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Abstract 
 

Background 
 
As a result of a tougher market environment, more companies have adopted a customer-

oriented view with customer relations in focus (Xie & Chen 2013). Loyal customers are a 

valuable asset to a company and a growing number of researchers emphasize the importance 

of maintaining and nurturing the existing customers (Bahaedin 2012). One tool to obtain and 

retain loyal customers is loyalty programs (Lui & Yang 2009), but among researchers there 

are mixed opinions about the effect of loyalty programs and whether or not they help to obtain 

loyal customers. The controversy regarding the effect of the programs suggests that more 

research is needed to gain a deeper understanding of customer loyalty in relation to loyalty 

programs. 
 

Purpose  
 

The study aims to describe how loyalty program and its benefits can affect members loyalty 

and to show the distribution of benefits within loyalty programs in the retail and grocery 

sector of the Swedish market. 
 

Method 
 

The study has a qualitative approach applied in the form of a focus group, individual 

interviews and a content analysis. The focus group and individual interviews were applied to 

obtain a deeper understanding of members experiences and attitudes regarding loyalty 

programs. Content analysis was applied to identify and map the distribution of benefits within 

the loyalty programs of the retail and grocery sector in the Swedish market. 
 

Results 
 

The results of the study confirm previous research that today's consumers are polygamously 

loyal. It is difficult to obtain true customer loyalty through a loyalty program but the study has 

shown that the inherit monetary benefits can contribute to behavioral loyalty. The results of 

this study also show that functionality and price often has a more decisive influence on 

consumer’s choice of store than any membership of a loyalty program. Loyalty programs that 

have been investigated in this study have an equal distribution of monetary and non- monetary 

benefits. Something which is clearly evident in this study is that it is primarily the monetary 

benefits that attract members. The advice we can give to companies based on the results of the 

study is to focus more on the non-monetary benefits, e.g. how customers are treated rather 

than what economic benefits they receive, could induce more sustainable loyalty effects. 

 

The remainings of this paper will continue in Swedish. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 
 
Som en följd av ett hårdare marknadsklimat har allt fler företag antagit en mer kundorienterad 

inriktning med kundrelationer i fokus (Xie & Chen 2013). Lojala kunder är en värdefull 

tillgång för företag, och allt fler forskare framhåller vikten av att behålla och vårda de 

befintliga kunderna (Bahaedin 2012). Ett verktyg för att erhålla och behålla lojala kunder är 

lojalitetsprogram (Lui & Yang 2009) men inom forskningen råder det delade meningar kring 

lojalitetsprogrammens effekt och huruvida man erhåller lojala kunder. Motsättningarna kring 

programmens effekter tyder på att mer forskning krävs för att få en djupare förståelse för 

kundlojalitet i relation till lojalitetsprogram. 

Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva hur lojalitetsprogram och dess förmåner kan påverka 

medlemmars lojalitet samt påvisa hur fördelningen av förmåner ser ut hos lojalitetsprogram 

inom detalj- och dagligvaruhandeln på den svenska marknaden. 

Metod 

I studien har en kvalitativ ansats tillämpats i form av fokusgrupp, individuella intervjuer och 

en innehållsanalys. Fokusgruppen och de enskilda intervjuerna tillämpades för att erhålla en 

djupare förståelse för medlemmars erfarenhet av och attityder gentemot lojalitetsprogram. 

Innehållsanalysen tillämpades för att kartlägga ett urval av lojalitetsprograms fördelning av 

förmåner inom detalj- samt dagligvaruhandeln på den svenska marknaden. 

Resultat 
 

Studiens resultat bekräftar tidigare forskning kring att dagens konsumenter snarare är 

polygamt lojala. Det är svårt att erhålla sann kundlojalitet genom lojalitetsprogram men 

studien har visat att de monetära förmånerna kan bidra till beteendemässig lojalitet. Resultatet 

i denna studie visar även att funktionalitet och pris många gånger har en mer avgörande 

påverkan i konsumenters val av butik än vilket lojalitetsprogram de är medlem i. 

Lojalitetsprogrammen som har studerats i denna studie har en jämn fördelning av monetära 

och icke-monetära förmåner men att det främst är de monetära förmånerna som medlemmar 

attraheras av är något som syns tydligt i denna studie. De rekommendationer vi kan ge till 

företag utifrån studiens resultat är att fokusera mer på de icke-monetära förmånerna, hur 

kunderna behandlas snarare än vilka ekonomiska förmåner de erhåller skulle kunna framkalla 

mer hållbara lojalitetseffekter.  

Nyckelord: 

Lojalitet, Kundlojalitet, Lojalitetsprogram, Kundklubb 
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1 Inledning 
 

En utmaning för många av dagens företag är att behålla de befintliga kunderna, då det är 

billigare än att ständigt attrahera nya. Många företag försöker därav stärka relationerna till 

kunderna med förhoppning att erhålla kundlojalitet, en metod för detta är lojalitetsprogram. I 

följande studie förkortas dessa ibland som lojalitet och program. Trots lojalitetsprogrammens 

utbredning råder det motsättningar kring deras potential att erhålla lojala kunder. Som en del 

i detta undersöker denna studie hur lojalitetsprogram och dess förmåner kan påveraka 

kundlojalitet.  

 

1.1 Introduktion  

Under 90-talet började marknadsföringens fokus flyttas från transaktions- och 

massmarknadsföring med de 4 P:na i spetsen mot relationsmarknadsföring med 

kundrelationer i centrum (Grönroos 1994). Det allt hårdare marknadsklimatet har lett till en 

mer kundorienterad inriktning där flertalet företag fokuserar på värdeskapande aktiviteter, 

exempelvis i form av lojalitetsprogram (Xie & Chen 2013). Genom ett lojalitetsprogram och 

CRM-system
1
 kan företag registrera information om kunden och dess köpbeteenden vilket ger 

möjlighet till att förbättra dialogen och utveckla riktade erbjudanden (Relation & brand 2014). 

Med ett lojalitetsprogram har företag en förhoppning om att bygga och utveckla långsiktiga 

kundrelationer för att erhålla och öka kundernas lojalitet (Xie & Chen 2013).  

Intresset för lojalitetsprogram är stort, både inom akademisk forskning och i praktiken. De 

finns hos företag världen över och i de flesta branscher; detaljhandeln, dagligvaruhandeln, 

resebranschen samt inom bank- och finansmarknaden för att nämna några (Vinod 2011). 

Sedan 2012 har ”årets kundklubb” varit en kategori i handelsgalan Retail Awards som årligen 

arrangeras av Dagens Handel och Svensk Handel. Priset har instiftats för att uppmuntra 

aktiviteter som skapar nöjda och lojala kunder samt ökar lönsamheten trots hård konkurrens 

(Trippus 2014). Svenska konsumenters intresse av att vara medlem i lojalitetsprogram 

framgår i en undersökning som genomfördes år 2013 av YouGov på uppdrag av Willys 

(Willys u.å.). Av undersökningen kan man konstatera att intresset för att vara medlem i 

lojalitetsprogram är stort, 85 procent av respondenterna uppgav att de var medlem i minst ett 

program och mer än var femte person uppgav att de var medlem i minst sju lojalitetsprogram.  

 

Även om lojalitetsprogram kan öka kundlojalitet och skapa merförsäljning (Berman 2006) så 

finns också exempel där lojalitetsprogram har bidragit till miljardförluster. Ett exempel på den 

svenska dagligvarumarknaden är Coop vars medlemsåterbäring har bidragit till en förlust på 

1,1 miljarder för hela koncernen sedan introduceringen av det nya bonusprogrammet år 2010 

(SvD Näringsliv 2012). Trots lojalitetsprogrammens utbredning råder det delade meningar 

kring dess effekter och huruvida man erhåller lojala kunder eller inte (Dorotic, Bijmolt & 

Verhoef 2012). Lojalitetsprogram är därmed en komplex fråga väl värd att studera då många 

företag väljer att satsa resurser på lojalitetsprogram (Vinod 2011) trots osäkerheter kring dess 

effekter. 
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1.2 Forskningsöversikt   

Många forskare studerar kundlojalitet (Dick & Basu 1994; Oliver 1999; Uncles, Dowling & 

Hammond 2003; Xie & Chen 2013) och allt fler forskare framhåller vikten av att behålla och 

vårda de befintliga kunderna då det är dyrare att attrahera nya (Carter 2010; Bahaedin 2012). 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet kundlojalitet men däremot är flertalet 

forskare överens om att lojala kunder är en värdefull tillgång för företag (Gupta & Lehmann 

2003; Kumar & Shah 2004). Önskan om lojala kunder beror på att de genererar en högre 

återköpsfrekvens som därmed leder till en högre vinstmarginal (Meyer-Waarden 2008; Xie & 

Chen 2013). Lojala kunder tenderar också att sprida positiv word-of-mouth om företaget, dess 

produkter och tjänster vilket Lindberg-Repo och Grönroos (1999) belyser kan bidra till fler 

potentiella kunder. 

Även om det inte finns en enhetlig definition av kundlojalitet så definieras lojalitet ofta ur två 

dimensioner; beteendemässig samt attitydmässig lojalitet (Dick & Basu 1994; Bridson, Evnas 

& Hickman 2008; Szczepańska & Gawron 2011). Oliver (1999) anser att lojalitet är när 

kunden håller fast vid en produkt eller ett företag trots extern påverkan, till exempel 

marknadsföring. En aspekt som enligt Dick och Basu (1994) bidrar till komplexiteten i 

lojalitetsbegreppet är att kundens lojalitet även kan vara falsk, Folkman-Curasi och Norman-

Kennedy (2002) gör på grund av detta en skillnad på kunder som har ett upprepat 

köpbeteende och lojala kunder. Uncles, Dowling och Hammond (2003) hävdar i sin tur att de 

flesta kunder snarare är polygamt lojala och sprider sina inköp mellan olika företag på grund 

av experimentlust eller för att incitamenten att vara lojal mot ett specifikt företag är för små.  

Grundtanken med lojalitetsprogram är att forma och utveckla relationen med de kunder som 

anses vara värdefulla för företaget (Meyer-Waarden 2008) och genom belöningar uppmuntra 

till ett lojalt beteende (Sharp & Sharp 1997; Lewis 2004). Bridson, Evans och Hickman 

(2008) menar att lojalitetsprogrammen bygger på principen att förstärka ett visst beteende, 

vanligtvis återköpsbeteende, där tanken är att det beteende som belönas kommer att upprepas. 

Dock menar Parker och Worthington (2000) att detta är riskabelt då dessa kunder lätt 

försvinner när ett mer attraktivt erbjudande dyker upp. Ett flertal forskare delar det kritiska 

förhållningssättet där programmens effektivitet och lönsamhet ifrågasätts (Sharp & Sharp 

1997; Dowling 2002; Uncles, Dowling & Hammond 2003). Till exempel hävdar Dowling 

(2002) att lojalitetsprogram inte nödvändigtvis främjar kundlojalitet och att utbredningen av 

programmen snarare beror på att företagen introducerar sitt lojalitetsprogram för att 

konkurrenterna har ett. Men det finns också flera forskare som betonar och understryker 

lojalitetsprogrammens värde (Berman 2006; Xie & Chen 2013). Berman (2006) belyser att ett 

lojalitetsprogram kan öka kundlojaliteten och skapa merförsäljning och McCall och Voorhees 

(2010) anser att lojalitetsprogram har en positiv inverkan på konsumenters upprepade 

köpbeteende. 

De förmåner lojalitetsprogrammen erbjuder sina medlemmar kan delas upp i monetära och 

icke-monetära (Omar, Aziz & Nazri 2011; Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012) där de monetära 

oftast är i form av rabattkuponger eller värdecheckar. De icke-monetära består istället av 

känslomässiga eller psykologiska förmåner, som extra service, status eller evenemang. De 

icke-monetära förmånerna är mer känslomässigt orienterade och kan framkalla mer hållbara 

lojalitetseffekter då de förstärker det attitydmässiga engagemanget (Bridson, Evans & 
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Hickman 2008; Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Dessutom framhåller Omar, Aziz och 

Nazri (2011) att de icke-monetära förmånerna kan hjälpa till att differentiera 

lojalitetsprogrammet från andra liknande program. Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) 

belyser att medlemmar framförallt föredrar de monetära förmånerna, men trots dess 

attraktivitet för kunderna belyser dem att de ekonomiska förmånerna faktiskt kan minska 

lojaliteten till ett företag. Förklaringen är att kundens uppmärksamhet flyttas från själva 

varumärket och fokus hamnar istället på förmånerna, vilket benämns programlojalitet (Yi & 

Jeon 2003; Omar, Aziz och Nazri 2011). Risken finns också att de monetära förmånerna i 

form av rabatterbjudanden och kampanjer leder till att kunderna erhåller medlemskap i ett 

flertal konkurrerande lojalitetsprogram endast för att kunna ta del av de bästa erbjudandena 

(Uncles, Dowling & Hammond 2003; Bellizzi & Bristol 2004; Capizzi & Ferguson 2005), 

Xie och Chen (2013) benämner dessa som ”deal seekers”. 

För att sammanfatta tidigare forskning inom området är begreppet lojalitet omdiskuterat och 

det kan ses ur flera olika aspekter. Flertalet forskare är överens om att lojala kunder är en 

värdefull tillgång för företaget (Kumar & Shah 2004; Carter 2010) men trots programmens 

utbredning hos företagen råder det delade meningar kring lojalitetsprogrammens potential att 

erhålla lojala kunder (Xie & Chen 2013; Bridson, Evans & Hickman 2008). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Uncles, Dowling och Hammond (2003) belyser att hundraprocentig kundlojalitet inte är en 

realistisk målsättning då dagens kunder snarare är polygamt lojala. Om medlemmarna är mer 

benägna att sprida sina inköp mellan olika företag vars lojalitetsprogram de är medlem i anger 

Mägi (2003) att effekten av ett enskilt lojalitetsprogram minskar. Ytterligare en risk med 

lojalitet i relation till lojalitetsprogram är att en medlem kan bli lojal enbart till 

lojalitetsprogrammet där fokus ligger på de förmåner som erhålls snarare än företaget (Omar, 

Aziz & Nazri 2011). På så vis erhålls ingen sann lojalitet utan kunden väljer att göra sina 

inköp hos företaget för att ta del av rabatter eller för att samla bonus, men den behöver inte 

nödvändigtvis ha en positiv attityd till företaget vilket Dick och Basu (1994) belyser är en 

förutsättning för sann lojalitet. Dessa kunder bidrar till företagets intäkt men det är 

förmånerna och belöningarna som tillfredsställer kunden och inte själva företaget. Om dessa 

kunder finner bättre förmåner eller erbjudanden hos ett annat företag så är risken troligtvis 

stor att dessa kunder byter till nästa företag.  

