsningar ser ni med att införa en medlemsavgift? 

● Om ni hade valt att införa en medlemsavgift, Hur hade ni behövt förändra kundklubben för att 
kunden skulle vara villig att betala? 

● Hur tror ni att kundens lojalitet gentemot varumärket skulle påverkas om de betalat för sitt 
medlemskap?  

● Om man ska titta på det mer övergripande; Tror du att införandet av en medlemsavgift har 
potential att bli en grej på den svenska marknaden? 

 - Varför/Varför inte? 

Avslutande fråga 

Förklara att vi har en avslutande fråga.  

● Har du något att tillägga eller några andra funderingar? 
 - Något vi missat? 
 - Kan handla om generella saker, utformning eller avgiftsbaserade. 

Vi kanske behöver ta kontakt igen för att komplettera något vi inte riktigt förstått.  

Tacka för att intervjupersonen ville ställa upp! 
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