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ABSTRACT 
 
Customer clubs are today well-known phenomena. Most of the 
people today are members of one or more customer club. Companies 
are using their clubs in purpose to tie their customers closer with the 
help of beneficial offers and campaigns. Butscher (2000) defines a 
customer club “A customer club is at least one communicative 
association of people or organisations that founded and run by an 
organisation with the purpose to contact directly the members on a 
regularly basis and offer a beneficial program with high perceived 
value, with the goal to activate and gain the customers loyalty throw 
create a emotional relationship”. The reason why customers often 
receive a club card is because the company wants to be able to 
collect information about its customers and with that information 
direct its offers with more accuracy.  
 
Because customer clubs today are that widespread among companies 
it gets harder for the companies to diverse themselves from other 
companies and the competition among customer clubs gets much 
harder. Therefore have we chosen to work with the problem 
definition – How can a company develop its customer relations with 
the help of a customer club. In our investigation have we chosen to 
look closer on IKEA’s customer club IKEA Family, which has been 
done with the help from focus group interviews with members of the 
IKEA Family club. Following the conversations with IKEA’s 
customer club members have we compared our results with the 
theory that is available in the area in an analysis.  
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In order to develop a customer club the company gets to know their 
customers and explore what the customer wants out of the 
membership. Most people enter different customer clubs because 
they are allured of a specific offer, but it requires much more work in 
order to keep the customer and their loyalty. During the focus group 
interview we found one central issue that revolves around the 
information from the company and how that information is managed. 
A lot of the participants considered that they need to see a clear 
benefit with the membership to consider participation in the 
customer club. The continuous relation with the company should be 
based on good communication with clear messages, so that the 
customers do not perceive that they are loosing any good offers and 
benefits because of bad communication  
 
We also found that the members wished that the companies give 
inspiration for home and ideas around and about their products. 
Since all people are different and are inspired by different things 
there are a lot of reasons for the company to use the information 
about their customers to treat them more individually and personally.   
 
Through a customer club the company can nurse their customer base 
on real information that the customers share. If the information 
handling and the communication is done accurately there are a lot of 
possibilities to attract and keep loyal customers.  
 
Key words: Customer club, loyalty, relation, communication 
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SAMMANFATTNING 
 
Kundklubbar är idag ett mycket välkänt fenomen, de flesta 
människor är idag medlemmar i en eller flera kundklubbar. 
Företagen använder sina klubbar i syfte att knyta kunderna närmare 
sig med hjälp av förmånliga erbjudanden och kampanjer. Butscher 
(2000) definierar en kundklubb enligt följande: ”En kundklubb är en 
åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller 
organisationer som startas och drivs av en organisation i syfte att 
kunna kontakta medlemmarna direkt och regelbundet samt erbjuda 
dem ett förmånspaket med ett högt upplevt värde, med målet att 
aktivera dem och öka deras lojalitet genom att skapa en 
känslomässig relation.” Anledningen till att kunden ofta får ett 
klubbkort beror på att företaget ska ha möjlighet till att samla 
information om sina kunder för att kunna rikta sina erbjudanden mer 
träffsäkert.  
 
Eftersom kundklubben är så pass utbredd bland företag idag blir det 
svårare för företagen att skilja sig från andra företag och 
konkurrensen med kundklubbar ökar ständigt. Därför har vi valt att 
arbeta efter problemformuleringen – Hur kan företag utveckla sina 
kundrelationer med hjälp av en kundklubb. Vi har i vår undersökning 
tittat närmare på IKEA:s kundklubb, IKEA FAMILY, vilket har skett 
med hjälp av fokusgruppsintervjuer med IKEA FAMILY 
medlemmar. Efter samtal med IKEA:s klubbmedlemmar har vi 
jämfört våra resultat med den teori som finns skriven inom ämnet i 
en analys. 
 
För att kunna utveckla en kundklubb måste företaget lära känna sina 
kunder och fråga sig vad kunderna vill ha ut av ett medlemskap i 
klubben. Många människor går med i olika kundklubbar för att de 
lockades av ett specifikt erbjudande, men det krävs mycket arbete för 
att behålla kunderna och få dem att vara lojala. I 
fokusgruppsintervjuerna uppfattade vi en central fråga som kretsade 
kring informationen från företaget och hur informationen 
behandlades. Många deltagare ansåg att de måste se en klar förmån 
med medlemskapet för att det ska vara intressant att bli medlem i en 
kundklubb. Kunderna ansåg annars att det enbart är företaget som 
vinner på deras medlemskap. Den fortsatta relationen med företaget 
bör grunda sig på en bra kommunikation med klara och tydliga 
budskap, så att medlemmarna inte upplever att de går miste om bra 
erbjudanden eller förmåner på grund av dålig information.  
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Vi kom även fram till att medlemmarna önskade att företagen ger 
dem inspiration och idéer kring sina produkter. Eftersom alla 
människor är olika och inspireras av olika saker finns det många 
anledningar för företag att genom den information de får från sina 
kunder behandla dem mer individuellt och personligt. Då är också 
kunderna mer mottagliga för den information de får från företaget.  
 
Genom en kundklubb kan företag vårda sina kunder baserat på 
verklig information som kunderna delar med sig av. Om 
informationshanteringen och kommunikationen sköts på rätt sätt 
finns det bra möjligheter till att få och behålla lojala kunder.  
 
 
Nyckelord: Kundklubb, lojalitet, relation, kommunikation 
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1 INLEDNING 
 
Vi inleder vår uppsats med att beskriva bakgrunden till vår uppsats 
och en diskussion kring vårt problem. I det här inledande kapitlet 
kommer vi även att formulera vår problemformulering följt av vårt 
syfte med uppsatsen. Problemformuleringen och syftet ligger till 
grund för hela uppsatsen, dessa områden styr vårt metod- och 
teorival. Kapitlet avslutas med en diposition över uppsatsen och 
definitioner av frekvent använda ord i uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
I dagens samhälle har det skett ett skifte ifrån massmarknadsföring 
till en mer kundorienterad marknadsföring. Det blir allt viktigare för 
företagen att utveckla goda relationer till kunden eftersom det är av 
kunderna som företagen kan lära sig vad de är bra eller dåliga på, 
samt vad de kan förändra och förbättra. Det blir på så sätt lättare att 
skapa lojalare kunder. Människornas livsstil håller på att förändras, 
informationssamhället är på stark framväxt, kundernas behov blir 
alltmer sofistikerat, konkurrensen ökar och ny teknologi utvecklas. 
Allt detta gör att det krävs nya sätt att se på kundrelationer och nya 
sätt att hantera marknadsföring på. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 
1993) 
 
Transaktionsmarknadsföring kan sägas se kunden som en 
motståndare som ska övervinnas och fås att köpa. 
Relationsmarknadsföring däremot är en marknadsföringsstrategi där 
man söker att etablera, underhålla och utveckla ömsesidigt 
lönsamma relationer med kunder i valda målgrupper (Blomqvist et 
al, 1993). Alltså ser relationsmarknadsföring istället kunden som en 
resurs med vilken man gemensamt ska skapa en lösning som kunden 
blir tillfreds med och som möjliggör en lönsam verksamhet för 
företaget. Relationsmarknadsföring förefaller att vara ett attraktivt 
alternativ för företag i deras strävan att minska kundomsättningen 
och stärka befintliga kundrelationer. (Blomqvist et al, 1993) 
 Relationsmarknadsföringsstrategin bygger på att företaget 
eftersträvar kundrelationer som håller över tiden; d v s att kunden så 
långt det är möjligt förblir lojal mot företaget. Att uppnå 
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kundlojalitet som är en tillgång för både kunden och företaget är 
målet vid genomförandet av en sådan strategi. (Grönroos, 1996) 
 
I marknadsföringsbruset är det idag allt svårare att göra sig hörd 
med hjälp av massmarknadsföring, här har direktmarknadsföringen 
blivit ett allt mer effektivare verktyg. Vad är det då som gör 
direktmarknadsföring användbar vid implementeringen av en 
relationsmarknadsföringsstrategi? Enligt vår mening är det 
framförallt möjligheten att föra en individuellt anpassad dialog med 
varje enskild kund, vilket möjliggör uppbyggandet av en mer 
långsiktig relation med kunden. Den information som erhålls via 
direktmarknadsföring kan bearbetas och följas upp i syfte att 
förbättra kännedomen om såväl befintliga som potentiella kunder. 
Direktmarknadsföring utgör på så sätt en länk mellan kunddatabasen 
och kunden. (Grönroos, 1996) 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det har idag blivit uppenbart för många aktörer, både kunder och 
leverantörer, att det ofta är mycket lönsamt att bygga en långsiktig 
relation mellan kund och leverantör. Skälen är många, den allt 
snabbare tekniska utvecklingen, kundernas allt hårdare krav och 
internationaliseringen av marknaden har förmodligen en avgörande 
betydelse. Det talas ofta om att skapa ett nära samarbete, ett 
partnerskap, mellan kunden och leverantören. (Sörqvist, 2000) 
 
För att skapa långsiktiga relationer med sina kunder satsar många 
företag och organisationer aktivt med sina leverantörer. Den 
avgörande faktorn är att ständigt lyssna på kunden och studera 
hennes/hans beteende. Härigenom erhålls kontinuerlig information 
om kundernas behov och hur det förändras. Det här gör det möjligt 
att på bästa sätta möta behoven. (Sörqvist, 2000) 
 
Dagens kunder är mer välinformerade och utbildade därför har de 
blivit mindre mottagliga för företagets påtryckningar. Idag måste 
företag använda sig av mer personliga budskap som är mer 
individanpassade för att nå ut till kunden och för att kunden skall 
kunna förstå budskapet på rätt sätt. Det blir idag allt vanligare för 
företag att behålla redan etablerade kunder, som bidrar till att det 
kan försvåra för kunden att byta leverantör. Genom olika 
engagemang knyts kunden till företaget, vilket exempelvis kan vara 
genom kundklubb, kundkort, bonussystem med mera. Det här bidrar 
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till att kunden ”lockas” tillbaka till företaget och skapar därmed en 
relation med företaget. 
 