Meyer-Waarden (2008) beskriver att grundtanken med lojalitetsprogram är att forma och 

utveckla relationen med företagets bästa kunder och att lojalitetsprogram endast är lönsamma 

när de tillämpas på ett mindre antal kunder. I verkligheten fungerar dock många 

lojalitetsprogram istället som ett instrument för att locka till sig nya kunder (Allaway, Gooner, 

Berkowitz & Davis 2006). Detta är något som står i motsats till lojalitetsprogrammens 

ursprungliga avsikt. Dessutom understryker McCall och Voorhees (2010) att en 

belöningsstruktur där företaget lockar medlemmar med reducerade priser kan bidra till att 

locka de minst önskvärda kunderna och risken finns att strategin bara är en effektiv metod för 

att köpa kundens lojalitet på kort sikt men att den misslyckas att påverka kundens attityd eller 

framtida avsikter. Det finns därmed återigen en risk att kunden inte kommer till butiken för att 

kunden är sant lojal, utan rabatter och erbjudanden blir istället motivationen till kundens 

lojalitet (Meyer-Waarden 2008).  
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Enligt Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) är de monetära förmånerna mest attraktiva för 

medlemmarna vilket tyder på att det främst är den beteendemässiga lojaliteten som påverkas. 

Detta kan innebära en komplexitet då forskning betonar att det främst är de icke-monetära 

förmånerna som bygger sann lojalitet, det vill säga en kombination av attityd och beteende 

(Bridson, Evans & Hickman 2008; Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Detta är sannolikt en 

problematik som företagen måste hantera. Risken finns att lojalitetsprogram skulle upplevas 

mindre tilltalande utan monetära förmåner då dessa är attraktiva för konsumenterna. Därför krävs 

troligtvis rabatterbjudanden och kampanjer för att locka till sig medlemmar, men samtidigt finns 

en risk att kunderna erhåller medlemskap i ett flertal konkurrerande lojalitetsprogram endast 

för att kunna ta del av de bästa erbjudandena och rabatterna (Uncles, Dowling & Hammond 

2003; Bellizzi & Bristol 2004; Capizzi & Furguson 2005; Xie & Chen 2013).    

Agrawal, Gaur och Narayanan (2012) belyser att mätningen av enbart ett beteende inte säger 

något om kundens bakomliggande orsaker. Till exempel kan företaget inte veta om ett återköp 

gjordes på grund av bekvämlighet, ekonomiskt stimuli eller av sann lojalitet. Genom CRM-

system kan företag endast avläsa medlemmars köpbeteende men de kan inte avläsa 

medlemmarnas tankar, attityder och värderingar gentemot företaget (Malthouse & Mulhern 

2008). Därmed är det svårt att genom endast CRM-system se vilka medlemmar som är sant 

lojala och vilka som enbart är beteendemässigt lojala. Ytterligare en problematik är att företag 

idag belönar beteendemässig lojalitet (Kumar & Shah 2004) vilket innebär att företag grundar 

belöningar på inköpshistorik och på så vis inte alltid belönar sann lojalitet. Två medlemmar 

kan genom CRM-system ses som lika beteendemässigt lojala då de gjort lika stora inköp, 

dock säger detta inget om deras attityder och känslor gentemot företaget vilket egentligen kan 

vara det som borde belönas.  

Lojalitetsprogram finns inom flertalet branscher och många företag använder sig idag av 

någon form av lojalitetsprogram. Dock anser Kim, Lee, Choi, Wu och Johnson (2013) att 

introducering av lojalitetsprogrammen är defensiv och att företagen endast lanserar ett 

lojalitetsprogram för att undvika kundförlust. Dowling (2002) hävdar i sin tur att flera företag 

endast introducerar ett lojalitetsprogram på grund av att konkurrenterna har ett. Han belyser 

vidare att resultatet blir att programmen i stor utsträckning liknar varandra, trots att 

konkurrensen troligtvis istället skulle gynnas av en differentiering. Uncles, Dowling och 

Hammond (2003) poängterar att när ett utbrett kopierande sker blir de fördelar som erhålls 

troligtvis kortvariga och Meyer-Waarden (2008) belyser att slutresultatet endast blir en 

återgång till den ursprungliga konkurrenssituationen men med ökade 

marknadsföringskostnader. 

Folkman-Curasi och Norman-Kennedy (2002) belyser att lojalitetsprogrammen till en början 

var en konkurrensfördel för företagen och en tillfredsställelse för kunderna. Men i takt med 

den ökade användningen av dessa program har kundernas förväntningar och krav stigit. Detta 

kan vara problematiskt då Folkman-Curasi och Norman-Kennedys (2002) undersökning av 

kundlojalitet tyder på att kunder som är medlemmar i dessa program ofta är på jakt efter en 

ännu bättre deal, trots att de är nöjda med sin nuvarande leverantör. Forskningen tyder också 

på att det är få medlemmar som faktiskt är aktiva eller ens nyttjar sina erbjudanden (Dorotic, 

Bijmolt & Verhoef 2012; Xie & Chen 2013). Då antalet aktiva medlemmar många gånger är 

lågt är frågan om det är ett tecken på att lojalitetsprogrammen inte levererar tillräckligt värde 

eller är tillräckligt attraktiva.  
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Liu (2007) belyser att lojalitetsprogram både är kostnadskrävande att lansera och upprätthålla 

och när det väl är introducerat är det svårt att avsluta det utan att riskera att förlora kundernas 

goodwill. Återigen är Coop ett tydligt exempel, Neurath (2014) skriver på sin blogg att Coop 

under förra året hade kostnader på närmare 900 miljoner kronor för kundförmånerna och att 

Coops Kooperativa förbunds nya ordförande i samband med offentliggörandet av den 

avskaffade återbäringen sade sig vilja “vinna det krig som pågår på dagligvarumarknaden”. 

Neurath (2014) påpekar vidare att det känns oklart hur detta ska gå till då läsarreaktionerna 

kring nyheten snarare tyder på att Coop har skapat ett.  

Trots intresset och den till synes stora utbredningen av lojalitetsprogram i praktiken (Vinod 

2011) finns det fortfarande osäkerheter kring lojalitetsprogrammens påverkan på medlemmars 

lojalitet (McCall & Vorhees 2010). Kundlojalitet är komplext och Liu (2007) framhåller att 

det finns ett behov att öka förståelsen för lojalitetsprogram då det är en kostsam investering 

som kräver ett långsiktigt åtagande och engagemang från företagens sida.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur medlemmars lojalitet kan påverkas av 

lojalitetsprogram och dess förmåner. Vidare syftar studien till att påvisa hur fördelningen 

mellan monetära och icke-monetära förmåner ser ut hos lojalitetsprogrammen inom detalj- 

samt dagligvaruhandeln på den svenska marknaden.  

För att uppfylla studiens syfte har två forskningsfrågor formulerats: 

1.  Hur påverkas medlemmarnas lojalitet av lojalitetsprogram och dess förmåner?      

Föredrar medlemmar någon förmån över de andra?  

2. Hur ser fördelningen ut mellan monetära och icke-monetära förmåner bland 

lojalitetsprogrammen inom detalj- samt dagligvaruhandeln på den svenska 

marknaden? Förekommer någon förmån mer frekvent än den andra?
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2 Teoretisk referensram 

Kundlojalitet är ett omdiskuterat begrepp där ingen enhetlig definition finns, dock är de flesta 

forskare överens om att lojala kunder är en värdefull tillgång. I detta kapitel presenteras 

olika beskrivningar av kundlojalitet där lojalitet beskrivs utifrån olika aspekter och olika 

typer av lojalitet. Huruvida ett lojalitetsprogram kan påverka konsumenters lojalitet är något 

som diskuteras inom forskningsfältet och även i denna studie. Avslutningsvis presenteras en 

fördjupning kring lojalitetsprogrammens förmåner. 

2.1  Lojalitet som begrepp och vikten av den lojala kunden 
 

Lojalitet förknippas ofta med varumärken och företag, men dessa är endast två av flertalet 

möjliga lojaliteter (Malthouse & Mulhern 2008). En kund kan till exempel vara lojal mot en 

återförsäljare, en produktkategori (Malthouse & Mulhern 2008) eller mot ett lojalitetsprogram 

(Omar, Aziz & Nazri 2011). Det finns ingen enhetlig definition av begreppet kundlojalitet då 

synen på vad som kännetecknar en lojal kund varierar. En definition som däremot omnämns 

frekvent inom forskningen (se t.ex. Liu 2007; McMullan & Gilmore 2008; Li-Wei 2011; 

Khan 2013) är Olivers (1999) vars definition av kundlojalitet är: 

 

“a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service 

consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to 

cause switching behavior”. 

(Oliver 1999, s. 34) 

 

Trots att det finns flera definitioner kring lojalitetsbegreppet belyser McMullan och Gilmore 

(2008) att det råder en övergripande samstämmighet mellan forskare där kundlojalitet 

kännetecknas av kundens preferens att köpa en produkt, tjänst eller från ett specifikt företag 

konsekvent när köpbehovet uppstår. Flertalet forskare är överens om att lojala kunder är en 

värdefull tillgång för företaget (se t.ex. Gupta & Lehmann 2003; Kumar & Shah 2004; Vinod 

2011). Den främsta orsaken till att kundlojalitet är önskvärt är att lojala kunder anses skapa 

lönsamhet tack vare en högre återköpsfrekvens (Meyer-Waarden 2008; Xie & Chen 2013). 

 Samtidigt är lojala kunder mer bekanta med företagets produkter och tjänster och kostar 

därför mindre att betjäna (Vinod 2011). Dessutom fungerar en lojal kund som en 

informationskanal, som informerar och rekommenderar andra om företagets produkter eller 

tjänster via positiv word-of-mouth (McMullan & Gilmore 2008; Jaiswal & Niraj 2011; Kim, 

Lee, Choi, Wu & Johnson 2013). Spridningen av positiv word-of-mouth och värvningen av 

nya kunder bidrar till att de lojala kunderna anses ha ett högre kundvärde (Dick & Basu 

1994). 

 

Uncles, Dowling och Hammond (2003) belyser att hundraprocentig kundlojalitet inte är en 

realistisk målsättning. De flesta kunder är snarare polygamt lojala där de sprider sina inköp på 

grund av experimentlust eller för att incitamenten att vara lojal mot en specifik leverantör är 

för små. Malthouse och Mulhern (2008) menar att en kund kan dela sin lojalitet, både attityds- 

och beteendemässigt mellan flera företag eller varumärken. Dock belyser Liu (2007) att detta 

är ett hot mot kundrelationen eftersom konsumenterna sannolikt inte kommer engagera sig i 

ett specifikt utan istället sprida sina inköp mellan olika företag och varumärken.  
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2.2 Beteende- och attitydmässig lojalitet 
 

Bridson, Evans & Hickman (2008) belyser att lojalitet är komplext och innebär så mycket mer 

än att kunden återbesöker en butik. Lojalitet består också av engagemang och preferens, det 

vill säga att kunden föredrar en specifik leverantör eller ett specifikt varumärke över andra. På 

grund av komplexiteten med lojalitet har begreppet genomgått en utveckling, från att enbart 

ha involverat kundens återköpsbeteende till att även involvera kundens attityd (Bridson, 

Evans & Hickman 2008). Agrawal, Gaur och Narayanan (2012) belyser att mätningen av 

enbart ett beteende inte säger något om de bakomliggande orsakerna till ett återköp, att enbart 

undersöka attityder ger i sin tur ingen information om så kallade konkurrenseffekter, till 

exempel om kunden även är lojal mot andra varumärken eller leverantörer.  

 

Flertalet forskare delar synen kring att lojalitet är en konstruktion av både attityd och beteende 

(se t.ex. Dick & Basu 1994; Kumar & Shah 2004; Szczepańska & Gawron 2011; Agrawal, 

Gaur & Narayanan 2012). En modell som tar hänsyn till både attityd och beteende som en 

konstruktion av kundlojalitet är Dick och Basus (1994). De belyser att hänsyn till endast 

beteendet är otillräckligt för att förklara hur och varför lojalitet utvecklas och/eller modifieras. 

Istället beskriver Dick och Basu (1994) kundlojalitet som styrkan i sambandet mellan en 

individs attityd och upprepade köpbeteende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Lojalitet som attityd och beteende, omarbetad (Dick& Basu 1994, s. 101). 

 

Kumar och Shah (2004) beskriver den beteendemässiga lojaliteten som en observation av en 

kunds köpbeteende. Den beteendemässiga lojaliteten är därmed mer konkret eftersom den 

består av kundens faktiska handlingar som med hjälp CRM-system kan registreras och 

observeras (Malthouse & Mulhern 2008). Här står främst återköp av ett visst varumärke eller 

en specifik leverantör i fokus (Cheng 2011), men också benägenheten att attraheras av 

konkurrenternas erbjudanden (Szczepańska & Gawron 2011). Kumar, Pozza och Ganesh 

(2013) menar att företag oftast är mest intresserade av att observera kundernas beteende 

eftersom att det är beteendet som direkt kan kopplas till företagets intäkter och lönsamhet. Ett 

mått som mäter den beteendemässiga lojaliteten är bland annat hur mycket pengar kunden 
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spenderar i en viss butik eller på ett visst varumärke (Malthouse & Mulhern 2008). Kumar 

och Shah (2004) understryker dock att om företaget endast tar hänsyn till den 

beteendemässiga lojaliteten är risken stor att falsk lojalitet erhålls.  

 

Den attitydmässiga lojaliteten kan dels beskrivas som ett djupt känslomässigt engagemang 

eller förbindelse till ett företag eller varumärke (Bridson, Evans & Hickman 2008; 

Szczepańska & Gawron 2011). Men den kan också beskrivas som kundens identifiering med 

företaget eller varumärket, och som tidigare nämnts preferensen av ett visst företag eller ett 

specifikt varumärke över andra alternativ (Malthouse & Mulhern 2008; Cheng 2011). Vidare 

behöver inte den attitydmässigt lojala kunden nödvändigtvis ha en hög köptrohet, men genom 

att sprida positiv word-of-mouth bidrar kunden till att skapa en positiv bild av företaget. Den 

attitydmässiga lojaliteten behöver därmed inte ge en direkt vinst, men kan indirekt bidra till 

att skapa positiva resultat för företaget (Cheng 2011). Attitydmässig lojalitet mäts bland annat 

genom att fråga kunderna vad de tycker om företaget eller varumärket, om de skulle 

rekommendera det till andra (Uncles Dowling & Hammond 2003), graden av motstånd till 

andra alternativ, pristolerans samt intention till återköp (Malthouse & Mulhern 2008; 

Szczepańska & Gawron 2011). För att kunna få en förståelse för- samt mäta kundlojalitet 

krävs både information kring kundernas attityder, som vanligtvis mäts med hjälp av enkäter 

samt information kring beteende som kan observeras med hjälp av olika kunddatabaser 

(Malthouse & Mulhern 2008). 

 

2.3 Typer av kundlojalitet 

 

För att bättre förstå kundlojalitet gör Folkman-Curasi och Norman-Kennedy (2002) en 

skillnad på kunder som har ett upprepat köpbeteende och lojala kunder.  De belyser att det 

finns tillfredsställda kunder som byter leverantör och missnöjda kunder som återkommer. 

Därmed behöver en tillfredsställd kund inte alltid vara lojal och en missnöjd kund kan vara 

lojal, åtminstone i sitt beteende. Deras studie av kundlojalitet resulterade i en indelning av 

fem olika lojalitetstyper vilka presenteras nedan. Folkman-Curasi och Norman-Kennedy 

(2002) belyser vidare att varje typ av lojalitet kräver olika strategier av företaget för att möta 

kundernas behov och målet är att förflytta kunderna till en högre nivå av lojalitet. 

 

Den lägsta nivån av lojalitet benämner Folkman-Curasi och Norman-Kennedy (2002) som 

fångar. Dessa kunder karaktäriseras av att de har få leverantörer att välja mellan och även om 

de är extremt missnöjda så återkommer de i brist på andra alternativ. De känner sig ofta 

inlåsta men accepterar att de måste använda sig av leverantören trots att de är missnöjda, men 

de känner många gånger frustrerade över att inga andra alternativ finns tillgängliga. Nästa 

nivå av lojalitet benämns oengagerad lojalitet och dessa kunder kännetecknas av att de är 

återkommande kunder med ett upprepat köpbeteende, trots att de har flera alternativ att välja 

mellan. Kunden återkommer då den anser att det är enklare och mer kostnadseffektivt att 

stanna hos leverantören än att finna en ny. Oengagerad lojalitet drivs snarare av funktionalitet 

och saknar ofta ett personligt band eller engagemang. Eftersom dessa kunder väljer leverantör 

utefter bekvämlighet är risken stor att de byter leverantör om förhållandena ändras så att det 

tidigare alternativet blir mindre praktiskt för kunden. 

 

Vid köpt lojalitet grundar kunderna sina köpbeslut på förmåner som exempelvis kan erhållas 

genom lojalitetsprogram, lågpriserbjudanden och kampanjer (Folkman-Curasi och Norman-

Kennedy 2002). Företagen använder sig här av strukturella bindningar, till exempel 

registrering och insamling av kundens köphistorik för att betjäna kunderna bättre och för att 
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addera värde. Detta för att locka kunderna och öka sannolikheten för att kunden ska göra ett 

återköp, på så vis köps kundernas lojalitet genom låga priser eller fria gåvor. Dessa kunder 

handlar endast av leverantören för att de erhåller ekonomiska fördelar och om denna kund 

finner en leverantör med bättre priser eller förmåner kommer lojaliteten förflyttas till nästa 

leverantör. Den näst högsta lojalitetstypen benämns nöjd lojal kund, dessa kännetecknas av att 

de har flera leverantörer att välja mellan, men vana och komfort är fortfarande en vanlig 

påverkansfaktor. Dessa kunders behov är tillfredsställda av både passande och riktade 

marknadserbjudanden och de har därför ingen egentlig orsak till att byta leverantör. Kunden 

är nöjd med sin leverantör och har en positiv attityd vilket är en förutsättning för de två högre 

nivåerna av lojalitet. Dock kan nöjda lojala kunder ändå bry sig om priset och jämför till 

exempel priserna hos andra leverantörer. 

 

Den högsta nivån av kundlojalitet benämner Folkman-Curasi och Norman-Kennedy (2002) 

som apostlar. Dessa kunder är extremt lojala till en specifik leverantör och differentieras från 

andra nivåer av lojalitet genom ett starkt emotionellt band och att de inte heller bryr sig om 

priset. Apostlarna tar ofta del av en stor del av leverantörens utbud och rekommenderar mer 

än gärna andra om leverantörens produkter och tjänster. Apostlarna har ofta en lång historia 

med sin leverantör, de är benägna att förlåta misstag och kan ändå vara nöjda med 

totalupplevelsen. Den starka entusiasmen hos apostlarna, tendensen att sprida positiv word-of-

mouth tillsammans med att dessa förlåter företagets misstag gör dessa till en extremt värdefull 

kundgrupp. 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2: Olika typer av lojalitet  

 

Förutom Folkman-Curasi och Norman-Kennedys (2002) olika nivåer av lojalitet gör Yi och 

Jeon (2003) en uppdelning av lojalitet mot programmet eller företaget och Omar, Aziz och 

Nazri (2011) belyser att en medlem kan vara lojala till själva lojalitetsprogrammet i sig inte 

nödvändigtvis till företaget. Skillnaden mellan företagslojalitet och programlojalitet beror på 

om medlemmens fokus ligger på programmet eller produkten som företaget erbjuder (Yi & 

Jeon 2003). En anledning till att medlemmen utvecklar lojalitet till programmet men inte 

företaget i sig kan bero på att programmets förmåner ger medlemmen värde men att företagets 

kärnprodukt inte framkallar lojalitet mot företaget (Omar, Aziz och Nazri 2011).  Lojalitet 

mot programmet kan utvecklas till lojalitet till företaget men detta är ingen självklarhet, 

däremot menar Omar, Aziz och Nazri (2011) att när medlemmen är tillfredsställd av 

programmet tenderar de att bli mer lojala även till företaget.  
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2.4 Lojalitetsprogram som verktyg för att främja kundlojalitet 
 

Många företag har idag lojalitetsprogram som en kärnkomponent av företagets 

marknadsföring (Lui & Yang 2009) där syftet är att öka och främja kundlojalitet (Liu 2007). 

Detta genom att identifiera, bibehålla och öka avkastningen från företagets lönsammaste 

kunder genom en värdeadderande, interaktiv och långsiktig relation (Meyer-Waarden 2008). 

Genom olika typer av belöningar och förmåner uppmuntras kunderna till ett lojalt beteende 

(Sharp & Sharp 1997; Lewis 2004) och tanken är att det beteende som belönas kommer att 

upprepas (Bridson, Evans & Hickman 2008). Trots den utbredda användningen av 

lojalitetsprogram är bevisen kring deras effekter blandade och McCall och Voorhees (2010) 

belyser att få empiriska resultat har visat någon koppling mellan medlemskap och faktisk 

kundlojalitet eller lönsamhet för företag. En kund kan känna lojalitet till flera alternativ vilket 

leder till polygam lojalitet (Omar, Aziz & Nazri 2011). Mägi (2003) belyser att detta är 

vanligt men att medlemskap i flera konkurrerande lojalitetsprogram kan förstöra effekten av 

ett enskilt program på grund av att kunderna sprider sina inköp hos flera företag istället för att 

engagera sig i ett specifikt.  

 

En kritik som riktas mot lojalitetsprogram är att de inte skapar den åtrådda sanna lojaliteten, 

Meyer-Waarden (2008) belyser att kunden inte kommer till butiken för att den är sant lojal, 

utan rabatter och erbjudanden blir istället motivationen till kundens lojalitet. Bridson, Evans 

och Hickman (2008) menar dessutom att erbjudandena som används inom 

lojalitetsprogrammen riskerar att handplockas av kunder som är medlemmar i ett flertal 

lojalitetsprogram för att kunna ta del av de bästa erbjudandena, vilket står i motsats till 

lojalitetsprogrammens önskade avsikt av att belöna de lojala kunderna. Parker och 

Worthington (2000) menar att programmen främst belönar ett köpbeteende som enkelt bryts 

när ett mer attraktivt erbjudande dyker upp. Allaway, Gooner, Berkowitz och Davis (2006) 

anser att lojalitetsprogram i praktiken används som ett verktyg för att locka till sig nya kunder 

snarare än att belöna de befintliga. Enligt McCall och Voorhees (2010) är det viktigt att i 

tidigt skede främja konsumenternas förtroende innan de ombeds att engagera sig i ett 

lojalitetsprogram. För företaget är det svårt veta vad kunden kommer att göra med sitt 

medlemskap efter att personen registrerat sig (Lui & Yang 2009) och Dorotic, Bijmolt och 

Verhoef (2012) belyser att fåtalet av lojalitetsprogrammens medlemmar är aktiva. 

 

Trots kritiken som riktats mot lojalitetsprogram där effektiviteten och lönsamheten har 

ifrågasatts (Sharp & Sharp 1997; Uncles, Dowling & Hammond 2003; Bridson, Evans & 

Hickman 2008) så finns det ett flertal forskare (Berman 2006; McCall & Voorhees 2010; Xie 

& Chen 2013) som understryker de fördelar som kan erhållas med hjälp av ett 

lojalitetsprogram. Bland annat kan ett lojalitetsprogram öka kundlojaliteten och skapa 

merförsäljning (Berman 2006) samt bidra till att öka kundens återköpsfrekvens och minska 

priskänsligheten (McCall & Voorhees 2010). Xie och Chen (2013) belyser också att ett 

lojalitetsprogram kan hjälpa till att stärka kundens känslomässiga band till företaget och öka 

möjligheten till spridningen av positiv word-of-mouth. En annan viktig fördel är dessutom 

insamlingen av individuell kundinformation via CRM-system (Malthouse & Mulhern 2008), 

till exempel om vilken typ av produkter kunden köper samt summan den spenderar. 

Informationen möjliggör sedan en förbättrad kunddialog där företaget kan påverka kundens 

beteende genom kundanpassade erbjudanden och rabatter (Xie & Chen 2013).  

 

Trots att det finns betydelsefulla fördelar med lojalitetsprogram betonar Liu (2007) att 

lojalitetsprogram är en kostsam investering som av företaget kräver ett långsiktigt åtagande 

och engagemang. Det är ofta kostnadskrävande att både lansera och upprätthålla ett 
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lojalitetsprogram och när det väl är introducerat är det svårt att avsluta det utan att riskera att 

förlora kundernas goodwill. Med både potentiella fördelar och nackdelar i åtanke menar Gee, 

Goates och Nicholson (2007) att företagsledare bör vara aktsamma i övervägandet att införa 

ett lojalitetsprogram. 

 

2.5 Lojalitetsprogrammens förmåner 

 

Det gemensamma hos lojalitetsprogram är att de erbjuder olika förmåner till programmets 

medlemmar som en belöning för deras upprepade inköp av företagets produkter eller tjänster 

(Meyer-Waarden 2008). De förmåner lojalitetsprogrammen erbjuder sina medlemmar 

kategoriseras ofta som monetära eller icke-monetära men ibland benämns dessa även som 

”mjuka” eller ”hårda” förmåner (se t.ex. Bridson, Evans & Hickman 2008; Dorotic, Bijmolt & 

Verhoef 2012; Kim, Lee, Choi, Wu & Johnson 2013). Forskning tyder på att monetära 

förmåner är en stor motivation för konsumenter att bli medlem i ett lojalitetsprogram 

(Allaway, Gooner, Berkowitz & Davis 2006).  

 

De monetära förmånerna erbjuder främst besparingar genom rabatter, kuponger och 

erbjudanden (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012; Kim, Lee, Choi, Wu & Johnson 2013), men 

de kan också bestå av gåvor (Bridson, Evans & Hickman 2008). Trots de monetära 

förmånernas attraktivitet för kunderna belyser Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) att dessa 

kan minska lojaliteten. Förklaringen är att kundens uppmärksamhet flyttas från själva 

varumärket och fokuseringen hamnar främst på förmånen. De monetära förmånerna kan 

dessutom leda till att kunderna erhåller medlemskap i ett flertal konkurrerande 

lojalitetsprogram för att endast kunna ta del av de bästa förmånerna (Uncles, Dowling & 

Hammond 2003; Bellizzi & Bristol 2004; Capizzi & Ferguson 2005). Nunes, Bellin, Lee och 

Schunck (2013) benämner dessa som “rabattjagare”, vilka endast ser sig om efter de bästa 

erbjudandena och som lätt lockas av företagens marknadskommunikation. Genom att locka 

till medlemskap med reducerade priser kan företaget locka till sig de minst önskvärda 

kunderna till lojalitetsprogrammet (McCall & Voorhees 2010).   

 

De icke-monetära, eller mjuka förmånerna tenderar att framkalla mer hållbara 

lojalitetseffekter då dessa stärker kundens engagemang och attityd gentemot företaget 

(Bridson, Evans & Hickman 2008; Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). De icke-monetära 

förmånerna är mer känslomässigt orienterade och ger medlemmen psykologiska och 

känslomässiga fördelar (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Bridson, Evans och Hickman 

(2008) förklarar att de icke-monetära förmånerna syftar till att få medlemmen att känna sig 

speciell och ge en känsla av erkännande. Icke-monetära förmåner består till exempel av 

förmånligare behandling, tilläggstjänster, uppgraderingar, ökad status eller inbjudan till 

evenemang (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012), men också särskild kommunikation (Bridson, 

Evans & Hickman 2008; Kim, Lee, Choi, Wu & Johnson 2013). Bridson, Evans och Hickman 

(2008) belyser att det är logiskt att de icke-monetära förmånerna har en mer positiv inverkan 

på medlemmarnas attityd än monetära eftersom att de icke-monetära förmånerna inkluderar 

kommunikation från företaget. 

 

En liknande men något annorlunda kategorisering av ett lojalitetsprograms förmåner görs av 

Mimouni-Chaabane och Volle (2010) som klassificerar förmånerna som funktionella, 

hedonistiska och symboliska. De funktionella förmånerna består av monetära besparingar 

genom rabatter, kuponger och erbjudanden vilka är mer konkreta för kunden än de 

hedonistiska och symboliska. De hedonistiska förmånerna förknippas med utforskning och 
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underhållning, till exempel information kring säsongens trender, att få ta del av sortiment 

innan andra, inbjudan till evenemang samt möjlighet att samla bonuspoäng. De symbolistiska 

förmånerna är ogripbara och är värden som hjälper kunden att uppfylla erkännande och 

sociala acceptans genom exempelvis särskild behandling och extra uppmärksamhet. Lee, 

Choi, Wu och Johnson (2013) belyser även att symboliska förmåner bidrar till att 

medlemmarna differentieras från andra kunder genom att bli inbjudna till exempelvis 

evenemang.  

 

Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) menar att medlemmar troligtvis uppfattar och tar del av 

både de funktionella, hedonistiska och symboliska förmånerna men att de flesta lägger störst 

vikt vid de funktionella. Dock belyser dem att det troligtvis beror på att de funktionella 

förmånerna är mer konkreta och lättare att värdera än de hedonistiska och symboliska. De 

belyser vidare att den starka preferensen för de funktionella förmånerna speglar tendensen att 

det är just kunder med en ekonomisk ”shopping orientering” som väljer att bli medlem i 

lojalitetsprogrammen.  