En svårighet med att hantera och skapa relationer via kundklubbar 
är det kraftiga ”brus” som förekommer på marknaden idag. Olika 
aktörer försöker med olika metoder flytta fram sina positioner och 
komma närmare marknaden och arbeta mera specifikt med både 
nuvarande liksom potentiella kunder. (Söderlund, 1997) 
 
Kundklubben skall skapa engagemang och intresse för företaget. 
Målet för företaget blir att bygga relationer och skapa långsiktig 
lojalitet med kundklubbens medlemmar. Det ska generera ett utbyte 
mellan kunden och företaget som kan bli en långsiktig och lönsam 
investering det vill säga skapa kundvärde. Den trogna kunden 
belönas med exempelvis bonus och rabatter. Att vara medlem i ett 
företags kundklubb ska ge kunden mervärde till skillnad från en 
kund som inte är medlem. Genom att skicka ut reklam och en 
klubbtidning med nyheter samt anordna speciella dagar där bara 
medlemmar får deltaga är exempel på aktiviteter vilka gör att 
kunden känner sig speciell och utvald. Företaget måste ständigt 
försöka uppehålla intresset med hjälp av olika erbjudanden. 
(Söderlund, 1997) 
 
Dagens överflöd av kundklubbar har medfört att en individ kan vara 
medlem i många klubbar, och innebär inte nödvändigtvis att 
individen har lojalitet riktad mot ett visst företag. Vissa kunder 
ansluter sig inte till kundklubben för att de vill bygga upp en 
långsiktig relation utan det förekommer kunder som enbart ”plockar 
russinen ur kakan”. Företagets förmåga att lyssna på kunden i rätt 
ögonblick, leva upp till kundens förväntningar, välja rätt väg samt 
ge det lilla extra är av det avgörande slaget för att fånga, skapa och 
vårda kundrelationen.  
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1.3 Problemformulering 
 
Huvudproblem: 
 
Hur kan företag utveckla sina kundrelationer med hjälp av en 
kundklubb? 
 
Delproblem: 
 
Hur skall IKEA fördjupa sina kundrelationer med hjälp utav en 
kundklubb? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur företag kan 
utveckla och fördjupa sina kundrelationer med hjälp utav en 
kundklubb. 

1.5 Målsättning 
 
Målsättningen med uppsatsen är att kunna tillföra ny information 
om hur man utvecklar kundrelationer med hjälp av kundklubbar. 

1.6 Problemavgränsning 
 
Vi kommer att inrikta oss på att undersöka IKEA och dess 
kundklubb. 

1.7 Definitioner 
 
Kundklubb – En kundklubb är en kommunikativ sammanslutning 
av personer eller organisationer som startas och drivs av en 
organisation i syfte att kunna kontakta medlemmarna direkt och 
regelbunden erbjuda de ett förmånspaket med ett högt upplevt 
värde, med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom att 
skapa en känslomässig relation. (Butscher, 2000) 
 
Kundrelation – Är då ett företag eller organisation vill skapa 
långsiktiga relationer med sina kunder.(Sörqvist, 2000) 
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Kommunikation – I det här syftet är det att skapa möjligheter att 
kommunicera med sina kundklubbsmedlemmar. Genom 
kommunikation skapas förtroende hos kunden som får den att 
känna det lilla extra för företaget.(Butscher, 2000) 
 
Kundlojalitet – Är då ett företag tillfredställer hela eller en 
betydande del av en kunds behov. (Blomqvist et al, 2000) 
 

1.8 Uppsatsen diposition 
 
Kapitel 1: Är det inledande kapitlet där bakgrunden till våra 
problem beskrivs. Bakgrunden följs av en diskussion kring 
problemet för att kunna komma fram till problemformuleringen. 
Kapitlet innehåller även syftet, målsättningen och avgränsningar för 
uppsatsen. Kapitlet avslutas med definitioner på ord och uttryck 
som kommer att användas i uppsatsen. 
 
Kapitel 2: Metodkapitlet där vi kommer att beskriva och förklara 
vald forskningsansats, tillvägagångssätt och urval för vår 
undersökning.  
 
Kapitel 3: Är ett sammanställt teorikapitel av den väsentligaste 
teorin i enlighet med uppsatsens problem och syfte. 
 
Kapitel 4: Det empiriska kapitlet där den insamlade data redovisas 
och där vi även avser att analysera och jämföra den insamlade data 
som vi har fått fram genom undersökningar och teorin.  
 
Kapitel 5: Slutsatser, drar vi utifrån insamlat material slutsatsen 
som besvarar det huvudproblem och delproblem som vi har satt 
upp.  
 
Kapitel 6: Vi har i det här kapitlet valt att ha en avslutande 
diskussion kring källkritik, tillförlitlighet, fortsatt forskning och 
rekommendationer till IKEA (företaget).  
 
Kapitel 7: Här får läsaren en överblick av den litteratur och källor 
som är använda i uppsatsen.  
 
Kapitel 8: Här bifogas eventuella bilagor.  
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2 METOD 
 
I det här kapitlet tar vi upp de tillvägagångssätt som vi använt oss 
utav för att kunna relatera teori och verklighet till varandra i vår 
undersökning. Vi beskriver den metod vi har valt och motiverar 
varför. Vi har även valt att beskriva kort de metoder vi valt bort för 
att öka läsarens förståelse samt att styrka tillförlitligheten i vår 
undersökning.  
 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
 
Då forskaren skall välja forskningsmetod måste han eller hon anknyta 
till ens allmänna syn på hur forskning skall bedrivas och vilken roll 
forskaren själv har i sammanhanget. Vi har därför valt att ta upp ett 
par olika inriktningar för att på det sättet visa på vilket sätt det kan 
påverka valet av vår metod.  

2.1.1 Hermeneutik 
 
I hermeneutiken arbetar man för att skapa en förståelse för en viss 
händelse, det är viktigt att se vad som kan ha förorsakat ett beteende. 
Med detta menar Mårtensson och Nilstun (1998) att arbetet bygger på 
att försöka förstå bakgrunden till varför människor tycker som de 
tycker. Till skillnad från positivismen som har en stark betoning på 
mätbarhet, kvantitativa metoder och en misstro mot mjukdata ger 
hermeneutiken ett förhållningssätt där det ges en större möjlighet att 
kunna tolka dessa mjukdata. (Mårtensson och Nilstun, 1988)  

2.1.2 Positivism 
 
Den traditionella positivistiska uppfattningen innebär att forskningen 
både kan och ska stå utanför etik och moral. Samtidigt som den ska 
vara nyttig, säker, exakt och organiserad. De centrala tankarna hos 
positivisterna är att det finns en sann verklighet (Patel & Tebelius, 
1987). Forskaren skall försöka finna det som faktiskt ”är”. Det som är 
relevant och av värde är att söka sanningen. Forskningen skall 
undersöka varje förhållande, avslöja varje gåta, tränga in i det okända 
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och förklara allt som sker. Det här skall göras utan hänsyn till 
politiska eller religiösa aspekter (Holme & Solvang, 1997). 

2.1.3 Vårt val av förhållningssätt 
 
Vi antar ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår uppsats eftersom vi 
vill se till helheten i vårt arbete. I våra fokusgrupper vill vi också 
undersöka bakgrunden till deltagarnas åsikter och skapa en förståelse 
kring varför de tycker på ett visst sätt.  Med de fokusgrupper vi 
kommer att använda som undersökningsmetod kommer vi som 
forskare att ha en viss påverkan på deltagarna samt deltagarna 
emellan. Därför är det inte säkert att resultatet är detsamma vid ett 
annat undersökningstillfälle vilket positivismen eftersträvar.  
 

2.2 Forskningsansatser 
 
Inom forskningen finns det två vitt skilda forskningsansatser – 
induktion som utgår från verkligheten och deduktion som utgår från 
teorin. De båda ansatserna beskrivs nedan samt en tredje ansats vid 
namn abduktion.  

2.2.1 Induktiv forskningsansats 
 
Den induktiva ansatsen utgår från verkligheten, där generella 
slutsatser dras genom studier av ett forskningsobjekt, utan att 
undersökningen först har förankrats i en vedertagen teori eller modell. 
Utifrån insamlad information (empiri) tas en teori fram som på ett bra 
sätt speglar problemet, vilket dock inte innebär ett helt 
förutsättningslöst arbete eftersom forskarens egna idéer kommer att 
färga de teorier som produceras. En forskare som arbetar induktivt 
kan sägas följa upptäckandes väg. (Patel & Davidson, 1994)  
 

2.2.2. Deduktiv forskningsansats  
 
Deduktiva forskningsansatser är när det utifrån generella principer 
dras slutsatser om enskilda händelser. Om vi exempelvis utgår ifrån 
teorier om organisationers strukturer för att säga något om strukturen 
hos en eller flera konkreta organisationer, så har vi genomfört en 
deduktion. Till skillnad från den induktiva ansatsen som utgår ifrån en 
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mängd olika enskilda fall och försöker att härleda regler eller teorier 
som är generellt giltiga. (Norèn, 1990) 
 

2.2.3 Abduktiv forskningsansats  
 
I den abduktiva forskningsansatsen pendlar forskaren mellan 
induktion och deduktion. Det är en växelverkan mellan empiri och 
teori (Makhloufi, 2006). 
 