 

En problematik som tidigare belysts är att få av lojalitetsprogrammens medlemmar är aktiva 

(se t.ex. Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012; Xie & Chen 2013). En aspekt som enligt Uncles, 

Dowling och Hammond (2003) skulle kunna bidra till en förklaring är själva tidpunkten för 

förmånen. Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) beskriver att förmånerna kan vara direkta 

eller indirekta. En direkt förmån är något som erhålls i samband med ett köp, till exempel ett 

erbjudande där en gåva erhålls vid köp som överstiger en viss summa. En indirekt förmån är 

istället något som erhålls vid ett senare tillfälle, till exempel där den tionde hotellnatten är 

kostnadsfri. Uncles, Dowling och Hammond (2003) menar dock att när förmånen erhålls vid 

ett senare tillfälle, vilket är vanligt i lojalitetsprogram så tenderar medlemmarna att tappa 

motivationen. McCall och Voorhees (2010) menar istället att medlemmarnas preferens kring 

när de vill erhålla förmånen varierar. En medlem som är tillfredsställd med 

lojalitetsprogrammet tenderar att vilja vänta på större belöningar som erhålls vid ett senare 

tillfälle medan en otillfredsställd medlem hellre vill ha mindre men direkta belöningar. Även 

Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) belyser att forskning visar att medlemmar föredrar 

direkta förmåner framför indirekta men de poängterar ändå att de indirekta förmånerna kan 

vara extra passande att använda på marknader som är utsatta för variationssökande beteende 

eller för de trogna medlemmarna inom lojalitetsprogrammet.  

 

Bridson, Evans och Hickman 2008) betonar vikten av en blandning av monetära och icke-

monetära förmåner inom lojalitetsprogrammen, men dock anses de icke-monetära förmånerna 

ha en starkare lojalitetsbyggande effekt än de monetära. Omar, Aziz och Nazri (2011) 

framhåller även att de icke-monetära förmånerna kan användas som en strategi för att 

differentiera ett lojalitetsprogram i en miljö där konkurrerande program ofta är väldigt lika. 

Detta är även något Mimoune-Chaabane & Volle (2010) framhåller med förklaringen att de 

icke-monetära förmånerna är ogripbara och därför svårare att kopiera. Vidare belyser 

Mimoune-Chaabane och Volle (2010) att företag bör lägga störst vikt på de sociala 

förmånerna, där fokus snarare ligger på hur medlemmarna behandlas än vilka ekonomiska 

besparingar de kan erhålla. Om medlemmarna upplever en känsla av erkännande och 

exklusivitet är kunden oftast mer benägen att fortsätta göra sina inköp hos det specifika 

företaget. 
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3 Metod 

Detta kapitel presenterar studiens design och metodval samt tillvägagångssätt i datainsamlingen. 
För att uppnå studiens syfte har vi tagit del av medlemmars erfarenhet av och attityder, 

åsikter och tankar gentemot lojalitetsprogram genom en fokusgrupp och semistrukturerade 

intervjuer. Studien innefattar också en innehållsanalys av vad svenska lojalitetsprogram inom 

detalj- eller dagligvaruhandeln erbjuder för förmåner till sina medlemmar. Studiens 

tyngdpunkt ligger i insamlingen av medlemmars erfarenhet och åsikter, innehållsanalysen är 

endast ett delmoment. 

3.1 Design 

Syftet med denna studie är att beskriva hur medlemmars lojalitet kan påverkas av 

lojalitetsprogram och dess förmåner samt påvisa hur fördelningen av monetära och icke-

monetära medlemsförmåner ser ut hos lojalitetsprogrammen inom detalj- samt 

dagligvaruhandeln på den svenska marknaden. För att kunna besvara hur lojalitetsprogram 

och dess förmåner kan påverka medlemmars lojalitet behövde vi ta del av medlemmars 

attityder, tankar och åsikter på en mer djupgående och detaljerad nivå. Två metodval var här 

lämpliga, att föra en dialog med medlemmar eller att skicka ut en enkätundersökning. 

Möjligheten till att ställa öppna frågor är begränsade i en enkätundersökning (Bryman & Bell 

2011) och valet att föra en dialog med medlemmar föll sig därmed naturligt. Vi valde att 

genomföra fokusgrupper eftersom metoden är lämplig då en djupare förståelse och en mer 

detaljerad bild vill erhållas (Bryman & Bell 2011) men också för att ta del av ett flertal 

medlemmars åsikter och tankar trots att insamlingen av data i denna studie begränsades av 

tidsaspekten.  

En svårighet som denna studie ställdes inför var rekryteringen av deltagare till 

fokusgrupperna. Formatet var beroende av att personerna som ville delta kunde medverka 

under en specifik tidpunkt vilket också Wibeck (2011) belyser kan vara ett problem vid 

organiseringen av fokusgrupper. Den ursprungliga tanken var att två fokusgrupper skulle 

genomföras men på grund av svagt intresse från de inbjudna deltagarna och svårt att hitta en 

passande tid fattades beslutet att komplettera med semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer baserades på dess flexibla format där respondenten tillåts 

utveckla sina idéer och prata mer utförligt kring ämnet som berörs än vid strukturerade 

intervjuer där respondenten endast erbjuds en begränsad uppsättning av svarsalternativ 

(Denscombe 2009). 

Avsikten med innehållsanalysen var att undersöka vilka förmåner som främst används och hur 

fördelningen av förmåner ser ut hos lojalitetsprogrammen inom detalj- och dagligvaruhandeln 

på den svenska marknaden. För att få en överskådlig bild krävdes en kartläggning över 

lojalitetsprogrammens innehåll för att se hur fördelningen ser ut mellan monetära respektive 

icke-monetära förmåner. Även i detta fall hade alternativa metoder kunnat appliceras, till 

exempel hade intervjuer eller enkäter kunnat genomföras med de utvalda företagen.  Eftersom 

innehållsanalysen endast var ett delmoment och informationen fanns tillgänglig på företagens 

hemsidor föreföll innehållsanalys som den mest lämpade metoden.   
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3.2 Fokusgrupp 

För att kunna besvara hur lojalitetsprogram och dess förmåner påverkar kundlojalitet, i positiv 

eller negativ bemärkelse behövde vi ta del av medlemmats attityder och tankar på en generell, 

men även mer djupgående och detaljerad nivå. Fokusgrupp som metod var här lämplig då 

metoden syftar till att i grupp diskutera ett specifikt ämne, tema eller en specifik fråga på ett 

djupare plan (Bryman & Bell 2011). Metoden för insamling av data tillät oss att utveckla en 

förståelse för varför deltagarna känner och tycker som de gör (Bryman & Bell 2011). 

Fokusgrupp som metod har många fördelar men Bryman och Bell (2011) och Wibeck (2011) 

belyser också vissa risker. En av dessa är att deltagarna i en fokusgrupp kan ha en tendens att 

hålla med varandra i stor utsträckning, så kallad gruppeffekt eller att endast en eller ett fåtal 

deltagare tar överhand över diskussionen så att andra deltagare har svårare att komma till tals.  

3.2.1 Rekrytering av deltagare  

Urvalet av fokusgruppens deltagare baserades på vad Wibeck (2011) benämner strategiskt 

urval och vad Denscombe (2009) benämner som subjektivt urval, vilket innebär att gruppens 

deltagare väljs ut på grund av att de delar relevanta kännetecken för forskningssyftet. I denna 

studie var deltagarnas gemensamma nämnare och kriterium att de var medlemmar i minst ett 

lojalitetsprogram. Ytterligare ett kriterium var att de står för minst hälften av sitt hushålls 

inköp. Detta för att säkerställa att studien endast skulle bestå av, vad vi väljer att definiera 

som; aktiva konsumenter. Bedömningen gjordes att varken kön eller ålder hade någon 

betydelse för studiens syfte och därför ställdes heller inga specifika kriterier på detta.  

Rekryteringen av deltagare skedde från vår bekantskapskrets, något som Bryman och Bell 

(2011) benämner bekvämlighetsurval. Det berodde på att ett slumpmässigt urval inte var ett 

möjligt alternativ då vi till exempel inte hade access till lojalitetsprogrammens 

medlemsregister eller liknande. Vi var medvetna om att urvalet av deltagare i vår 

bekantskapskrets skulle kunna påverka och färgat resultatet då tre av fokusgruppens deltagare 

besuttit information om studien redan innan själva datainsamlingen under förberedande 

seminarier inför uppsatsskrivandet. Det kan ha inneburit att dessa personer har haft mer tid att 

reflektera över ämnet och/eller gett de svar de trott att vi var ute efter. Dock bjöds dessa in 

ändå eftersom de var lämpliga för studiens forskningssyfte. En åtgärd som vidtogs för att få 

en bättre spridning av deltagarna var att de inbjudna personerna uppmuntrades att bjuda med 

en person som levde upp till kriterierna till att delta i fokusgruppen. 

Som ett första steg i rekryteringen kontaktade vi totalt tjugo potentiella deltagare från vår 

bekantskapskrets via Facebook för att kortfattat presentera studien samt för att undersöka om 

det fanns något intresse för att delta i en fokusgrupp. Tanken var att dessa tjugo personer 

skulle delas upp på två fokusgruppstillfällen med tio deltagare i varje men tyvärr var det 

endast tio personer som visade intresse till att delta. I organisering av fokusgrupper är bortfall 

ett vanligt problem (Wibeck 2011) och Bryman och Bell (2011) rekommenderar att en 

fokusgrupp bör bestå av 6-10 deltagare. Av den anledningen beslöt vi att bjuda in alla tio som 

hade visat intresse till en och samma fokusgrupp och till dessa skickades en inbjudan via e-

post. Dock blev inte responsen som vi hade hoppats, endast fem av de tio inbjudna personerna 

tackade ja till att delta, varav två av dessa meddelade att de skulle ta med sig ytterligare en 

person. Den slutliga fokusgruppen bestod av sju kvinnor varav majoriteten var studenter. 
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3.2.2 Utformning av agenda 
 

Som ett hjälpmedel och underlag till fokusgruppen utformades en agenda (Appendix 1) och 

ett formulär där deltagarna bland annat ombads fylla i information kring kön, ålder, 

sysselsättning och bostadsort. Med utgångspunkt från Bryman och Bells (2011) rekommendation 

att strukturera ämnesområdena för att få en logisk ordning delades agendan upp i tre 

diskussionsområden; medlemskap, lojalitet samt förmåner. Under respektive 

diskussionsområde lades frågor in från intervjuguiden som tidigare hade tagits fram för de 

individuella intervjuerna. Dessa skulle finnas som ett stöd för att stimulera diskussionen vid 

eventuell tystnad. I utformningen av agendan inspirerades vi även av Wibecks (2011) olika 

typer av frågor som kan användas vid intervjuer, i detta fall inspirerades vi av vad Wibeck 

(2011) benämner som öppningsfråga och introduktionsfråga. 
 

En öppningsfråga kan användas för att få deltagarna att bli bekanta med varandra och bör 

handla om fakta snarare än attityder (Wibeck 2011). Öppningsfrågan lades i det separata 

formuläret som deltagarna fyllde i innan sessionen och som första moment skulle deltagarna 

presentera sig själva och berätta vilka lojalitetsprogram de var medlem i. Den andra typen av 

fråga, introduktionsfråga, belyser Wibeck (2011) bör vara öppen och ge möjlighet för 

deltagarna att reflektera över sina egna erfarenheter kring ämnet, därför fick deltagarna berätta 

vad som fick dem att gå med i deras lojalitetsprogram. De övriga frågorna var av öppen 

karaktär och hade ingen specifik ordning eftersom frågorna endast var tänkta som stöd. I 

agendan fanns även utrymme för att göra noteringar efter fokusgruppen vilket är något som 

Bryman och Bell (2011) rekommenderar, till exempel kring vart diskussionen genomfördes, 

hur diskussionen gick samt om det dök upp några nya idéer som var intressanta.  

3.2.3 Genomförandet av fokusgrupp 

I genomförandet av fokusgrupper, eller intervjuer generellt sett, är det viktigt att försöka 

minimera antalet störande moment (Bryman & Bell 2011) och därför genomfördes 

fokusgruppen hemma hos en av författarna där risken för störande moment var mycket låg. 

Under fokusgruppen valde vi medvetet att använda begreppet kundklubb istället för 

lojalitetsprogram. Detta val gjordes för att undvika eventuell förvirring eller oklarhet då vi 

bedömde att kundklubbar är hur programmen omnämns i vardagligt tal. För att genomföra en 

fokusgrupp krävs en moderator (Bryman & Bell 2011). Under fokusgruppen agerade därför 

en moderator medan den andra antecknade utmärkande och intressanta åsikter. 

Fokusgruppens karaktär var semi-strukturerad där moderatorn med stöd av agendan ställde 

frågor när gruppen började tystna. Vi förlitade oss inte endast på de anteckningar som fördes 

under fokusgruppen utan använde oss även av ljudupptagning. Fokusgruppen bestod av sju 

kvinnor varav de två yngsta var 23 år och den äldsta 55 år, övriga deltagare var spridda inom 

åldersspannet 24-32 år. Gruppens sammansättning och dynamik var god och majoriteten av 

deltagarna kände varandra sedan tidigare. Det kan ha varit en fördel då samtalsklimatet 

upplevdes som öppet och fritt, men eftersom det även fanns personer i gruppen som inte 

kände varandra upplevde vi att detta bidrog till att diskussionen hela tiden höll sig till ämnet. 

Diskussionen flöt på bra och fördelningen av ordet mellan deltagarna var till stor del jämlik. 

Ämnet engagerade deltagarna och de hade mycket åsikter och tankar. Efter 77 minuter 

avrundades diskussionen och fokusgruppen avslutades. Efteråt gick vi igenom hur 

fokusgruppen hade gått samt vilka nya tankar som var intressanta. 
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3.3 Intervjuer 

Den ursprungliga planeringen var att genomföra två fokusgrupper men på grund av svagt 

intresse till att medverka samt problem att finna ett tillfälle som passade de tillfrågade insåg vi 

att två fokusgrupper inte skulle vara genomförbart. Bryman och Bell (2011) belyser att det 

finns en risk att studiens tillförlitlighet kan påverkas negativt när endast en fokusgrupps 

åsikter samlas in och därför beslutade vi att komplettera datainsamlingen med tio individuella 

intervjuer. Vi valde att genomföra intervjuer av semi-strukturerad karaktär eftersom formatet 

är flexibelt och tillåter respondenten att utveckla sina idéer och prata mer utförligt kring 

ämnet som berörs än vid strukturerade intervjuer där respondenten endast erbjuds en 

begränsad uppsättning av svarsalternativ (Denscombe 2009). Precis som andra metoder har 

också intervjuer nackdelar, en av dessa är att ämnet och frågorna inte kan diskuteras på 

samma sätt som i en fokusgrupp, ytterligare en nackdel som Denscombe (2009) belyser är den 

så kallade intervjuareffekten. Detta är viktigt att ha i åtanke och innebär att respondentens 

svar kan påverkas av intervjuarens identitet. Denscombe (2009) belyser även att datan från 

intervjuer baseras på vad människor säger och inte vad de gör, och det är inte alltid som dessa 

stämmer överens.   

3.3.1 Urval av respondenter 

Även respondenterna till de individuella intervjuerna baserades på ett subjektivt urval 

(Denscombe 2009) eller vad Bryman och Bell (2011) benämner som bekvämlighetsurval. 

Urvalet baserades även på samma kriterium som fokusgruppens deltagare, det vill säga att de 

var medlemmar i minst ett lojalitetsprogram samt stod för minst hälften av sitt hushålls inköp. 

Då majoriteten av deltagarna i fokusgruppen var studenter efterstävade vi att så många som 

möjligt av respondenterna i de individuella intervjuerna skulle ha huvudsysselsättningen 

arbete, detta för att se om det fanns någon skillnad i dessas svar. Rekryteringen skedde från 

vår bekantskapskrets via telefonsamtal eller sms, detta berodde återigen på att ett 

slumpmässigt urval inte var ett möjligt alternativ. Totalt valdes tio respondenter ut, nio 

kvinnor och en man.  Återigen var vi medvetna om att urvalet av deltagare från vår 

bekantskapskrets skulle kunna påverka och färga resultatet på det vis att de skulle ge oss de 

svar som de trodde att vi var ute efter, vilket Denscombe (2009) benämner som 

intervjuareffekten.  

3.3.2 Utformning av intervjuguide 

Till de enskilda intervjuerna användes en intervjuguide (appendix 2) för att ge struktur till 

intervjuns riktning samt för att säkerställa att studiens frågeställningar skulle täckas. 

Intervjuguiden var av semi-strukturerad karaktär och med utgångspunkt i Bryman & Bells 

(2011) rekommendation att strukturera ämnesområdena för att få en logisk ordning delades 

intervjuguiden upp i två områden; medlemskap och lojalitet samt lojalitetsprogrammens 

förmåner. Under dessa områden fanns frågor som följde en strukturerad ordning för att ge 

riktning, men guiden var flexibel och ordningsföljden kunde ändras under intervjuernas gång.  

Frågorna i intervjuguiden baserades med utgångspunkt i studiens syfte och togs fram utifrån 

den teoretiska referensramen. I utformningen av frågorna tog vi hänsyn till Bryman och Bells 

(2011) rekommendation att formulera frågor som hjälper oss att besvara studiens 
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frågeställning samtidigt som frågorna har en så öppen formulering som möjligt. Den sista 

punkten benämndes som “övriga synpunkter eller kommentarer”, en punkt som Wibeck 

(2011) rekommenderar som en försäkring att ingen viktig aspekt har förbisetts. Likt agendan 

som användes under fokusgruppen fanns även utrymme för att göra noteringar efter intervjun, 

till exempel kring vart diskussionen genomfördes, hur diskussionen gick samt om det dök upp 

några nya idéer som var intressanta. Även om frågorna var numrerade så var intervjuguiden 

återigen just en guide och ordningsföljden på frågorna kunde ändras under intervjuns gång. 

Utkastet på intervjuguiden sågs över av vår handledare samt tre kurskamrater och 

pilottestades sedan på två personer. Efter mindre justeringar färdigställdes guiden.  

3.3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes och majoriteten av intervjuerna genomfördes 

hemma hos respektive respondent men en intervju genomfördes på en allmän plats. 

Respondenterna bestod av nio kvinnor och en man, de två yngsta var 22 år och de två äldsta 

var 59 år, resterande var spridda inom ålderspannet 25-55 år.  Varje intervju inleddes med en 

kort presentation av studien samt information kring ljudinspelningen och en försäkring om att 

detta endast var för vårt eget bruk. Innan intervjun påbörjades gavs alla respondenter 

möjlighet att ställa frågor om något kändes oklart. Majoriteten av respondenterna var 

lättsamma att intervjua och intervjuerna följde övergripande intervjuguidens ordning, men till 

dem som var mer fåordiga i sina svar ställdes följdfrågor för att dem skulle utveckla sitt 

resonemang. Även under intervjuerna valde vi medvetet att använda begreppet kundklubb 

istället för lojalitetsprogram för att undvika eventuell förvirring eller oklarhet. 

3.4 Innehållsanalys 

För att svara på studiens delfråga kring vilka förmåner lojalitetsprogram inom detalj- och 

dagligvaruhandeln på den svenska marknaden erbjuder sina medlemmar har en 

innehållsanalys gjorts. Kartläggningen av lojalitetsprogrammens förmåner kan ses som en 

innehållsanalys i den bemärkelse att texter har analyserats och att innehållet har kvantifierats 

på ett systematiskt sätt genom förvalda kategorier, vilket Watt Boolsen (2007) belyser 

kännetecknar en innehållsanalys. En fördel med innehållsanalys som metod som Bryman och 

Bell (2011) belyser är dess flexibilitet i utformning och bredd av appliceringsområden men en 

nackdel är att frågan “varför” inte kan besvaras. I denna studie kan vi inte besvara varför 

förmånernas fördelning ser ut som den gör hos de studerade företagen, men detta är heller inte 

vår avsikt. Syftet med kartläggningen var endast att erhålla en bild av hur fördelningen av 

förmåner, i synnerhet fördelningen mellan monetära och icke-monetära förmåner ser ut hos 

lojalitetsprogram där företagen är verksamma inom detalj- eller dagligvaruhandeln på den 

svenska marknaden. 

3.4.1 Avgränsning och urval av lojalitetsprogram 

I denna studie undersöktes 20 företags lojalitetsprogram (appendix 3), där företagen är 

verksamma inom detalj- eller dagligvaruhandeln på den svenska marknaden. Anledningen till 

att detaljhandeln valdes baseras på att detaljhandeln är en tillväxtmotor för svensk ekonomi 

och de svenska hushållen spenderar cirka 33 procent av den disponibla inkomsten på varor 

från detaljhandeln (Handels utvecklingsråd u.å.). Dagligvaruhandeln valdes på grund av att vi 
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bedömer att just dagligvaruhandeln är något de flesta konsumenter ofta kommer i kontakt 

med.  

Urvalet av vilka lojalitetsprogram som skulle kartläggas baserades på ett teoretiskt urval 

(Bryman & Bell), vilket innebar att vi behövde använda lojalitetsprogram som är välkända 

och etablerade inom detalj- samt dagligvaruhandeln för att få den typ av data som behövdes. I 

urvalet eftersträvades en spridning mellan företagen för att dessa skulle kunna ha de olika 

deltagarna i fokusgruppen samt intervjurespondenterna som målgrupp. Detta innebar att 

lojalitetsprogrammen behövde vara etablerade för att säkerställa att de personer som vi 

rekryterade är medlem i ett eller flera av dessa. Tidsåtgången i denna studie var begränsad och 

innehållsanalysen var endast ett delmoment, därför begränsades urvalet till 20 olika företags 

lojalitetsprogram. Vi ansåg inte att det fanns någon betydande skillnad i utbudet av 

lojalitetsprogrammens förmåner inom detaljhandeln eller dagligvaruhandeln, därmed 

eftersträvades inte heller en jämn fördelning mellan dessa i urvalet.  

3.4.2 Utformning av kodningsschema 

 

För att organisera den insamlande datan användes ett kodningsschema vilket Berg (2009) 

anger kan användas för att kategorisera data. Vid utformningen av kodningsschemat utgick vi 

från studiens delfråga vilken handlar om hur fördelningen ser ut mellan lojalitetsprogrammens 

förmåner inom detalj- samt dagligvaruhandeln på den svenska marknaden. För att kunna 

sammanställa lojalitetsprogrammens förmåner togs en matrismodell fram. Förutom 

kategorierna ”monetär förmån” och ”icke-monetär förmån” togs också kategorin ”ej 

kodningsbara” med. I efterhand modifierades matrisen med ytterligare två kategorier; ”gratis 

medlemskap” och ”kortlöst eller möjlighet till kortlöst medlemskap”. Anledningen till att 

dessa kategorier lades till var för att det förefaller som att dessa aspekter påverkar 

attraktiviteten av- och konsumenters val av medlemskap. 

3.4.3 Genomförandet 

Som första steg inhämtades information från de valda företagens hemsidor som sparades ner i 

ett textdokument för att säkerställa att informationen inte skulle försvinna under studiens 

gång. Därefter antogs till en början en kvalitativ ansats som enligt Berg (2009) innebär att 

sammanställa och kategorisera genom ord och text. De förmåner som respektive 

lojalitetsprogram erbjuder placerades sedan in i kodningsschemat (Appendix 4).  

Berg (2009) anger att det finns olika nivåer för hur man ska räkna och vad som ska räknas. 

Ibland förekom samma förmån på flera ställen i texten men vi valde att koda förmånen en 

gång. Vid insamlingen stötte vi som väntat på en del förmåner som varken kunde kodas som 

en monetär eller icke-monetär förmån, dessa placerades då in under kategorin ”ej 

kodningsbara”. En förmån i form av ”poäng på alla dina köp, poäng som sedan blir till 

värdecheckar” delades upp, så att poäng på alla köp kodades som en icke-monetär förmån och 

värdecheckar kodades som en monetär förmån. Anledningen till att dessa delades upp är för 

att de kan kategoriseras som både en monetär och icke-monetär förmån. Poängen i sig är bara 

en monetär förmån när de har omvandlats till en värdecheck. I detta avseende utgick vi från 

Mimouni-Chaabane och Volles (2009) kategorisering av förmåner där de kategoriserar 

poängsamlande som en hedonistisk förmån, och därmed en förmån av icke-monetär karaktär. 

Under genomförandet kom vi även i kontakt med bank- och betaltjänster som företagen 
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erbjuder sina medlemmar som vi valde att utesluta i sammanställningen. Vi anser att detta är 

en annan verksamhet och därmed har vi valt att inte se detta som en förmån i ett 

klubbmedlemskap. 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Ljudupptagningarna från fokusgruppen och de enskilda intervjuerna transkriberades i nära 

anslutning efter dess genomförande. Transkriberingen delades upp mellan författarna men för 

att säkerställa att samma tolkning hade gjort lyssnade vi på varandras ljudupptagningar 

samtidigt som transkripten följdes. När ljudupptagningarna hade transkriberats lyssnade vi 

igenom ljudinspelningarna två gånger för att söka efter mönster, teman, likheter eller 

skillnader i fokusgruppsdeltagarnas och intervjurespondenternas svar. I nästa steg återgick vi 

till transkripten för att märka ut de aspekter som vi fann intressanta för studiens syfte. Empirin 

analyserades sedan i relation till de teorier som redovisas i studiens teoretiska referensram.  

När respektive lojalitetsprograms förmåner var sammanställda i kodningsschemat påbörjades 

en kvantifiering av kategorierna för att få en tydlig bild av hur den procentuella fördelningen 

såg ut. Denna del av studien är därmed kvantitativ då siffror användes istället för ord och text 

(Berg 2009). Den procentuella fördelningen av respektive företags förmåner beräknades 

utefter kategorierna; monetära förmåner, icke-monetära förmåner samt ej kodningsbara. 

Dessutom sammanställdes vilka företag som erbjuder gratis- och möjlighet till kortlöst 

medlemskap. För att få en överskådlig bild över alla lojalitetsprograms totala fördelning av 

förmåner togs en procentuell sammanställning fram i form av ett cirkeldiagram över den 

gemensamma fördelningen av monetära, icke-monetära och ej kodningsbara förmåner. 

Materialet som används som empiri består av den procentuella fördelningen över respektive 

företags fördelning av förmåner samt lojalitetsprogrammens totala procentuella fördelning.  

3.6 Studiens trovärdighet 

Under forskningsprocessen i denna studie har vi efterstävat en medvetenhet kring vilka 

konsekvenser de metodologiska valen bidrar till, vilket Ryen (2004) även belyser är viktigt i 

kvalitativa studier. Under studiens gång har vi även försökt ta hänsyn till hur vi kan stärka 

validiteten och reliabiliteten. Dessa begrepp beskriver vetenskaplig kvalitet och bör tas 

hänsyn till för att öka en studies trovärdighet (Bryman & Bell 2011). Den externa validiteten 

är ofta en svaghet i kvalitativa studier eftersom resultaten ofta har en bristande 

generaliserbarhet (Bryman & Bell 2011) och då studiens resultat baseras på endast 17 

personers svar kan inte resultatet anses vara generaliserbart till populationen. I kartläggningen 

av lojalitetsprogrammens förmåner ingår 20 företags lojalitetsprogram vilket inte heller kan 

ses som ett tillräckligt antal för att kunna göra en generalisering. Då syftet med denna studie 

är att skapa en djupare förståelse för kundlojalitet i relation till lojalitetsprogram är dock 

generaliserbarheten inte en lika viktig aspekt i denna studie.  

För att ytterligare stärka studiens validitet och därmed försäkra oss om att vi mäter det vi har 

för avsikt att mäta utformades en intervjuguide med utgångspunkt från studiens syfte och vars 

frågor togs fram utifrån den teoretiska referensramen. Genom att pilottesta guiden, ta till oss 

feedback och modifiera guiden åtogs åtgärder för att stärka studiens validitet. Något som hade 

kunnat öka studiens validitet efter datainsamlingen är vad Bryman och Bell (2011) benämner 

respondentvalidering, men på grund av studiens begränsade tidsåtgång fanns dock ingen 
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möjlighet till detta.  Eftersom att vi har använt två metoder i insamlingen av medlemmars 

erfarenhet och attityder gentemot lojalitetsprogram har vi haft möjlighet att ställa resultaten 

mot varandra. Genom att jämföra resultaten från två metoder, i detta fall datan från 

fokusgruppen med datan från de individuella intervjuerna stärks enligt Wibeck (2011) 

studiens validitet. Genom att använda två metoder har vi även kunnat kontrollera om vad 

Bryman och Bell (2011) benämner som gruppeffekt kan ha haft en inverkan under 

fokusgruppen. Då vi inte ser några uppenbara skillnader mellan de erhållna svaren från 

deltagarna i fokusgruppen och respondenterna i de individuella intervjuerna kan detta tolkas 

som att en eventuell gruppeffekt inte har uppstått.  

En utförlig beskrivning över studiens olika steg i datainsamlingen har gjorts för att öka 

möjligheten till replikering, vilket Bryman och Bell (2011) belyser stärker en studies externa 

reliabilitet. Dock är den externa reliabiliteten ett problem i kvalitativa studier (Bryman & Bell 

2011) då de sociala förhållandena och lojalitetsprogrammens utbud kan komma att förändras 

vilket leder till att ett annat resultat kan erhållas än det som presenterats i denna studie vid en 

replikering vid ett senare tillfälle. Den interna reliabiliteten innebär att forskare har en 

gemensam uppfattning om hur datan ska tolkas (Bryman & Bell 2011), av den anledningen 

var båda två närvarande vid fokusgruppen samt sammanställningen och kodningen av 

lojalitetsprogrammens förmåner. För att säkerställa att en någorlunda jämförbar intervjustil 

användes under de individuella intervjuerna valdes semistrukturerade intervjuer vilket 

Bryman och Bell (2011) rekommenderar i det avseendet. Både fokusgruppen och de 

individuella intervjuerna dokumenterades i ljudfiler som sedan lyssnades igenom två gånger, 

transkriberades och kontrollerades mot ljudfilen.  