2.2.4 Vårt val av forskningsansats 
 
Vi har valt att använda oss av den abduktiva ansatsen då vi anser att 
det inte går att använda enbart induktiva eller deduktiva ansatser i vårt 
arbete, utan det kommer att vara en växelverkan mellan teori och 
empiri. Vi vill genom empirin undersöka hur en kundklubb kan skapa 
djupare relationer med företagets kunder. Vi kommer också att ta del 
av tidigare litteratur inom ämnet som vi anser vara relevant för att 
reflektera och jämföra med de resultat vi får i våra fokusgrupper.  
 

2.3 Undersökningsmetod 
 
När en forskare skall genomföra en undersökning måste han/hon 
besluta om en kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod. Det två 
metoderna har båda sina fördelar och nackdelar och utifrån vår 
problemformuleringen skall den lämpligaste metoden användas.  
 

2.3.1 Kvalitativ undersökningsmetod 
 
Till skillnad från den kvantitativa undersökningsmetoden så vill man i 
den kvalitativa metoden arbeta med mer empiriska data och utifrån 
dessa skapa en reflektion eller tolkning. Exempel på kvalitativa data 
är referat från ett företags ledningsgruppsmöten, 
enkätundersökningar, observationsanteckningar och inspelade 
intervjuer.  Det centrala vid kvalitativa metoder är att vi – genom 
olika typer av datainsamling – kan skapa en djupare förståelse av det 
problemkomplex som vi studerar. Vid denna metod använder man sig 
bara i liten utsträckning av statistik, matematik och aritmetiska 
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formler; data är inte av den art som gör detta möjligt. Kunskapssyftet 
är primärt ”förstående”, inte ”förklarande”.(Andersen, 1998)  

2.3.2 Kvantitativ undersökningsmetod 
 
I den kvantitativa metoden arbetar man mer med data som är direkt 
mätbart, som exempelvis personers längd, nationers 
bruttonationalprodukt och täckningsbidrag för att ta några exempel. 
Kvalitativa metoder påminner mycket om de metoder som används 
inom naturvetenskaperna, dvs. en flitig användning av statistik, 
matematik och aritmetiska formler och ganska klara riktlinjer för hur 
man ska genomföra en undersökning. (Andersen, 1998)  
 

2.3.3 Vårt val av undersökningsmetod 
 
Den metod som vi använder i vårt arbete är kvalitativ eftersom den 
undersökningsmetod vi användt oss av inte ger resultat som går att 
mäta. Vi vill undersöka hur kunder upplever en kundklubb och vad de 
har för förväntningar på klubben för att de ska ingå eller stanna i en 
relation med företaget. De åsikter som förs fram under 
undersökningarna kan vara mycket skiftande och högst personliga 
vilket skapar en generell förståelse för hur kunderna tänker och agerar 
men förklarar inte beteendet men hjälp av olika formler eller 
matematiska uträkningar.  
 

2.4 Synen på information 
 
Det finns två typer av data som kan användas när information skall 
samlas in. De här två typerna utgår från när och hur datamaterialet 
samlades in. De två typerna beskrivs nedan följt av vårt val av data 
insamling.  
 

2.4.1 Primärinformation  
 
Med primärinformation menas att informationen samlas in vid källan, 
exempelvis under en intervju. Primärdata är en ny information som 
samlas in när ett problem kräver mer information än den som finns 
tillgänglig. Fördelar med primärdata är att informationen är anpassad 
till undersökningens problem, aktuell och möjlig att strukturera. 
Nackdelar är att det kräver att insamlaren har kompetens för att samla 
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in data och att insamlingen kan vara tidskrävande. (Christensen et al. 
2001) 
 

2.4.2 Sekundär information 
 
Den sekundära informationen är tidigare forskning som finns inom 
ämnet och kan bidra med en överblick över ämnet. I klassisk mening 
är det information som finns dokumenterad på ”papper”, till exempel 
böcker, tidningsartiklar, elektroniska artiklar, årsredovisningar, 
dagböcker (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuer eller studier av ett 
fallföretag kan ge en bild över hur verkligheten ser ut och är därför 
mycket bra att jämföra med den forskning som tidigare har kartlagts.  
 

2.4.3 Vårt val av insamling av information 
  
I vår uppsats kommer vi att använda oss av sekundärdata i form utav 
litteratur som vi anser vara viktig för att ge oss negativa och positiva 
aspekter på kundklubbar. Vi vill se vad tidigare forskning inom ämnet 
har gett för resultat och hur pass de resultaten stämmer överens med 
verkligheten. Vi kommer att genomföra undersökningar bland 
IKEA:s kundklubbsmedlemmar för att samla in primärinformation 
kring hur IKEA:s kunder upplever deras kundklubb. Eftersom denna 
information samlas in vid källan är detta primärdata.  
 

2.5 Undersökningsansats 
 
En undersökning kan klassificeras utifrån undersökningens syfte eller 
hur mycket undersökaren vet om ett visst problemområde innan 
undersökningen startar. Syftet beskriver undersökningens inriktning 
och målsättning. Det är möjligt att dela in alla syftesformuleringar i 
tre övergripande typer beroende på vilken inriktning de har. De tre 
undersökningstyper är: den explorativa, den deskriptiva och den 
förklarande. (Christensen et al, 2001) 

2.5.1 Explorativ undersökning 
 
Explorativa undersökningar kan ses som vägledande och 
föreberedande. De används då undersökaren inte vet så mycket om 
det som skalla undersökas. Det främsta syftet med explorativa 
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undersökningar är att inhämta så mycket information som möjligt om 
ett problemområde och belysa problemområdet allsidigt. En 
explorativ undersökning ger sällan några exakta svar utan den skall 
ringa in och avgränsa problemorådet. Genom att ställa frågor av typen 
”Vad” bygger undersökaren upp en kunskap om problemområdet. 
Explorativa undersökningar syftar till att nå kunskap som kan ligga 
till grund för vidare studier (Patel & Davidson, 1994) och fungerar 
därmed ofta som en förstudie där undersökaren identifierar vilka 
frågor som skall besvaras. Efteråt kan undersökaren gå vidare och 
genomföra en mer grundlig och systematisk undersökning av 
beskrivande eller förklarande karaktär. (Christensen el al. 2001)  

2.5.2 Deskriptiv undersökning 
 
Deskriptiva eller beskrivande undersökningar kan användas då 
undersökaren redan har en viss mängd strukturerad kunskap om 
undersökningsproblemet. Hur en beskrivande undersökning utförs 
eller ser ut beror på ur vems perspektiv beskrivningen görs, i vilket 
syfte beskrivningen utförs, vilket språk som används och vilken data 
som finns tillgänglig respektive vilken data som är möjlig att samla 
in. Beskrivningarna kan behandla både dåtid och nutid och de brukar i 
regel vara mycket detaljerade och grundliga. Vid beskrivande 
undersökningar begränsar sig undersökaren till att endast undersöka 
några aspekter av de fenomen hon är intresserad utav. (Patel & 
Davidson, 1994). Den beskrivande undersökningen besvarar främst 
frågor av typen ”när”, ”var”, ”hur” och ”vem”, och går ut på att 
beskriva något istället för att upptäcka nya fenomen som kan påverka 
existerande förhållanden (Christensen et al. 2001). 

2.5.3 Förklarande undersökning 
 
En förklarande undersökning används när undersökaren är bekant 
med fenomenet som hon avser att undersöka samt har en bra 
beskrivning av det. Efteråt vill hon troligen veta varför fenomenet 
fungerar som det gör. Förklarande undersökningar bygger oftast på 
explorativa och beskrivande undersökningar, men får ett steg längre 
genom att också identifiera anledningen till varför något äger rum, det 
vill säga orsaken till en viss verkan. Förklarande undersökningar 
besvarar frågor av typen ”varför” och de syftar till att klargöra ett 
samband mellan olika variabler. Den beskrivande undersökningen 
identifierar oftast troliga samband mellan variabler, medan den 
förklarande undersökningen bestämmer sambanden mer exakt. En 
undersökning som avser att förklara mer exakt samband kan därför i 
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många fall fungera som en förutsägande undersökning, det vill säga 
ett yttrande som hävdar att någonting kommer att inträffa. 
(Christensen et al, 2001) 

2.5.4 Vårt val av undersökningsansats 
 
Vår uppsats kommer att innehålla beskrivande såväl som explorativ 
undersökningstyper. Vi kommer genom det beskrivande 
undersökandet ta del av litteratur inom kundklubbar och 
relationsmarknadsföring. Hur en beskrivande undersökning utförs 
eller ser ut beror på ur vems perspektiv beskrivningen görs, i vilket 
syfte beskrivningen utförs, vilket språk som används och vilken data 
som finns tillgänglig respektive vilken data som är möjlig att samla 
in. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Vår empiri är explorativ information som inte funnits dokumenterad 
tidigare. Explorativa undersökningar syftar till att nå kunskap som 
kan ligga till grund för vidare studier. Det främsta syftet med 
explorativa undersökningar är att inhämta så mycket information som 
möjligt om ett problemområde och belysa problemområdet allsidigt. 
En explorativ undersökning ger sällan några exakta svar utan den 
skall ringa in och avgränsa problemområdet (Patel & Davidson, 
1994). 
 

2.6 Kontaktmetod 
 
För att få reda på uppgifter kring undersökningen måste forskaren 
vända sig till någon som vet de här uppgifterna. Den tillfrågade 
benämns som respondent. Det går att använda sig utav olika metoder 
för att nå de här uppgifterna.  

2.6.1 Personlig intervju 
 
Personlig intervju kan beskrivas som ett samspel mellan två personer 
med olika och icke jämställda roller. Samspelet är baserat på 
frivillighet och det är kommunikationen mellan de två som är 
föremål för analys. Fokus sätts på respondentens utsagor, det vill 
säga det verbalt uttryckta, men beroende på syftet tjänar även den 
icke verbala kommunikationen, kroppsspråk, och underlag in. Under 
intervjun har den som intervjuar ansvaret att styra dialogens 
utveckling mot en förutbestämd riktning. Uppgiften är att försöka 
fånga respondentens uppfattning och upplevelse om det specifika 
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området. Ett sätt att styra respondenten med hjälp av strukturerade 
frågor, det här hindrar emellertid respondenten från att tala fritt och 
öppet. Intervjuas respondenten utan de här frågorna ges personen i 
fråga möjlighet att beskriva fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen. 
Respondenten kan då resonera med sig själv och beskriva 
sammanhang som han eller hon i fråga anser vara betydelsefulla för 
framställning av fenomenet. Den subjektiva skildringen är det som 
söks. Det handlar om att förstå hur och på vilket sätt verkligheten är 
konstruerad ur respondentens perspektiv. (Lantz, 1993) 
 
En nackdel med den här metoden är att den kan ta ganska lång tid 
och bli dyr beroende på restid, intervjutid och bearbetningstid av 
insamlat material. (Christensen et al. 2001) 

2.6.2 Fokusgrupper 
 
Fokusgrupper är en metod som kan användas inom marknadsföring 
och marknadsundersökningar. Det kan sägas vara en typ av 
gruppintervju; däremot är alla gruppintervjuer inte fokusgrupper. 
Genom att analysera data från fokusgrupper kan forskaren studera 
den sociala interaktionerna och hur deltagarna i grupp resonerar sig 
fram till en gemensam syn på någonting - eller till att de inte är 
överens. Olika strategier för att uppnå konsensus och enhetlighet 
kan iakttas, men konflikter kan också tydliggöras och komma att stå 
i centrum. Frågor som följande kan vägleda analysen: Hur ser 
människors föreställningar och underliggande värderingar ut när det 
gäller ett visst ämne? Finns det tankefigurer som återkommer? 
(Wibeck, 2000) Som framgår har denna diskussion ett fokus och den 
vägleds av en på förhand uppgjord samtalsguide (Westlund, 1999).  
 
Det finns tre punkter som definierar en fokusgrupp, de är att 
fokusgrupper är en forskningsteknik, samlar in data genom 
gruppinteraktion, och ämnet har bestämts av forskaren. 
Fokusgrupper är en metod som passar bra när det finns stora 
olikheter mellan människor som berörs av det valda ämnet. När det 
gäller exempelvis marknadsundersökningar ger de en omedelbar och 
levande bild av hur människor reagerar inför olika produkter. 
Fokusgrupper är också ett bra alternativ när handlande och 
motivation ska undersökas och när olikheter ska förstås. Det är en 
metod där forskaren lyssnar på deltagarna i en trevlig och 
avslappnad miljö. (Wibeck, 2000) 
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Gruppens storlek kan variera. Många rekommenderar en 
gruppstorlek om 6-8 personer. Andra menar att en fokusgrupp kan 
omfatta både 4 och 12 deltagare. Antalet bör inte vara för stort och 
inte heller för litet. Alla bör kunna komma till tals och ha möjlighet 
att dela erfarenheter med varandra. Om deltagarna är alltför få 
begränsas diskussionen. Förutom att deltagarna skall tillhöra samma 
kategori är det en fördel om de är okända inför varandra. Om 
deltagarna känner varandra påverkas grupprocessen och 
samtalsledaren kan få svårigheter att styra diskussionen. (Westlund, 
1999) 
 

2.6.3 Vårt val av kontaktmetod 
 
Då vi har ett uppdrag av IKEA som syftar till att undersöka 
möjligheterna att fördjupa kundrelationerna med hjälp av deras 
kundklubb, ansåg vi att den mest lämpade metoden var 
fokusgruppsintervjuer. Med den här kontaktmetoden kan vi lättare 
få en diskussion kring vårt forskningsproblem och få ut det bästa 
resultatet. Vi anser att personlig intervju inte hade lämpat sig på 
grund utav att det hade tagit för lång tid då vi hade behövt intervjua 
en mängd respondenter för att få svar på vårt problem. 
 
I vår undersökning kommer vi att undersöka IKEA:s kundklubb 
IKEA FAMILY närmare genom att använda oss av fyra 
fokusgrupper som kommer att bestå av FAMILY medlemmar. 
Syftet med undersökningen är att förstå vad deltagarna anser en 
kundklubb ska innebära. De kommer också att få uttrycka sig 
angående förbättringar inom kundklubben och vad som krävs för att 
de ska vara med i en kundklubb. Vi vill åstadkomma en generell 
uppfattning i olika frågor kring kundklubben för att skapa en 
förståelse för hur kundklubben kan användas för att skapa en 
fördjupad relation med kunden.  
  

2.7 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Det är viktigt att ställa sig kritiskt till dem källor som används. En 
källa ger kunskap om en specifik händelse, men det är viktigt att 
komma ihåg att en källa alltid har en källa. Allt har redan tolkats och 
i vissa fall dokumenterats. Vi förklarar nedan olika metoder för att 
göra undersökningen så tillförlitlig som möjligt.  
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2.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument 
eller en mätmetod påverkas av tillfälligheter, eller hur säkert och 
exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter – oavsett vad vi avser att 
mäta. (Andersen, 1998)  
 
En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva 
mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de 
omständigheter under vilka den sker. I en undersökning med god 
reliabilitet påverkas mätningen i liten utsträckning av tillfälligheter 
– det finns få slumpmässiga fel. (Holme & Solvang, 1997) 

2.7.2 Validitet 
 
Validitet innehåller två andra begrepp: giltighet och relevans. 
Giltighet säger något om den generella överensstämmelsen mellan 
den teoretiska och empiriska begreppsplan. Relevansen säger något 
om hur relevant det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för 
vår problemställning. Forskare som är kvantitativt orienterade tolkar 
ofta begreppet validitet som om en metod mäter det den är avsedd 
att mäta. (Andersen, 1998)  
 
Validitet är beroende av vad forskaren mäter och om detta är 
utklarat i frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). Det innebär att 
veta att det som mäts är det som var ämnat att mätas.  

2.7.3 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Vår undersökning kommer att grunda sig på den empiri vi samlar in 
genom fokusgrupper samt teori som finns skriven. I vårt egna 
insamlade material från fokusgrupperna kommer reliabiliteten vara 
svår att fastställa. Vi har faktorer i dessa fokusgrupper som kommer 
att vara genomgående i alla grupper, som exempelvis att alla 
intervjugrupper kommer att hållas på IKEA, frågorna som ställs 
kommer att vara likadana i alla grupper och ungefär samma antal 
deltagare i alla grupper. Men det är svårt att fastställa hur resultatet 
kommer att bli om grupperna hålls av annan samtalsledare. 
Troligtvis kommer resultatet att skilja sig och på det viset kan det 
inte hålla måttet för en god reliabilitet med en kvalitativ 
undersökningsmetod. Utifrån empiri och teori kommer vi i 
analysdelen att resonera oss fram i en reflektion och det gör vi 
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utifrån våra egna referensramar vilket troligen inte kommer att vara 
densamma i en annan undersökning. 
 
Eftersom vi arbetar efter en kvalitativ forskningsprocess är våra 
undersökningar svåra att mäta. Därför är det också svårt att fastställa 
validiteten. I vår undersökning kommer samtalsledaren styra 
diskussionerna så att diskussionen håller sig inom ämnet. 
Fokusgrupper är en metod där deltagarna får prata fritt om 
erfarenheter och åsikter vilket gynnar klimatet för att den 
information vi samlar in håller en bra kvalitet.  
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3 TEORI 
 
Vi kommer i det här kapitlet redovisa för det teoretiska resonemang 
som vi anser vara relevant för uppsatsens syfte. När vi skall 
analysera resultat kommer teorin till väl pass då vi kommer att 
jämföra verkligheten med teorin. 

3.1 Kundklubben 
 
Kundklubben är en av de få marknadsföringstrender som inte har 
uppstått i USA utan är en tysk uppfinning. Det finns två 
grundläggande faktorer till vad som är orsaken till startandet av den 
här trenden vilket för det första är att tyskarna är 
föreningsmänniskor. Det är inte onaturligt att tyskarna är med i ett 
antal klubbar, såsom idrottsklubbar, samlarklubbar eller fanklubbar. 
Det var därför naturligt att marknadsförarna började använda sig av 
den föreningsliknande formen med medlemskap. För det andra finns 
det begränsningar i den tyska lagstiftningen när det gäller att ge 
rabatt och andra ekonomiska incitament till särskilda kundgrupper. I 
princip strider det mot lagen att ge prisnedsättningar till vissa 
kunder som tillhör speciella grupper. Om rabatt ges till en grupp så 
skall alla kunder ha rabatt. Mot den här bakgrunden har flera tyska 
marknadsförare blivit tvungna att tänka ut nya sorters 
lojalitetsskapande metoder som inte grundar sig på prisnedsättningar 
men som ändå medför ett värde och skapar köptrohet. Den här 
utvecklingen ledde till att kundklubben uppfanns. (Butscher, 2000) 
 
Enligt Butscher (2000) är särdragen för en kundklubb att den: 
 

• Bildas, utformas och drivs av en organisation och inte av 
kunderna själva 

 
• Ger medlemmarna ett faktiskt och upplevt värde genom en 

kombination av ekonomiska och icke-ekonomiska 
förmåner. 