Under sammanställningen av det empiriska resultatet har främst transkripten använts som 

underlag. Genom att använda transkript som analysmaterial belyser Gillham (2008) att det 

finns en viss risk att deltagarnas och respondenternas tonläge och betoningar har gått 

förlorade eftersom att dessa kan vara svåra att återskapa i transkripten. I transkriberingen 

eftersträvande vi dock att så ordagrant som möjligt skriva ut det som sagts, markera pauser 

eller tystnad, enskilda eller gemensamma skratt i en strävan att få en så sanningsenlig bild 

som möjligt. Fördelen med att använda transkripten som analysunderlag är att vi har haft 

samma material som studerats och vi har på så vis undvikit eventuellt missvisande 

anteckningar som togs under fokusgruppens eller intervjuernas gång. Vi är medvetna om att 

det är svårt att inte tolka materialet (Bryman & Bell 2011) och att våra tolkningar av 

förmånerna i datainsamlingen kan ha påverkat resultatet. Men under vår datainsamling och 

kodning av lojalitetsprogrammens förmåner har vi försökt begränsa oss till vad Berg (2009) 

benämner manifest content vilket innebär att vi bara har kodat det som fysiskt presenterats i 

text och att det som inte har varit tydligt har kategoriserats som ej kodningsbara. Om vi 

istället hade valt ett mer latent synsätt hade några av de ej kodningsbara förmånerna kunnat 

tolkas som antingen monetära eller icke-monetära förmåner vilket hade gett en någorlunda 

annan fördelning av förmånerna. Men genom att begränsa oss till manifest content kan 

studiens tillförlitlighet stärkts eftersom vi har begränsat våra egna tolkningar i 

kodningsprocessen.  
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4 Empiri  

 
Nedan presenteras resultatet av studiens empiriska material. Resultatet från fokusgruppen 

och de individuella intervjuerna bygger på transkripten och redovisas gemensamt under 

rubrikerna; lojalitet och lojalitetsprogram. Vi benämner de personer som deltog vid 

fokusgruppen för deltagare, de som medverkade i intervjuer som respondenter och när vi 

syftar till alla som ingick i studien hänvisar vi till medlemmarna. Sist presenteras en 

sammanställning över kundklubbarnas förmåner som har inhämtats från 20 olika företag där 

samtliga företag är verksamma inom detalj- eller dagligvaruhandeln på den svenska 

marknaden. 

 

4.1 Resultat av fokusgrupp och individuella intervjuer  

 

Resultatet som presenteras nedan bygger på en fokusgruppsdiskussion och tio individuella 

intervjuer. Under fokusgruppen och de individuella intervjuerna fick medlemmarna bland 

annat diskutera och berätta vad som fick dem att gå med i sina kundklubbar, vilken deras 

inställning till kundklubbar är, vilka förmåner de föredrar och främst nyttjar och om deras 

klubbmedlemskap påvekar deras val av butik. För att ta del av fokusgruppens agenda se 

appendix 1 och för att ta del av intervjuguiden se appendix 2.  

 

4.2 Lojalitet  

 
Hälften av deltagarna samt samtliga respondenter sade sig vara lojala mot ett eller flera 

företag, resterande uppgav att de inte alls är lojala, varken till något företag eller till någon 

specifik butik. De som ansåg att de är lojala förklarade att det som gör dem till en lojal kund 

är att dem hela tiden återkommer samt för att de i första hand väljer en specifik butik, även 

om det finns tillgång till andra alternativ. De som ansåg sig lojala berättade att de främst är 

lojala till sin dagligvaruhandel men även några företag inom detaljhandeln nämndes. 

Respondent 9 berättade att hon var lojal till en klädkedja och att hon handlar det mesta till 

familjen där. Hon menade även på att hon främst handlar i den butiken som ligger i hennes 

kommun för att hon ville stödja just den specifika butiken. Deltagare 3 berättade att även om 

Lidl ligger närmare hennes bostad än ICA så väljer hon ICA, hon menade att det dels beror på 

vana men också för att hon har ett medlemskap där och därför får rabatt. En annan deltagares 

förklaring till varför hon är lojal till ICA är för att det egentligen bara har varit det alternativet 

som har funnits: 

 

Nej alltså för min del är det ju ICA bara [...] men dels så har det ju förresten att göra 

med att i Lerum där vi bor, så är det ju ICA som finns. Nu har vi ju fått en Lidl på 

senare år men annars så har det ju inte funnits, liksom Willys finns inte och inte 

Hemköp [...] så att det har blivit ganska naturligt att liksom, till och med blivit styrd 

mot ICA - Deltagare 7 

 

Men hon förklarade också att även när hon är ute och reser runt om i Sverige och det finns 

tillgång till andra butiker så väljer hon ändå att handla på ICA. Deltagare 6 förklaring till 

varför hon är lojal mot ICA är att hon har bott på samma ställe i flera år och det är ICA som 

finns närmast. Hon tycker därför inte att det finns någon anledning till att söka upp ett 

medlemskap på någon annan dagligvarukedja eftersom att hon ändå så sällan skulle kunna ta 
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del av dessa erbjudanden. Två av medlemmarna berättade att deras lojalitet till en 

underklädeskedja respektive ett transportföretag endast berodde på att det inte finns några 

andra alternativ: 

 

Det är ju såhär tvångsmässigt, det beror ju inte på deras [...] kundklubb - Deltagare 4 

 

En av deltagarna som berättade att hon inte är lojal förklarade att även om hon har 

medlemskap hos ICA och Willys så tar hon Lidl om det ligger närmare: 

 

[...] jag är absolut inte lojal mot någon affär [...] då blir det lite såhär löjligt att ens vara 

med i en kundklubb kanske [...] om man tänker efter - Deltagare 5 

 

När en annan deltagare frågade varför hon då är medlem i kundklubbar svarade hon att hon 

egentligen inte visste varför. Deltagare 3 berättade att hon tidigare hade varit lojal mot 

underklädeskedjan Change men att hon inte är det längre, dels för att hon har blivit student 

men också för att hon upplevde att de hade “smyghöjt” priserna. När hon märkte att det inte 

längre var lika förmånligt att vara medlem så slutade hon att i första hand besöka den butiken 

och i dagsläget öppnar hon inte ens deras nyhetsbrev. Hälften av medlemmarna anser att deras 

val av butik kan påverkas av vart de är klubbmedlem. De förklarade att orsaken till att de i 

första hand väljer att gå till en butik där de är klubbmedlemmar är för att kunna ta del av 

något erbjudande som ger rabatt eller för att samla poäng: 

 

Om man ska köpa ett par skor så går man hellre kanske och kollar på Intersport först 

om man är medlem där - Respondent 9 

 

Deltagare 6 och respondent 2 uttryckte att de tjänar på att i första hand gå till en butik där de 

är klubbmedlemmar eftersom att de menar kommer att gynna dem förr eller senare. Deltagare 

6 berättade att hon därför kan välja att gå till Åhléns även om det är mer obekvämt, trots att 

varan finns på andra ställen. Men hon poängterar att det just är så med Åhléns, att det nog kan 

skilja sig och att hon inte är så lojal mot alla ställen som hon har ett kort på. Dem som menade 

att deras val av butik inte påverkas av vart de är klubbmedlemmar berättade att det istället är 

något annat som avgör i första hand. De flesta menade att de väljer den butik som är närmast, 

men andra aspekter som de också nämnde kunde påverka var att det skiljer mycket i pris. 

Några av medlemmarna har någon gång rekommenderat någon annan att gå med i en 

kundklubb, men de flesta påpekade att det är så vanligt att alla redan är medlemmar i 

kundklubbar och att det därför inte har rekommenderat någon kundklubb. Däremot förklarade 

flera att de istället rekommenderar butiker som de tycker är bra till andra. 

 

4.3 Lojalitetsprogram  

 

Flera av deltagarna och respondenterna sade sig ha svårt att uppskatta hur många samt vilka 

kundklubbar de är medlem i. Flera uppgav också att de antagligen är medlemmar i fler än de 

kommer ihåg och att de inte är aktiva konsumenter hos alla företag vars kundklubbar de är 

medlem i. Ett exempel på en kommentar var: 

 

Ja det är väl flera stycken men det är ju inte alla man använder [...] - Respondent 2 

 

Anledningen till att respondenterna och deltagarna hade blivit medlem i sina kundklubbar 

visade sig vara att de hade blivit tillfrågade i kassan och/eller för att de fick ta del av ett 
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monetärt erbjudande om de blev medlemmar. Flera av deltagarna tyckte att butikspersonalen 

ofta är tjatig som hela tiden frågar om de är medlemmar.  

 

Man blir ofta tillfrågad när man är i affären om man vill gå med, och då, oftast bara 

för att det ska gå fort och man ska få komma hem så säger man bara; ja men jag 

skriver på då och tar ett erbjudande [...] - Respondent 3  

 

Men förutom de monetära förmånerna som kan erhållas framhöll några av medlemmarna att 

tillgång till tips hade lockat dessa att bli klubbmedlemmar. De flesta poängterade också att det 

inte kostar något att vara klubbmedlem vilket hade fått många att gå med. Ett exempel på en 

kommentar var: 

 

[...] jag är ju tyvärr en sån här som, få jag ett erbjudande ”vill du vara med i 

kundklubben” så kollar jag bara; kostar det något? Nej men då kan jag vara med [...] – 

Deltagare 7  

 

Flera medlemmar konstaterade att man fortsätter vara medlem i kundklubbar som inte kostar 

något även om man inte handlar. Två av deltagarna, deltagare 1 och 3 berättade dock att när 

de efter ett år ombads betala en medlemsavgift för sitt klubbmedlemskap i H&M för att de 

inte hade handlat tillräckligt mycket för att medlemskapet i fortsättningen skulle vara 

kostnadsfritt valde de att gå ur.  

 

De flesta medlemmarna hade klubbmedlemskap i minst två liknande kedjor, både inom detalj- 

och dagligvaruhandeln. Framförallt var medlemmarna med i flera lojalitetsprogram inom 

matvarukedjor, klädkedjor och apotek. Deras förklaring till varför de är medlemmar i flera 

liknande företags kundklubbar var för att de handlar på flera ställen. Deltagare 1 berättade att 

hon genom medlemskap i flera lojalitetsprogram kan ta del av olika erbjudanden och 

extrapriser:  

 

När dom har medlemserbjudanden [...] därför är man ju med i alla och så åker man 

och handlar den veckan beroende på vem som hade bäst extrapriser - Deltagare 1 

 

En annan orsak till att flera var medlemmar hos konkurrerande lojalitetsprogram, främst hos 

flera dagligvarukedjor förklarade de var för att de ändrar vilken butik de handlar på mest 

beroende på vilken butik de bor närmast. Anledningen till att de inte var medlem i fler 

kundklubbar berodde enligt medlemmarna på att det skulle bli alldeles för mycket 

medlemskort att hålla reda på, däremot skulle många kunna tänka sig att bli medlem i fler 

kundklubbar om de skulle slippa platskorten. De flesta tyckte att det vore bra om det fanns ett 

kort där alla medlemskap fanns samlade eller att man helt skulle slippa plastkorten och istället 

använda legitimationen eller uppge sitt personnummer: 

 

Man har för mycket kort i sin plånbok och det kan göra mig vansinnig till max med 

alla dessa kort - Respondent 6 

 

De flesta av medlemmarnas inställning till kundklubbar var positiv och de upplever ett värde 

av att vara klubbmedlem. Det dem framhöll som positivt var att man får ta del av förmåner i 

form av erbjudanden, rabatter och information om nya produkter. Deltagare 5 och 6 berättade 

att de uppskattar att det finns en kundklubb hos de butiker som de handlar i mycket eftersom 

att de då kan gynnas lite extra. Flera höll med och tyckte framförallt att matvarubutikernas 
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kundklubbar är jättebra eftersom man ändå handlar där så mycket. Alla deltagare var dock 

inte lika positivt inställda:  

 

Men ibland känns det ju som [...] att företagen har en kundklubb bara för att man ska 

ha en - Deltagare 5 

 

Dem som inte hade en lika positiv inställning upplevde heller inte att värdet av att vara 

medlem i kundklubbar är särskilt högt. De ansåg istället att det är företagen som tjänar på 

medlemskapen: 

 

Alltså egentligen är de nog dom tjänar nog mest på mig, de är inte så mycket bonus 

och sånt där - Respondent 9 

 

[…] självklart inser jag […] att vi blir ju naturligtvis lurade i slutändan ändå vi 

konsumenter, men jag tror det är en bra grej - Respondent 8  

 

Medlemmarna skulle vilja påverka sitt medlemskap mer. De tyckte bland annat att det skulle 

vara bra om man själv kunde få bestämma om man ville ha mailutskick och reklam eller ej 

och om man vill få sin rabatt direkt eller hellre samla poäng för att få en större summa 

exempelvis i slutet av året. När det gällde själva tidpunkten för förmånerna föredrog några att 

få en större bonus en gång om året men de flesta tyckte istället att det bästa skulle vara om 

medlemmarna alltid hade en viss procent rabatt. De flesta menade också att det är viktigt att 

erbjudandena som skickas ut är anpassade och riktade till just dem för att dem ska känna sig 

speciella. Deltagare 7 förklarade att hon kommer bli mer restriktiv framöver och inte 

slentrianmässigt gå med i kundklubbar utan att de kundklubbar som ger mer valfrihet istället 

kommer locka henne. Vidare diskuterade dem att de vill känna unikhet i mängden och flera 

instämde i att kundklubbar som lyckas få dem att känna sig speciella kommer intressera dem. 

Deltagarna kom fram till att de tror att alla människor vill känna sig speciella och att VIP-

känslan är det som företagens kundklubbar ska sträva mot.  

 

De medlemmarna belyser att de får ut av att vara medlem är rabatter, värdecheckar, 

erbjudanden, billigare varor, information om nya produkter, medlemstidningar, reklam, tips 

och kundkvällar. Samtliga var överens om att någon form av monetär förmån är det de 

uppskattar mest. Bland annat nämndes värdecheckar, kuponger, rabatter och återbäring och 

det var även dessa förmåner som alla nyttjar mest. Respondent 1 förklarade dock att hon 

antagligen hade köpt varan ändå, utan rabatt, men att rabatten kanske får henne att bli lojal till 

butiken. Att monetära förmåner kan bidra till att man blir mer lojal till en butik återkom även 

hos en annan respondent som berättade: 

 

[…] ju mer erbjudanden och sånt man får […] affärerna ju mer känner man sig lojal 

mot dem faktiskt - Respondent 8 

 

Det medlemmarna hade skilda åsikter om var kundklubbarnas poäng- och bonussystem. 