 
• Ger möjlighet till ömsesidig kommunikation mellan 

medlemmarna och företaget. 
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• Kan samla data som andra avdelningar inom företaget kan 
ha nytta av i sitt utvecklingsarbete. 

 
• Aktiverar kunderna, till exempel genom att intressera dem 

för att köpa eller rekommendera en produkt och att 
kommunicera med klubben.  

 
Syftet med en kundklubb är i första hand att bygga upp en relation 
till kunderna som gör dem trogna till företaget på långsikt. Därför är 
det viktigt att identifiera de viktigaste kunderna, försöka nå dem och 
belöna dem (Butscher, 2000). Elinder (1993) menar att en stor del 
av de marknadsföringspengar som företagen satsar idag inte ger 
önskad effekt, eftersom de betalar för marknadsföring som når 
personer som aldrig kommer att köpa deras produkter. Företagen 
bör istället i första hand rikta sin reklam till de som är deras kunder 
(Söderlund, 2000). Butscher (2000) menar vidare att det är 
nödvändigt att erbjuda något som är av högt värde då det är det som 
krävs för att skapa känslomässiga relationer med medlemmarna 
Genom att bygga upp en sådan känslomässig relation skapar 
klubben en konkurrensfördel som gör medlemmarna åtminstone 
delvis immuna mot konkurrenternas erbjudanden.  
 
Ur företagets perspektiv är ett annat viktigt syfte med kundklubben 
att skapa möjligheter för en effektiv kommunikation. För att nå 
maximal effektivitet ska kommunikationen utformas så att den ger 
regelbunden kontakt mellan klubben och medlemmarna. Dock kan 
en alltför frekvent kommunikation ha en negativ effekt på kunderna, 
då det kan det uppfattas som pressande, framförallt om en större del 
av kontakterna utgörs av öppna eller dolda försäljningskampanjer. Å 
andra sidan kan en alltför gles kommunikation göra att det inte blir 
tillräckligt effektivt, då antalet kontakter kan vara för lågt för att 
bygga upp känslomässig anknytning. (Butscher, 2000) 
 
Butscher (2000) nämner även att andra mål med kundklubben kan 
vara att locka kunder till försäljningsställena genom särskilda 
erbjudanden, säljkampanjer eller andra aktiviteter som gör att 
besöksfrekvensen ökar. Det här kan även bidra till att företaget och 
dess produkter ständigt finns i kundens medvetande.  
 
En av de grundtankarna som finns med kundklubbar är att få in 
relevant information om varje enskild kund där tyngdpunkten ligger 
i att registrera varje köp kunden utför. Kunden måste kunna 
identifiera sig för att företaget skall kunna erhålla just den 
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specifika informationen, det är här kundkortet kommer in i bilden. 
För att locka kunden till att vilja identifiera sig måste företaget locka 
med bonus och erbjudanden som ger kunden en ”kick” att vilja välja 
företaget i fråga. Ju mer kunden drar sitt klubbkort ju mer värde får 
kunden för det. Om kunden däremot väljer att enbart visa kortet vid 
få tillfällen till exempel vid erbjudanden och rabattsammanhang 
försvinner möjligheten att identifiera kunden och samla in 
information. (Elinder, 1993) 

3.1.1 Definition av kundklubb 
 
En kundklubb definieras på olika sätt av olika forskare. De centrala 
begreppen omnämns i två definitioner som presenteras nedan. De 
här två definitionerna kompletterar varandra på ett bra sätt och ger 
en klar bild av målet med kundklubbar. Butschers definition 
kompletteras av Elinders definition som även inbegriper den 
ekonomiska aspekten. Butscher (2000) definierar en kundklubb 
enligt följande: ”En kundklubb är en åtminstone kommunikativ 
sammanslutning av personer eller organisationer som startas och 
drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta medlemmarna 
direkt och regelbunden erbjuda de ett förmånspaket med ett högt 
upplevt värde, med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet 
genom att skapa en känslomässig relation.” 
 
Elinder (1993) ser definitionen på ett snarlikt sätt och definierar 
kundklubben enligt följande; ”Kundklubb är samlingsnamnet på en 
rad olika mer eller mindre formaliserade sammanslutningar av 
individer, där den gemensamma nämnaren för medlemskapet är att 
man är, eller har varit kund till företaget”. Medlemskapet kan ske 
automatiskt eller via ansökan, kostnadsfritt eller avgiftsbelagt.” 
 
Grundidén med kundklubbar är att ge medlemmarna ett högre 
upplevt värde och utveckla långsiktig relation med kunderna. 
Klubben skall erbjuda förmåner som är unika och inte kan kopieras 
av konkurrenterna. (Butscher, 2000) 
 
En kundklubb skall även ge kunden en minskad upplevd osäkerhet, 
bättre information och minskade kostnader, till exempel i form av 
tid och pengar (Blomqvist et al. 1999). 
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3.1.2 Klubbmål 
 
Företaget måste först fastställa målsättningen med kundklubben för 
att kunna välja rätt kundklubbskoncept (Elinder, 1993). Det yttersta 
målet för en kundklubb är att öka vinsten, avkastningen och 
marknadsandelarna och därmed säkra företagets stabilitet och 
fortlevnad. Det här är oftast ett mål på långtsikt som endast kan 
uppnås genom att nå upp till underliggande mål. Syftet med en 
kundklubb är i första hand att bygga upp en relation till kunderna 
som gör de trogna på långsikt och som allra helst åstadkommer att 
kunderna tillfredsställer sin efterfrågan för hela livet av en produkt 
eller en tjänst hos företaget. Även om varenda kund i princip är 
viktig är det inte möjligt eller effektivt att nå alla med samma medel, 
därför måste de bästa kunderna identifieras. (Dowling 1997, 
Butscher, 2000)  
 
Elinder (1993) ger följande förslag på målsättningar som ett företag 
kan ha med sin kundklubb: 
 

• Medlemmarna skall via medlemskapet påverkas att komma 
tillbaka oftare och köpa igen 

 
• Företaget skall kunna bearbeta sina medlemmar också 

utanför butiken exempelvis via brev 
 

• Företaget skall kunna bearbeta sina medlemmar selektivt så 
att de som just nu har störst responsbenägenhet i första hand 
blir bearbetade 

 
• Företaget skall kunna se vilka medlemmar som är mest 

aktiva 
 

• Företaget skall kunna se vilka medlemmar som är mest 
lönsamma och på vilket sätt företaget fick de lönsamma 
kunderna.  

 
För att lyckas med att uppnå målet att bygga upp och effektivt driva 
en kundklubb måste företaget erbjuda något utöver det vanliga, 
något som är av högre värde för kunden. Det är bara om satsningen 
lyckas som kunden får en starkare identifikation med företaget. 
Kundklubbens syfte är att ge det extra värde som krävs genom att 
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skapa känslomässiga relationer med medlemmarna. (Butscher, 2000, 
Dowling, 1997) 
 
Andra viktiga delar med en kundklubb är att behålla kunder, värva 
nya kunder, lägga upp en bra databas, bistå andra avdelningar med 
information samt ge möjlighet till att skapa kommunikation mellan 
företaget och klubbens medlemmar (Butscher, 2000). 

3.1.3 Målgrupper 
 
Målgruppen skall bestå av de kunder som företaget i första hand vill 
bygga upp långvariga relationer med. Definitionen av målgrupperna 
har direkt samband med vilka förmåner som skall ingå, det eftersom 
varje målgrupp har sina preferenser.  Det här leder till att en ändrad 
definition av målgruppen kan innebära att listan över förmåner får 
ett annat innehåll. I sin tur kan det här betyda att 
medlemsservicefunktionen får ett annat innehåll eller att nya externa 
samarbetspartners får sökas upp. Vidare är det som så att ju bredare 
målgrupp som definierats, desto större antal förmåner måste ingå för 
att alla skall bli nöjda. Beslutet om klubbförmånerna är ett av de 
viktigare inslagen i konceptet, därför måste målgruppen definieras 
tydligt. (Butscher, 2000)  
 
För att målgruppen skall kunna definieras finns det två frågor som 
företaget måste ta ställning till. Den första frågan som skall besvaras 
är om företaget skall inrikta sig på befintliga eller potentiella 
kunder. Den andra frågan är om företaget skall rikta sig till alla 
befintliga/potentiella kunder eller bara vissa segment. (Butscher, 
2000) 
 

3.1.4 Förmåner som erbjuds i en kundklubb 
 
För att öka köptroheten hos kunderna är en av de viktigaste 
åtgärderna att kunna erbjuda dem ett bra förmånspaket, där själva 
förmånerna utgör kärnan i åtgärdsprogrammet och är avgörande för 
om målen uppfylls och att satsningen lyckas med att behålla sina 
kunder. Det blir ännu viktigare att finna de rätta förmånerna då 
kundklubben i första hand handlar om att bygga upp känslomässiga 
relationer. Förmånerna måste därför vara värdefulla och skall klara 
av att upprätta de känslomässiga banden mellan kunden och 
företaget. (Butscher, 2000) 
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Kundklubbsförmånerna måste vara flexibla, utbyggnadsbara och 
okomplicerade. Det skall vara enkelt för medlemmarna att se 
fördelarna och vilja genomföra en transaktion. ”Keep it simple and 
stupid” och ”Make it easy to say yes”, som Siegfried Vögele anser i 
sin bok Handbook of Direct Mail (Vögele, 1992). En kundvänlig 
kundklubb bör innehålla minst fyra grundförmåner; gratis 
medlemskap, bonus för alla köp, hemskickade 
medlemskapserbjudanden samt rabatter i butiken (Jutkins, 2000). 
 
När ett företag startar en kundklubb måste de se till att fördelarna 
för den enskilde medlemmen är så påtagliga att han/hon anser det 
värt att identifiera sig vid varje köp. Förmånerna måste vara 
flexibla, utbyggnadsbara och enkelt uppbyggda, så att de är lätta att 
förstå för medlemmarna. I regel brukar en kundklubb innehålla 
minst fyra grundförmåner; gratis medlemskap, bonus för alla köp, 
hemskickade medlemserbjudanden samt rabatter i butiken. (Elinder, 
1993) 
 
Det finns flera skäl som talar för gratis medlemskap, ett av dem är 
att kunden kan uppleva det småaktigt av företagen att ta betalt. 
Kostnaden blir ett hinder som är svårt att överkomma i 
bearbetningen av kunderna. (Elinder, 1993)  
 
Elinder (1993) menar, för att motivera kunden att använda sitt 
kundkort bör företagen ge bonus för varje köp. Ur företagets 
synvinkel ses bonusen som det pris de är villiga att betala för att få 
relevant marknadsföringsinformation om deras kunder. Den här 
informationen kan bland annat vara: 
 

• Vilka de trogna kunderna är 
• Information om vilka aktiviteter som ger bäst effekt 
• När, vad, hur ofta och för hur mycket kunderna köper 

 
Bonusen är en del av det fördelaktiga erbjudande kunden får för att 
den handlar hos ett företag istället för hos konkurrenter. Det är även 
viktigt att kunden får bonus på allt, inklusive realisationsvaror. 
(Elinder, 1993) 
 
Medlemserbjudande direkt hem i brevlådan är en annan 
medlemsförmån, som ska stärka klubbtillhörigheterna och öka 
lojaliteten. Förmåner som kan förekomma är nyhetsbrev med 
information om vad som händer i butiken och vad för sortiment som 
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kommer att komma in. De innehåller även specialinbjudningar till 
olika evenemang och förhandsvisningar i butiken. (Elinder, 1993) 
 
Med medlemserbjudanden och rabatter i butiken kan företagen 
locka till sig icke medlemmar samtidigt som det skapar en möjlighet 
att påverka kunden. I butiken ska kundklubbens fördelar tydligt 
exponeras och specialprodukter kan säljas till medlemmarna. 
(Elinder, 1993) 
 

3.1.5 Kommunikation med klubbmedlemmarna 
 
Klubbtidning 
 
Klubbtidningen är förmodligen den viktigaste komponenten i 
kommunikationen och en sådan är standard hos nästan alla 
kundklubbar. Klubbtidningen utkommer med två och tolv nummer 
om året, kan omfatta från fyra till fyrtio sidor och förekommer i en 
mängd olika utformningar. Klubbtidningens innehåll är lika vitt 
skiftande som klubbförmånerna. I allmänhet är de flesta tidningarna 
inriktade på produktpresentationer i vid bemärkelse. Men i de flesta 
fall ingår också reportage och information om allmänna ämnen som 
är av intresse för målgrupperna. En av de viktigaste funktionerna för 
klubbtidningen är de responsinslag som gör att medlemmen får 
impulser eller anledning att kontakta klubben. Metoderna varierar 
och kan bestå av artiklar som läsaren får fylla i ett frågeformulär 
om, möjligheten att ringa ett visst telefonnummer för att få ett 
gratisprov på en produkt, en uppmaning om att sända in tips och 
knep om hur man kan använda produkterna eller att skriva 
insändare. (Butscher, 2000) 
 
Personliga utskick och nyhetsbrev 
 
Personliga brev är också ett effektivt instrument när det gäller att 
skapa köptrohet och öka medlemmens inköpsvolym. Utskicken bör 
skickas ut två till fyra gånger om året och informera mottagaren om 
klubbens aktiviteter, de senaste nyheterna från klubben och så 
vidare. De kan också innehålla specialerbjudanden, beskrivningar av 
nya eller förbättrade produkter och annan produktinformation. Det 
här instrumentet är i första hand till för att informera medlemmarna 
om utveckling och nya produkter, men syftar också till att skapa 
efterfrågan på dessa produkter. Utskicken är en av klubbens och 
företagets bästa möjligheter till effektiv one-to-one marketing, 
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eftersom erbjudandena kan individualiseras på basis av en analys av 
de aktuella köpvanorna. Om utskicken utformas på rätt sätt och 
innehåller färsk information som ger klubbmedlemmen ett försprång 
eller kommer med personliga produkterbjudanden är de ett utmärkt 
medel för att få klubbmedlemmen att känna sig utvald och 
betydelsefull för företaget och därmed ökar sannolikheten för 
köptrohet. (Butscher, 2000) 
 
Nyhetsbrev kan skickas ut oftare än klubbtidningen eftersom dessa 
går lättare och snabbare att producera. Det är en utmärkt kanal när 
det gäller att snabbt informera medlemmarna om nyheter och 
aktuella händelsen. (Butscher, 2000) 
 
Internet 
 
Internet utnyttjas allt mer, vilket också banar väg för kundklubbarna 
att använda detta medium till att kommunicera med medlemmarna, 
antingen via hemsida eller e-post. Klubbens hemsida bör inte bara 
användas till att beskriva klubbförmånerna och aktiviteterna utan 
bör också sikta på att dra till sig nya medlemmar. En besökare som 
surfat in på hemsidan har redan visat intresse för företaget och dess 
produkter och bör få möjlighet att gå med i klubben direkt via 
Internet. Marknadsföringsinsatsen som en hemsida är densamma 
oavsett antalet besökare. En hemsida har många fördelar och kan 
användas för att sälja klubbvaror och produkter samtidigt som den 
interaktiva. Möjligheten gör att man kan få en personlig dialog med 
medlemmarna, vars åsikter kan inhämtas och om företaget 
uppdaterar informationen dagligen eller åtminstone en gång i 
veckan stimuleras nätanvändaren ett besöka sidan ofta, vilket ökar 
möjligheten till kommunikation. (Butscher, 2000) 
 
Andra sätt att kommunicera med klubbmedlemmarna 
 
Andra sätt att kommunicera är klubbevenemang och träffar där 
medlemmarna kan möta andra medlemmar och representanter för 
företaget och klubben. Evenemang i stil med klubbresor, 
klubbaktiviteter och klubbstånd vid mässor ger klubbledningen 
möjlighet att möta medlemmarna personligen och stimulera 
informationsutbytet och dialogen, både mellan klubbmedlemmarna 
samt mellan medlemmarna och ledningen. Men den här formen av 
kommunikation måste planeras noggrant och man bör tänka på att 
många medlemmar kanske inte är intresserade av att möta andra 
medlemmar. (Butscher, 2000) 
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Få företag använder sig utav klubbsäljställen där medlemmar kan 
träffas. Men sådana kan vara en tillgång för företag som redan har 
ett nätverk av säljställen som ofta besöks av kunder, till exempel i 
detaljhandeln. (Butscher, 2000) 

3.2 Relationer 
 
Det har blivit allt mer uppenbart för många aktörer att det ofta är 
mycket lönsamt att bygga en långsiktig relation mellan kund och 
leverantör. Anledningen är den allt snabbare tekniska utvecklingen,  
förbättringar och effektiviseringar inom kommunikationsområdet, 
kundernas allt hårdare krav och internationaliseringen av 
marknaden. Ofta talas det om att skapa ett nära samarbete, ett 
partnerskap, mellan kunden och leverantören. (Sörqvist, 2000) 
 
För att skapa långsiktiga relationer med sina kunder satsar många 
företag och organisationer aktivt på kundvård. En avgörande faktor 
är att ständigt lyssna på kunden och studera hans/hennes beteende. 
Genom det här erhålls kontinuerlig information om kundernas 
behov och hur de förändras. Vilket gör det möjligt att på bästa sätt 
möta kunden. Idag arbetar även kunderna ofta aktivt med att skapa 
långsiktiga relationer med sina leverantörer beroende på att det ofta 
är dyrt och tidskrävande att byta leverantör är det samtidigt risk för 
att problem skall uppstå. (Sörqvist, 2000) 
 
En relation är vanligtvis långsiktig. Att etablera en relation med en 
kund kan delas in i två delar, dels genom attrahera kunden samt att 
bygga upp relationen med kunden så att de ekonomiska målen som 
är uppsatta kan uppfyllas. Aktiviteter sker genom ett ömsesidigt 
utbyte och uppfyllande av löften, vilket gör ärlighet till en viktig del 
i relationsmarknadsföringen. (Grönroos, 1997) 
 
Leverantörer och kunder gör över tiden anpassningar till varandra så 
att samarbetet blir effektivare. Relationerna stärks genom att det 
uppstår bindningar av olika typer mellan intressenterna.  
Bindningarna är av teknisk, administrativ, kunskapsmässig, juridisk 
eller social karaktär och tanken är att stärka relationen till kunden. 
Vidare uppstår relationer genom fortlöpande kunskaps- och 
idéutbyte. Kundens situation och behov kan på ett därmed 
reflekterande sätt integreras med det egna företagets möjligheter. 
(Wikström, Normann, Anell, Ekvall, Forslin & Skärvad, 1992)  
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En kundklubb vill skapa en relation med kunden och därmed skapar 
kunden en relation till företaget och kan på så sätt bygga upp 
skiftande barriärer. Att vara en medlem betyder framtida fördelar i 
form av rabatter, produkter eller specialerbjudande. De här 
erbjudandena kan också ses om en belöning som gör kunden mer 
villig till att stanna kvar i relationen. Kundklubbar har blivit så 
vanliga att effekten på den individuella kunden kan ifrågasättas. 
Kunder blir medlemmar i konkurrerande klubbar för att få det bästa 
priset och blir därmed inte lojal eller engagerad. Som ett resultat vet 
man att i en situation där kunder deltar i flera kundklubbar och 
kraftigt samlar poäng av vana snarare än känna det stimulerande att 
spendera mera på varje inköpstillfälle eller till att köpa mer frekvent. 
(Gustafsson, Roos & Edvardsson, 2004) 