Deltagare 2 berättade att hon inte alls gillar poängsystemen eftersom att det känns som att 

företagen endast har systemet för att de vill att kunderna ska köpa mer och att det lätt blir en 

hets att komma upp till en viss nivå. Flertalet av deltagarna tyckte dock att poängsystemet 

fungerar bra inom dagligvaruhandeln eftersom att man ändå handlar där ofta. Det alla 

medlemmar var överens om var att förmånen man väl får när man har kommit upp i en viss 

nivå ofta är blygsam: 
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[...] man förstår ju att det är dem som tjänar på det såklart eftersom vi blir trogna 

kunder då och handlar mycket för man tänker ändå att bonusen är större än vad den 

faktiskt är, så att man lurar sig nog lite själv där, att man handlar lite extra, så är det ju 

ändå [...] företaget som tjänar på att vi är medlemmar - Respondent 4  

 

Beträffande klubbevent var det en minoritet som hade tagit del av denna typ av förmån och de 

visste inte riktigt varför. Några svarade att det kan vara svårt att komma iväg på en specifik 

tidpunkt, en del tyckte inte att det är något som lockar. De som var positivt inställda till 

klubbevent och någon gång hade deltagit berättade att det är trevligt eftersom att det kanske 

bjuds på något tilltugg och för att man får ta del av erbjudanden i butiken. Respondent 2 

berättade att hon känner sig lite speciell när hon har blivit inbjuden till en VIP-frukost, 

respondent 8 betonade specifikt att det är viktigt att det bara är medlemmarna som är inbjudna 

och får handla under den tidpunkten. Trots att deltagare 6 var positivt inställd till klubbevent 

och ett flertal gånger hade varit på något poängterade hon ändå att:  

 

[...] Det är sekundärt till [...] rabatterna, för rabatterna går ändå först för mig, men jag 

uppskattar väldigt mycket sådana events [...] - Deltagare 6  

 

Mycket fokus låg kring de monetära förmånerna och alla utom respondent 1 och 4 förklarade 

att det egentligen inte finns några andra skäl för dem än ekonomiska att vara medlem i en 

kundklubb. De två som ansåg att det finns andra skäl svarade att det var för att få tips och 

information om produkter. Beträffande en optimal kundklubb underströk flera att 

kundklubben skulle vara skräddarsydd och anpassad efter vad man har köpt tidigare. 

Dessutom belystes en större valfrihet, främst kring om man vill ha nyhetsmail eller ej. Alla 

belyste också att de ville ha antingen en högre bonus, en bättre återbäring, bättre rabatter och 

fler erbjudanden. 
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4.4 Resultat av lojalitetsprogrammens kartläggning 

 

Nedan presenteras 20 olika företags lojalitetsprogram och den procentuella fördelningen av 

respektive lojalitetsprograms förmåner. Samtliga företag är verksamma inom detalj- eller 

dagligvaruhandeln på den svenska marknaden. Informationen har inhämtats från företagens 

hemsidor och har kodats utefter kategorierna; Monetära förmåner, Icke-monetära förmåner 

och Ej kodningsbara. Ytterligare kategorier var om programmen erbjöd kortlöst och gratis 

medlemskap. Appendix 4 har legat som grund för empirin som presenteras nedan. 

  

 
Tabell 1: Lojalitesprogrammens sammanställning av förmåner 

 

* Första året gratis, därefter en medlemsavgift på 60 kronor om köpsumman understiger 2000 

kronor per år 

** Kortlöst för alla utom medlemmarna i guldnivån 

 

Tabellen ovan är en sammanställning av de kartlagda företagen. 18 företags lojalitetsprogram 

har kostnadsfritt medlemskap, varav H&M erbjuder gratis medlemskap första året och sedan 

ett krav på en konsumtionsnivå på 2000 kronor per år för att medlemskapet ska fortsätta vara 

kostnadsfritt. 12 stycken av företagen erbjuder kortlöst medlemskap, dock krävs ett 

medlemskort för medlemmarna i den högsta nivån hos MQ. En fördelning över samtliga 

studerade företags fördelning syns i cirkeldiagrammet nedan.  
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5 Analys 
 

I detta avsnitt analyseras de empiriska resultaten från fokusgruppen, intervjuerna och 

sammanställningen över lojalitetsprogrammens förmåner utifrån de teorier som har 

presenterats i den teoretiska referensramen. Avsnittet disponeras utefter samma struktur som 

i empirikapitlet.  

5.1 Lojalitet 

 

Den övergripande gemensamma synen som råder kring vad som kännetecknar en lojal kund är 

kundens preferens att köpa en produkt eller tjänst från ett specifikt företag konsekvent när 

köpbehovet uppstår (McMullan & Gilmore 2008). Detta ligger i linje med hur medlemmarna 

som sade sig vara lojala i denna studie själva beskriver sin lojalitet. Runt hälften av 

medlemmarna ansåg att de är lojala och deras förklaring var att de är återkommande kunder 

och en del belyste också att deras lojalitet innebär att de rekommenderar butiker som de 

tycker är bra till andra. Detta liknar de resultat som har presenterats i tidigare forskning (se. 

t.ex. Jaiswal & Niraj 2011; Kim, Lee, Choi, Wu & Johnson 2013), att en lojal kund även 

fungerar som en informationskanal som informerar och rekommenderar andra om företagets 

produkter eller tjänster via positiv word-of-mouth. 

 

Alla deltagare och respondenter är medlemmar i ett flertal lojalitetsprogram men det är långt 

ifrån alla som är lojala. Deltagare 7 var medlem i hela 15 stycken företags lojalitetsprogram 

men poängterade att hon endast brukar handla hos fyra av dessa. Flera förklarade uttryckligen 

att de inte är lojala eller endast lojala till några av de företag vars lojalitetsprogram de är 

medlem i. Att flertalet av medlemmarna erhåller medlemskap i flera och dessutom 

konkurrerande lojalitetsprogram tyder på att medlemmarna är vad Uncles, Dowling och 

Hammond (2003) benämner som polygamt lojala, där de sprider sina inköp mellan olika 

företag på grund av att incitamenten att vara lojal mot ett specifikt företag är för små. Precis 

som Bridson, Evans och Hickman (2008) belyser är kundlojalitet komplext och det innebär så 

mycket mer än att en kund återbesöker en butik.  

Förutom att det finns olika nivåer av lojalitet så framgår det även av det empiriska resultatet 

att det i många fall är andra orsaker än ett lojalitetsprogram som påverkar konsumenters 

lojalitet till ett företag. Vi har sett exempel på samtliga av Folkman-Curasi och Norman-

Kennedys (2002) lojalitetstyper samt Dick och Basus (1994) lojalitetskategorier. En deltagare 

berättade specifikt att hon både har en positiv inställning till ICA och uteslutande väljer att 

handla där, vilket motsvarar Folkman-Curasi och Norman-Kennedys (2002) högsta nivå av 

kundlojalitet, apostel. En kund som både har en positiv attityd och ett upprepat köpbeteende 

är en värdefull kundgrupp, de genererar inte bara intäkter till företaget utan bidrar också till 

spridningen av positiv word-of-mouth.  

 

Dock är det få medlemmar vars lojalitet är i närheten av Folkman-Curasi och Norman-

Kennedys (2002) högsta lojalitetsnivå, där både preferens och beteende är samstämt vilket 

enligt Dick och Basu (1994) är en förutsättning för lojalitet.  Istället ser vi fler exempel på 

lojalitet som befinner sig inom de lägre nivåerna i Folkman-Curasi och Norman-Kennedys 

(2002) kategorisering. Framförallt såg vi flera exempel på köpt och oengagerad lojalitet, men 

vi såg även exempel på den lägsta lojalitetsnivån, fångar. Dessa nivåer av lojalitet innebär att 

kunden endast handlar av företaget för att erhålla ekonomiska förmåner eller besparingar, för 
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att det är praktiskt eller för att det är det enda alternativet. Två av deltagarna i fokusgruppen 

förklarade att den bakomliggande orsaken till deras lojalitet är att det inte finns någon tillgång 

till andra alternativ vilket de upplevde som frustrerande, enligt Folkman-Curasi och Norman-

Kenned (2002) är detta typiskt för lojalitetskategorin fångar. Trots att dessa kunder, och i 

detta fall medlemmar inte har en positiv attityd så återkommer de vilket enligt Dick och Basus 

(1994) lojalitetsindelning är falsk lojalitet. 

 

Lojalitetsprogrammens potential att påverka medlemmars val av butik om en vara finns i flera 

butiker varierar. Runt hälften av medlemmarna hävdade att de i första hand väljer att gå till en 

butik vars lojalitetsprogram de är medlem i för att se om de kan ta del av något erbjudande 

som ger dem rabatt eller för att få sina poäng. Här tyder medlemmarnas svar på att lojaliteten 

är köpt och att de kommer till butiken för att ta del av ekonomiska förmåner. Resterande 

medlemmar belyste främst att funktionalitet och skillnader i pris har en mer avgörande 

påverkan. Deras val av butik beror i första hand på avstånd där de väljer den butik som är 

närmast, vilket Folkman-Curasi och Norman-Kennedy (2002) benämner oengagerad lojalitet, 

eller att det skiljer mycket i pris, men deras medlemskap i ett lojalitetsprogram är sekundärt i 

valet av butik.  

 

Flera forskares teori (se t.ex. Uncles, Dowling & Hammond 2003; Bellizzi & Bristol 2004; 

Capizzi & Ferguson 2005; Xie & Chen 2013) kring att de monetära förmånerna kan leda till 

att konsumenter erhåller medlemskap i ett flertal konkurrerande lojalitetsprogram endast för 

att ta del av de bästa erbjudandena har bekräftats i ett flertal respondenters berättelser. 

Förutom att belöna de lojala kunderna så utnyttjas även programmen av illojala kunder som 

planerar sina inköp utifrån vilken varukedja eller butik som har de bästa extrapriserna: 

 

När dom har medlemserbjudanden [...] därför är man ju med i alla och så åker man 

och handlar den veckan beroende på vem som hade bäst extrapriser - Deltagare 1 

 

Resultat som dessa bidrar till det kritiska förhållningssättet där programmens effektivitet och 

lönsamhet ifrågasätts (se t.ex. Sharp & Sharp 1997; Uncles, Dowling & Hammond 2003). De 

kunder som grundar sina köpbeslut på de förmåner som kan erhållas genom 

lojalitetsprogrammen är inte sant lojala, utan rabatter och erbjudanden blir istället 

motivationen till kundens lojalitet (Meyer-Waarden 2008).  När kunden finner ett företag med 

bättre priser eller förmåner så är risken därmed stor att ”lojaliteten” förflyttas till nästa företag 

(Folkman-Curasi & Norman-Kennedy 2002). 

 

5.2 Lojalitetsprogram  

 

Tanken med lojalitetsprogram är att forma och utveckla relationen med- samt belöna de lojala 

kunderna (Meyer-Waarden 2008). Belöningen sker genom olika typer av förmåner som 

företaget erbjuder sina medlemmar (Lewis 2004). Utifrån kartläggning av 

lojalitetsprogrammen kan vi utläsa att fördelningen är jämn mellan monetära och icke-

monetära förmåner, dock är det de monetära förmånerna som medlemmarna anger att de 

föredrar och nyttjar. Allaway, Gooner, Berkowitz och Davis (2006) anger dessutom att 

monetära förmåner är en vanlig motivation för konsumenter att bli medlem i 

lojalitetsprogram, vilket stämmer väl överrens med samtliga medlemmars förklaring. Samtliga 

berättade att de hade blivit medlemmar för att de hade blivit tillfrågade i kassan och/eller för 

att få ta del av ett monetärt erbjudande: 
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Man blir ofta tillfrågad när man är i affären om man vill gå med, och då, oftast bara för att det 

ska gå fort och man ska få komma hem så säger man bara; ja men jag skriver på då och tar ett 

erbjudande [...] - Respondent 3 

 

Företagens tillvägagångssätt att tillfråga alla kunder i kassan om de vill bli medlemmar i deras 

lojalitetsprogram och att locka med ekonomiska incitament strider mot vad McCall och 

Voorhees (2010) framhåller då de menar att företag bör främja konsumenternas förtroende 

innan de tillfrågas om att gå med i ett lojalitetsprogram. Eftersom företagen inte vet vad 

kunden kommer att göra med medlemskapet belyser Lui och Yang (2009) att det finns en risk 

att kunden enbart går med i lojalitetsprogrammet för att ta del av ett monetärt erbjudande.  

Detta är något vi sett tendenser av i medlemmarnas svar då flertalet påpekade att de inte är 

aktiva konsumenter hos alla företag vars lojalitetsprogram de är medlem i. Medlemmarna 

förklarade också att eftersom att det inte kostar något att vara medlem så har de haft kvar sitt 

medlemskap för att kunna ta del av framtida erbjudanden. Precis som McCall och Voorhees 

(2010) belyser så finns risken att företaget lockar till sig de minst önskvärda kunderna när de 

tillfrågar alla kunder i kassan och lockar med ekonomiska förmåner. På så vis kan företag få 

medlemmar som varken är aktiva, lojala mot företaget eller programmet utan bara är ute efter 

att ta del av ett erbjudande (Meyer-Waarden 2008). 

 

Majoriteten av lojalitetsprogrammen i sammanställningen kostar inget att vara medlem i, men 

Body Shop och Coop kräver en insats på 100 kronor.  För studiens medlemmar skulle detta 

eventuellt kunna vara ett hinder för medlemskap då de flesta angav att en anledning till att de 

hade blivit medlemmar var för att det inte kostar något: 

 

[...] jag är ju tyvärr en sån här som, få jag ett erbjudande ”vill du vara med i kundklubben” så 

kollar jag bara; kostar det något? Nej men då kan jag vara med [...] – Deltagare 7  

 
Ett medlemskap där en ekonomisk insats krävs från kunden skulle kunna innebära att färre 

valde att gå med i lojalitetsprogram, men det skulle även kunna bidra till att känslan av 

unikhet stärks hos de konsumenter som är medlemmar vilket ökar sannolikheten för att 

lojalitetsprogrammet skulle bli lönsamt vilket Meyer-Waarden (2008) belyser.  

 

H&M erbjuder ett kostnadsfritt medlemskap första året men tar sedan ut en avgift om 

medlemmen har handlat under 2000 kronor under det senaste året. Två stycken av 

fokusgruppens deltagare belyste just detta och berättade att de hade valt att avslutat sitt 

medlemskap när H&M ville ta ut en medlemsavgift. H&Ms system att ta ut en avgift från dem 

som de, i vilket fall ej anser är lönsamma kunder är ett sätt att identifiera, bibehålla och öka 

avkastningen från företagets lönsammaste kunder (Meyer-Waarden 2008). Men som tidigare 

beskrivits kan ett lojalitetsprogram och ett CRM-system endast avläsa en kunds köpbeteende 

men det kan inte avläsa medlemmarnas tankar och attityder gentemot företaget (Malthouse & 

Mulhern 2008) och summan kunden spenderar behöver inte nödvändigtvis innebära att 

kunden är attitydmässigt lojal då vi har sett exempel på vad Folkman-Curasi och Norman-

Kennedy (2002) benämner som fånge och vad Dick och Basu (1994) kategoriserar som falsk 

lojalitet där kunden återkommer trots att den är missnöjd.  

 

Att lojalitetsprogrammens fördelning av förmåner är jämn tyder på att företagen arbetar med 

de icke-monetära förmånerna och troligtvis med anledning av att icke-monetära förmåner 

anses bygga mer hållbara lojalitetseffekter (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Dorotic, 

Bijmolt & Verhoef (2012) belyser dock att icke-monetära förmåner är svårare för medlemmar 

att uppfatta och värdera än monetära då monetära förmåner är mer konkreta och lättare att 
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värdera och att de flesta därför lägger störst vikt vid de monetära förmånerna. Detta framgår 

tydligt bland medlemmarna i denna studie då de icke-monetära förmånerna hamnar i 

skymundan av de monetära. Medlemmarna tenderar att förknippa lojalitetsprogram med 

monetära förmåner vilket kan tyda på att de icke-monetära förmånerna är svårare att uppfatta, 

att företagen inte lyckads förmedla dessa eller att medlemmarna helt enkelt inte är 

tillfredsställa med dem.  

 

Omar, Aziz och Nazri (2011) belyser att icke-monetära förmåner kan användas för att 

differentiera ett lojalitetsprogram från konkurrenternas lojalitetsprogram. I sammanställningen 

över lojalitetsprogrammen kan vi utläsa att detta inte verkar vara något som företagen har 

tagit tillvara på. De studerade lojalitetsprogrammens utbud av förmåner är väldigt lika. Detta 

tyder på en defensiv introducering för att undvika kundförlust (Kim, Lee, Choi, Wu & 

Johnson 2013) och som Dowling (2002) hävdar, att företagen introducerar/lanserar sina 

lojalitetsprogram för att konkurrenterna har ett, där resultatet blir att programmen i stor 

utsträckning liknar varandra trots att konkurrensen sannolikt istället skulle gynnas av en 

differentiering.  

 

Bridson, Evans och Hickman (2008) betonar vikten av en blandning av monetära och icke-

monetära förmåner inom lojalitetsprogram, men de icke-monetära förmånerna anses ha en 

större lojalitetsbyggande effekt än de monetära. Samtidigt visar både tidigare forskning (se 

t.ex. Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012; Allaway, Gooner, Berkowitz & Davis 2006) och det 

empiriska resultatet i denna studie att de monetära förmånerna är viktiga för medlemmarna 

och majoriteten av medlemmarna anser inte att det finns några andra skäl än ekonomiska att 

vara medlem i ett lojalitetsprogram. Detta tyder på Dorotic, Bijmolt och Verhoefs (2012) 

resonemang att preferensen för de ekonomiska förmånerna speglar tendensen att det främst är 

kunder med en ekonomisk shoppingorientering som väljer att bli medlem i lojalitetsprogram.  

 

Meyer-Waarden (2008) beskriver att grundtanken med lojalitetsprogram är att forma och 

utveckla relationen med företagets bästa kunder och att lojalitetsprogrammen endast är 

lönsamma när det tillämpas på ett mindre antal kunder. Allaway, Gooner, Berkowitz och 

Davis (2006) hävdar att lojalitetsprogrammen i praktiken istället används som ett sätt för att 

locka till sig nya kunder vilket vi även har fått bekräftat i denna studie. Flertalet av 

medlemmarna belyste dessutom att de inte känner sig varken unika eller speciella för att de är 

medlem i lojalitetsprogram men att det gärna är något som de skulle vilja känna. De som 

angav att de känner sig speciella förklarade att orsaken var att de blir inbjudna till VIP-events 

som endast är för lojalitetsprogrammets medlemmar. Då de flesta av dagens konsumenter är 

medlem i lojalitetsprogram är det troligtvis svårare att uppnå en känsla av unikhet och 

sannolikt skulle medlemmar känna sig mer speciella om programmen tillämpades på ett 

mindre antal.  

 

Mimoune-Chaabane och Volle (2010) anser att företag bör lägga störst vikt vid de sociala, 

icke-monetära förmånerna där fokus snarare ligger på hur medlemmarna behandlas än vilka 

ekonomiska besparingar de kan erhålla. Trots att medlemmarna uppgav att de vill känna sig 

speciella så lägger de ändå störst vikt på de monetära förmånerna vilket troligtvis är en 

problematik för företagen i deras arbete att försöka erhålla och behålla lojala kunder genom 

lojalitetsprogram.  
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6 Slutsats 
 

Detta avsnitt redogör för de mest centrala delarna från analysen i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Vidare presenteras rekommendationer för lojalitetsprogrammens 

utvecklingspotential och förslag till vidare forskning kring kundlojalitet i relation till 

lojalitetsprogram.  

 

6.1 Studiens slutsats 

 

Resultatet i denna studie visar att det finns flera möjliga orsaker till- och olika typer av 

lojalitet men att majoriteten av medlemmarna är polygamt lojala, vilket företag måste ha i 

åtanke i utformningen av sina lojalitetsfrämjande strategier. Grundtanken med 

lojalitetsprogram är att främja kundlojalitet men i praktiken används de snarare som ett sätt att 

locka till sig nya medlemmar. Genom ett lojalitetsprogram är det svårt att erhålla sann 

kundlojalitet men studien har visat att de monetära förmånerna kan bidra till beteendemässig 

lojalitet. Utifrån denna studie framgår det att fördelningen mellan monetära och icke-

monetära förmåner hos lojalitetsprogrammen inom detalj- samt dagligvaruhandeln är jämn. 

Trots att fördelningen är jämn är det de monetära förmånerna som står i fokus och som är 

mest attraktiva för medlemmarna. Studiens resultat tyder på att det framförallt är den 

beteendemässiga lojaliteten som påverkas av lojalitetsprogram och dess monetära förmåner 

och att lojalitetsprogrammens icke-monetära förmåner har en svag inverkan på medlemmars 

attitydmässiga lojalitet. För sann lojalitet krävs att både attityd och beteende är samstämt, då 

resultatet i denna studie tyder på att detta är ovanligt och att medlemmars lojalitet snarare 

beror på andra orsaker än medlemskap i ett lojalitetsprogram, till exempel att lojaliteten är 

köpt, att lojaliteten drivs av bekvämlighetsskäl eller att kunden inte har tillgång till andra 

alternativ finns en anledning att ifrågasätta lojalitetsprogrammens potential att erhålla lojala 

kunder.  

6.2 Rekommendation  

Utifrån denna studies resultat kan vi se att det finns en utvecklingspotential för 

lojalitetsprogrammen. Medlemmar belyser bland annat att de skulle vilja vara med och 

påverka utformningen av sitt medlemskap. En möjlighet för medlemmar att påverka mer 

skulle kunna leda till att ett starkare band knyts mellan kunden och företaget och att kundens 

lojalitet mot företaget stärks.  Då de icke-monetära förmånerna tenderar att hamna i 

skymundan av de monetära förmånerna finns en risk att det framförallt är konsumenter med 

en ekonomisk shoppingorientering som väljer att bli medlemmar (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 

2012) och att företaget på så vis riskerar att locka till sig de minst önskvärda kunderna 

(McCall & Voorhees 2010). Mimoune-Chaabane och Volle (2010) belyser att medlemmar 

som upplever en känsla av uppskattning och exklusivitet är mer benägna att göra sina inköp 

hos ett specifikt företag. Då majoriteten av medlemmarna i denna studie förknippar 

lojalitetsprogram med monetära förmåner kan detta ses som ett tecken på att de har svårt att 

urskilja och värdera de icke-monetära förmånerna. För att erhålla mer hållbara 

lojalitetseffekter bör företag lyfta fram de icke-monetära förmånerna mer, förslagsvis de 

sociala förmånerna där fokus ligger på hur medlemmar behandlas snarare än vilka 

ekonomiska besparingar de kan erhålla.  



 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Det förefaller som att lojalitetsprogrammen är här för att stanna då allt fler företag väljer att 

satsa resurser på dessa och introducera någon form av lojalitetsprogram. Dock kan 

lojalitetsprogrammens potential att erhålla lojala kunder fortfarande ifrågasättas. Kundlojalitet 

är ett komplext forskningsområde och fortsatta studier krävs för att öka förståelsen för 

kundlojalitet i relation till lojalitetsprogram. I denna studie har flera frågor belysts som skulle 

kunna ligga till grund för fortsatt forskning. Till exempel uttryckte studiens medlemmar att de 

skulle vilja påverka sitt medlemskap i lojalitetsprogrammen. Fortsatt forskning skulle 

förslagsvis kunna undersöka denna aspekt för att öka kunskapen om hur företag genom dess 

lojalitetsprogram bättre kan möta kundernas behov och addera värde.  

 

I denna studie har lojalitetsprograms fördelning av förmåner, där företagen är verksamma 

inom detalj- samt dagligvaruhandeln undersökts. Fördelningen av förmåner har varit jämn och 

programmens utbud har stundtals varit näst intill identiska. Vidare forskning skulle 

förslagsvis kunna undersöka hur företag inom andra branscher arbetar med sina 

lojalitetsprogram och vilka förmåner de erbjuder sina medlemmar. Detta för att se om det 

finns någon skillnad i hur olika branscher arbetar med kundlojalitet. Förslagsvis skulle 

fortsatta studier kunna se på lojalitetsprogram inom rese- och turismbranschen eller bank och 

finansmarknaden.  
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8 Appendix 

8.1 Appendix 1 

 
Agenda för fokusgrupp 

1. Introduktion 

- Tacka deltagarna för att de deltar 

- Presentera vilka vi är och vårt ämne 

- Förklara syftet med fokusgruppen, berätta om vår och deras roll, berätta att hela 

sessionen spelas in och prata om deras anonymitet 

- Gå igenom strukturen för kvällen och när vi beräknas vara klara  

2. Deltagarna fyller i sina namnlappar och informationslappar 

3. Eventuella frågor från deltagarna 

4. Öppningsfråga, deltagarna börjar med att presentera sig med namn, ålder, 

sysselsättning och exempel på vilka kundklubbar de är medlemmar i 

5. Introduktionsfråga, vad fick er att gå med i kundklubbarna? 

6. Diskussion 

 

Lojalitet 

- Finns det någon butik eller affär som ni anser er vara lojal till? Hur kommer det sig 

att ni är lojala till just den butiken/de butikerna?  

- Skulle/har ni rekommenderat en kundklubb till någon annan? Varför/varför inte? 

- Påverkas era val av butik beroende på vart ni är medlem? Till exempel om en 

vara/varumärke finns i flera butiker. Hur kommer det sig i så fall?   

 

Lojalitetsprogram 

- Hur kommer det sig att ni är medlem i flera kundklubbar / Varför är ni bara medlem i 

en kundklubb? Varför är ni inte medlem i flera? 

- Vad har ni för inställning till kundklubbar? (Vad tycker ni är bra? Finns det något ni 

tycker är mindre bra?) 

- Vad får ni ut av att vara medlem i kundklubbar? 

- Vilka förmåner och belöningar föredrar ni? Varför föredrar ni dem? 

- Vilka förmåner och belöningar nyttjar ni främst? Finns det något/några som ni aldrig 

nyttjar? Varför?  

- Finns det några andra skäl för er än ekonomiska att vara med i en kundklubb? Vilka?  

- Har ni någon gång fått erbjudanden från en kundklubb som inte varit direkt kopplade 

till företaget? Till exempel billigare pris på konsertbiljetter, resor eller liknande? 

- Har ni någon gång nyttjat ett sådant erbjudande? Varför/varför inte? 

- Vad tycker ni om erbjudanden som inte är direkt kopplade till företaget ni är 

medlem hos? 

- Vad tycker ni om att samla poäng som ni sedan kan nyttja? 

- Hur ser den optimala kundklubben ut enligt er? (Är det något ni saknar i dagens 

kundklubbar? Finns det något som kan förbättras?) 

 

- Övriga synpunkter/åsikter/kommentarer  

 



 

 

7. Avsluta sessionen  

 - Förklara vad vi kommer göra med inspelningarna  

 - Tacka för att de har deltagit 

Noteringar efter fokusgruppen  

 

Plats för intervjun (var? hur var platsen, högljudd, folk omkring?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur gick intervjun (pratsam, samarbetsvillig, orolig, klädsel etc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya idéer som var intressanta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2 Appendix 2 

 

Intervjumall 
Kön:  Sysselsättning:  Datum för intervjun: 
Ålder:  Bostadsort (kommun):     

Medlemskap och lojalitet 
1. Hur många kundklubbar är, eller uppskattar du att du är medlem i? 

 

- Vilken kundklubb är du medlem i/kan du ge exempel på några? 
 
- Vad fick dig att gå med i kundklubben/dessa kundklubbar? (vi kan börja med…) 
 
 
 

2. Hur kommer det sig att du är medlem i flera kundklubbar/inte är medlem i 

flera? 

 

 

 

3. Vilken är din generella/övergripande inställning till kundklubbar? (+/-) 

- Beskriv vad du tycker är bra. Finns det något som du tycker är mindre bra?  

 
 

 

4. Finns det någon butik eller affär som du anser dig vara lojal till?  

- Vad är det som gör att du anser dig vara en lojal kund till denna? 

 
 
 
 

5. Skulle/har du rekommenderat en kundklubb till någon annan?  

Varför/varför inte? 

 
 
 

6. Påverkas ditt val av butik beroende på vart du är medlem? (om varan 

/varumärket finns i flera affärer) 
Hur kommer det sig i så fall? 

 

 



 

 

 

Lojalitetsprogram 
7. Vad får du ut av att vara medlem i en kundklubb/kundklubbar? 

 

 
 
- Vilka förmåner och belöningar föredrar du? Varför föredrar du dessa? 
 
 
- Vilka förmåner eller belöningar nyttjar du främst? Finns det några du aldrig nyttjar? 
(varför?) 
 
 
 
- Finns det andra skäl för dig än ekonomiska att vara med i en kundklubb? (vilka?) 
 
 
 

8. Har du någon gång fått erbjudande från en kundklubb som inte varit direkt 

kopplade till företaget? Till exempel billigare pris på konsertbiljetter, resor 

eller dylikt? 

 

 

- Har du någon gång nyttjat ett erbjudande av denna sort? Varför/Varför inte? 
 
 
- Vad tycker du om erbjudanden som inte är direkt kopplade till företaget du är medlem 
hos?  
 
 
 

9. Hur ser den optimala kundklubben ut enligt dig? (Är det något du saknar i 

dagens kundklubbar? Finns det något som kan förbättras?) 

 
 
 
 
 

Övriga synpunkter/kommentarer 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Noteringar efter intervjun 

 

Plats för intervjun (var? hur var platsen, högljudd, folk omkring?): 

 

 

 

 

Hur gick intervjun (pratsam, samarbetsvillig, orolig, klädsel etc.): 

 

 

 

Nya idéer som var intressanta 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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