3.3 Lojalitet 
 
Lojalitet uppstår inte efter kundens första kontakt med säljaren och 
för att kalla det lojalitet måste först någon slags relation etableras. 
En lojal kund kan ses som ”en kund som över tiden anlitar ett 
företag för att tillfredsställa hela eller en betydande del av sitt behov 
av de produkter och tjänster som täcks in av företagets 
erbjudanden”. Lojalitet sträcker sig inte hur långt som helst. När 
kundvärdet sjunker så mycket att det är uppenbart för kunden att en 
konkurrent erbjuder ett bättre alternativ kommer kunden troligen att 
överge sin leverantör. (Blomqvist et al, 2000) 
 
Det finns två grundläggande orsaker till att lägga stor vikt på 
kundlojalitet. För det första är det ofta möjligt att med rätt typ av 
marknadsföringsinsatser bygga upp en lojal kundbas med hög 
återköpsfrekvens. På så sätt uppnår företaget en stabil 
marknadsandel som består av lojala kunder och som därmed är 
lättare att försvara. För det andra visar beräkningar att företag 
använder minst fem gånger så mycket pengar för att nå en ny kund 
än vad de gör för att behålla en befintlig. Samtidigt betyder en 
förlorad kund förlorade intäkter medan kostnader för att behålla en 
kund ofta är begränsade. (Blomqvist et al, 2000) 
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Lojaliteten bland kunder anses minska i dagens samhälle, människor 
vill inte vara bundna till en viss leverantör utan vill vara fria från 
”mentala tvångsband”. Att lojaliteten sviktar innebär inte att 
betydelsen av lojalitetsskapande återgärder minskar. Det blir snarare 
viktigare att anstränga sig för att uppnå lojala kunder och även lojala 
medarbetare och ägare. Ett amerikanskt genomsnittsföretag förlorar 
hälften av sina kunder på 5 år, hälften av sina anställda på 4 år och 
hälften av sina investerare på mindre än ett år. Kundanskaffningen i 
kvalitativa termer är således en fundamental fråga även ur 
lojalitetssynpunkt. Det innebär att lojalitetsskapande inte bara 
handlar om kundvård eller om att hantera de relationer företaget har, 
utan minst lika viktigt om att skaffa de rätta kunderna från första 
början. (Frankelius, 1997) 
 
Med dagens konkurrens står leverantörerna för att stjäla kunder. 
Resultatet av det här kan bli,  om ingenting speciellt görs, att kunden 
kommer att uppleva att byteskostnaden reduceras. Därför är det 
viktigt att täcka in olika lojalitetssegment i kundstocken, samt att 
kartlägga vad som är viktigt för de olika segmenten. Den första 
kategorin är de mest lojala kunderna som har känslor för 
leverantören. Den andra kategorin är medel lojala kunderna som har 
rationella motiv och den tredje kategorin är de som handlar där det är 
billigast. (Johansen och Monthelie, 1992) 
 
Det är normalt sett inte själva produkten som avgör lojaliteten till 
själva företaget utan snarare användningen av produkten och det stöd 
och den service företaget erbjuder under produktlivslängden som 
fäller avgörandet. (Blomqvist, 2000)  
 
Lojalitet mot ett visst objekt bör beskrivas i termer av vilken 
utsträckning kunden är lojal snarare än i termer av om kunden är 
lojal eller icke lojal. Det är nämligen sällsynt att kunder är 100 % 
lojala mot ett och samma objekt över tiden. Det är till exempel 
ovanligt att en kund förlägger samtliga klädinköp till samma butik 
under ett år eller att kunden väljer samma varumärke för alla kläder. 
Det är därför mer relevant att prata om relevant lojalitet (Söderlund, 
1997). Det här kan innebära att en kund spenderar att 30 % av sin 
klädbudget hos H&M, 20 % hos MQ, 25 % hos Åhlens och 25 % hos 
KappAhl. Vilket innebär att parallellt med lojalitet mot H&M även 
finns lojalitet till MQ, Åhlens och KappAhl.  

3.4 Kommunikation 
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Ett av kundklubbens främsta syften är att skapa möjligheter att 
kommunicera med sina medlemmar. Kommunikationen behövs för 
att skapa förtroende hos kunden för att få den att känna det där lilla 
extra för ett företag eller en produkt. (Butscher, 2000) 
 
Enligt Butscher (2000) sker kommunikationen med medlemmarna 
exklusivt vilket innebär att informationen endast är tillgänglig för 
kundklubbens medlemmar. Målen för klubbens interna 
kommunikation är:  
 

• Att informera om klubbförmåner 
• Att informera om aktuella klubbaktiviteter 
• Att informera om specialevenemang och erbjudanden om 

specialprodukter 
• Att skapa en anknytning till de produkter som klubben 

lanserar 
• Att stimulera medlemmarna till aktiv kontakt med 

medlemservicecentret 
• Att stimulera till en ökning av inköpsvolym och andelen 

upprepade inköp 
 
För att kunna uppnå den maximala effektiviteten utformas 
kommunikationen så att den ger regelbunden kontakt mellan klubben 
och dess medlemmar. Undersökningar har visat att alltför mycket 
kommunikation kan motverka sitt syfte eftersom medlemmarna 
känner sig pressade och blir irriterade, särskilt om många av 
kontakterna utgörs av öppna eller dolda försäljningskampanjer, Den 
andra ytterligheten med alltför gles kommunikation, såsom ett år 
eller ett halvår, blir inte tillräckligt effektiv eftersom antalet årliga 
kontakter är alltför lågt för att bygga upp känslomässiga anknytning. 
Det bästa är att kontakta medlemmarna mellan fyra och tolv gånger 
om året och använda olika medel och former för kommunikationen. 
(Butscher, 2000) 
 
Information om klubben måste även förmedlas inom företaget. En 
kundklubb fungerar bara om alla anställda i företaget stöder klubben 
och dess koncept och tar sin del av ansvaret för att göra kunderna 
köptrogna. Det är särskilt viktigt att alla anställda med regelbunden 
kundkontakt förstår klubbens grundprinciper och syfte, inser hur 
viktiga medlemmarna är och bemöter dem på rätt sätt. Om en kund 
behandlas otillfredsställande två eller tre gånger eller ofta har 
problem med företagets produkter finns det inga åtgärder i världen 
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som kan göra den kunden till en trogen kund för livet, oavsett hur bra 
klubbkonceptet än är. (Butscher, 2000) 
 
Problem uppstår när gapet mellan det som klubben presterar i 
förhållande till det som företaget eller produkten presterar blir alltför 
stort. För att motverka detta bör alla anställda informeras om klubben 
och dess syfte och få specialutbildning innan klubben officiellt 
introduceras. Personalen ska kunna besvara kundens önskemål och 
svara på frågor om klubben och veta hur man artigt och informativt 
bemöter olika typer av kommentarer. (Butscher, 2000) 
 
Ett annat kommunikationsområde för klubben är den externa miljön. 
Med hjälp av mediaplacering kan klubben bättre befästas i kundernas 
medvetande och dra till sig nya medlemmar, antingen genom 
pressbevakning av klubbaktiviteter, klubbannonsering eller att 
klubben omnämns i företagets rapporter. Regelbundna 
pressmeddelanden som innehåller senaste informationen om 
medlemstillväxt, klubbaktiviteter och liknande är intressant för 
pressen, särskilt i länder där kundklubben ännu inte är så vanliga. 
(Butscher, 2000) 
 
Den här sortens kommunikation omfattar också klubbannonsering 
med hjälp av informationsbroschyrer som skickas ut, annonser i 
relevanta branschorgan, TV-reklam, information om klubben på 
företagets hemsida eller informationspaket till befintliga kunder, 
förutsatt att man har tillgång till en databas. Särskilt under de första 
månaderna av klubbens existens måste man annonsera flitigt och 
säkerställa en snabb tillväxt av medlemstalet. Det här är viktigt 
eftersom det krävs att man uppnår den kritiska massan innan vissa 
förmåner kan finansieras eller löna sig, och också därför att snabb 
medlemstillväxt är ett tecken på att klubben lyckas, vilket motiverar 
klubbledningen och tystar skeptikerna. (Butscher, 2000)  

3.5 Kundtillfredsställelse  
 
Kundtillfredsställelse är en mental subjektiv upplevelse hos kunden 
som helt baseras på kundens uppfattning. När en kund bedömer en 
vara eller tjänst medför det att kundens upplevelse ofta är mycket 
skild från den syn som leverantören har. (Sörqvist, 2000) 
 
Kundtillfredsställelse kan uppstå genom att kunden erhåller ett ökat 
värde som upplevs positivt, men den kan även uppstå genom att en 
negativ situation återställs till ett neutralt läge. I det senare fallet 
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kommer tillfredställelsen att baseras på en känsla av lättnad. Det här 
visar att kundtillfredsställelse inte är en absolut storhet utan relateras 
till kundens egen standard. (Sörqvist, 2000) 
 
Kundtillfredsställelse kan upplevas på olika nivåer. För ett visst 
erbjudande upplever en kund specifik kundtillfredsställelse hos 
erbjudandets samtliga delar. Kunden formar dessutom en global 
kundtillfredsställelse som är en sammanfattande upplevelse av 
erbjudandets alla delar som en helhet. (Sörqvist, 2000) 
 
Kundtillfredsställelse beror på kundens förväntningar innan köp och 
upplevelsen av utfallet från den aktuella varan eller tjänsten. Den 
grad till vilken förväntningarna uppfylls har en stor betydelse för 
kundtillfredsställelsen, men även en rad andra effekter inverkar. 
(Sörqvist, 2000) 
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4 EMPIRI OCH ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa vårt resultat från vår 
undersökning. Vi har valt att ha både empiri och analys i samma 
kapitel för att underlätta för läsaren och även slippa upprepningar. 
För att undvika missförstånd har vi valt att ha analysdelarna i kursiv 
stil.  
 

4.1 IKEA FAMILY klubben 
IKEA FAMILY erbjuder sina medlemmar en mängd olika förmåner.  
IKEA ser sin kundklubb som ett sätt att kommunicera med sina 
kunder och ge medlemmarna inspiration med hjälp av deras 
produkter och tjänster. (www.ikea.com) 

4.1.1 Vilka förväntningar har du på en kundklubb? 
 
Enligt respondenterna skall en kundklubb erbjuda bra erbjudanden 
och rabatter som inte alla får. Respondenterna påpekade även att man 
som medlem skall få en känsla av att man är speciell gentemot de 
kunder som inte är kundklubbsmedlemmar. En annan viktig aspekt 
som nämndes under intervjuerna var att man som medlem inte skall 
känna sig tvungen att köpa något för att få vara med i klubben. Det är 
viktigt att förmedla ut vad vinsten är för kunden att gå med i klubben 
så att det inte bara blir en nytta för företaget. En annan förväntning 
som våra fokusgruppsdeltagare påpekade var att de ville ha förtur till 
reor och att företaget skulle anordna olika former av aktiviteter.  
 
Vi anser att det är viktigt att företaget har kontakt med kunden för 
att kunna etablera en relation och genom att ha bra erbjudanden 
och rabatter skapas det förutsättningar för att inleda en relation.  
Enligt Butscher (2000) är syftet med en kundklubb att i första hand 
bygga upp en relation till kunderna som gör dem trogna på långsikt. 
Därför är det viktigt att identifiera de viktigaste kunderna, försöka 
nå dem och belöna dem. Det är nödvändigt att erbjuda något som är 
av högt värde genom att skapa känslomässiga relationer med 
medlemmarna. Genom att bygga upp en känslomässig relation 
skapar klubben en konkurrensfördel som gör medlemmarna 
åtminstone delvis immuna mot konkurrenternas erbjudanden.  
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 Som respondenterna påpekar anser även vi att det är viktigt att 
företaget kommunicerar ut erbjudanden och sitt budskap så att 
medlemmen känner sig speciell gentemot ”vanliga kunder”. Det här 
antyder även Butscher (2000) då han beskriver: kommunikationen 
behövs för att skapa förtroende hos kunden för att få den att känna 
det där lilla extra för ett företag eller en produkt.  
 
Enligt vår mening är det viktigt att företaget ser fördelen med 
sin kundklubb och att de strävar efter att skapa en bra och 
givande kundklubb för både deras egen del och för kundens. 
Vi anser att det idag finns väldigt många kundklubbar som 
inte sköts och att företaget bara har en kundklubb för att ha 
det. Det här kan leda till kunder blir besvikna och går ur 
kundklubben eller vänder sig till en konkurrent och dess 
kundklubb. Företaget ifråga förlorar mycket pengar då det 
kostar att investera och driva en kundklubb. Enligt oss ska en 
kundklubb startas om företaget känner att de kan ge kunderna 
det lilla extra och strävar efter att skapa starka relationer. 

4.1.2 Är du medlem i flera klubbar? Hur är deras erbjudande 
jämfört med IKEA:s? 
 
De flesta av respondenterna är med i många kundklubbar, däremot 
tycker många respondenter att det finns för många kundklubbar där 
det inte alltid finns en påtaglig förmån för kunden med 
kundklubben. Några respondenter tycker att det är bättre med 
kundklubbar som har bonussystem för då glömmer man inte bort att 
dra kortet.  
 
Vi anser att det är viktigt att företagen konkret förmedlar ut vad 
förmånerna är för att  kunden skall gå med i deras kundklubb. Om 
ett företag inte gör det här tvekar man som kund att gå med då man 
inte ser någon mening med det, utan ser det enbart som en vinning 
för företaget då de kan samla in information om kunden. Det här 
bekräftas även i teorin då Elinder (1993) påpekar att när ett företag 
startar en kundklubb måste de se till att fördelarna för den enskilde 
medlemmen är så påtagliga att han/hon anser att det är värt att 
identifiera varje köp. Förmånerna måste vara flexibla, 
utbyggnadsbara och enkelt uppbyggda så att de är lätta att förstå 
för medlemmarna.  
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4.1.3 Hur upplever du IKEA FAMILY som kundklubb? Förslag 
på förbättringar? 
 
Generellt tyckte respondenterna det är en bra kundklubb. Några av 
respondenterna tyckte att det var bra att det inte kostade något att 
vara medlem i klubben. Respondenterna hade en hel del åsikter om 
vad som kunde förbättras. En av deltagarna i intervjuerna tyckte att 
det var lite oklart om IKEA FAMILY bara är familjeanpassat eller 
om det passar för alla. Det skulle behövas mer information om 
klubben, speciellt mer information om vilka förmåner man har som 
medlem och även vad det finns för aktuella aktiviteter. IKEA 
FAMILY produkterna som finns i butiken är dåligt märkta och 
skyltade, vilket deltagarna tyckte borde bli bättre. Några av 
respondenterna ville gärna få reda på specialerbjudande tidigare då 
vissa åker långt för att komma till ett IKEA varuhus. Får man inte 
som medlem reda på det i tid är det lätt att de missar erbjudanden. 
En annan förbättring som togs upp på intervjuerna var att man som 
medlem skulle kunna få reservera en vara som inte finns inne när 
man är i varuhuset och att den här medlemmen sedan får ett mail när 
varan har kommit in.  
 
Då det var oklart bland respondenterna vad som ingår i 
kundklubben och dess användning anser vi att IKEA behöver 
förbättra sin kommunikation med sina medlemmar. Vi anser att det 
hade varit bra om IKEA kunde hitta andra sätt att kommunicera ut 
för att medlemmarna skall få en klarhet i vad som ingår och till 
vilken användning medlemskapet är. Genom det här kan IKEA 
bygga upp starka relationer med sina medlemmar.  
 
Dock ska IKEA inte kommunicera för ofta då det lätt blir att 
medlemmen inte läser informationen eller uppfattar budskapet på 
rätt sätt. Enligt Butscher (2000) kan för mycket kommunikation 
motverka sitt syfte eftersom medlemmarna känns sig pressade och 
blir irriterade särskilt om många av kontakterna utgörs av öppna 
eller dolda försäljningskampanjer. Butscher (2000) påpekar även 
att alltför gles kommunikation, såsom en gång per år eller halvår 
inte blir tillräckligt effektiv eftersom antalet årliga kontakter är 
alltför lågt för att bygga upp känslomässiga anknytningar. Det 
bästa sättet är att kontakta medlemmarna mellan fyra och tolv 
gånger om året och använda olika medel och former för 
kommunikation.  
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För att lyckas med att uppnå målet att bygga upp och effektivt driva 
en kundklubb anser vi att företaget måste erbjuda något utöver det 
vanliga, något som är av högre värde för kunden. Det högre värdet 
anses vara rabatter och värdecheckar även kundkvällar hamnar 
under den här kategorin. Säljarna i butikerna måste engagera sig i 
företagets utveckling, det vill säga se till att behålla befintliga 
kunder och  samtidigt värva nya. 
 

4.1.4 Vet du vilka förmåner som ingår i IKEA FAMILY? 
 
Flera av respondenterna känner att de inte har fått tillräcklig 
information om vilka förmåner som ingår i IKEA FAMILY. Några 
av respondenterna vet att man får IKEA live hemskickad, gratis 
kaffe, erbjudanden och får komma på inspirationskvällar, men 
många vet inte varför de skall dra kortet eller till vilken användning 
det är till för. Respondenterna tyckte att det vore bra om de kunde få 
lite mer information kring klubben. Dem tyckte även att det skulle 
vara bra om förmånerna och erbjudanden kan stå på en skylt i entré 
för att tydliggöra det och att man inte missar ett bra erbjudande. 
 
Återigen fick vi en indikation om att IKEA behöver förändra sin 
kommunikation för att medlemmarna skall känna sig tillfredställda. 
Vi anser att det är väldigt viktigt att IKEA kommunicerar ut på ett 
lättangripligt sätt som når kunden på rätt sätt.  Om man inte når 
medlemmen med sitt budskap är det väldigt svårt att få den här 
personen att känna sig speciell och tillfredställd i sitt medlemskap.  
 
Då många av våra respondenter anser att om man är med i en 
kundklubb skall man få bra erbjudanden, rabatter och andra 
liknande förmåner. Därför är det vikigt att IKEA förmedlar ut sina 
förmåner på ett tydligt sätt så att medlemmen inte missar det och för 
att de skall känna sig utvalda. Enligt Gustafsson et al (2004) vill 
en kundklubb skapa en relation med kunden och därmed skapar 
kunden en relation till företaget och på så sätt byggs en skiftande 
barriär. Att vara medlem betyder fördelar i form av rabatter och 
specialerbjudanden. De här erbjudanden kan ses som en belöning 
som gör kunden mer villig att stanna i relationen.  
 
Då det idag finns obetydligt många kundklubbar på marknaden 
anser vi att IKEA måste erbjuda det bästa priset, servicen och 
kommunikationen för att hålla kvar sin medlem och kunna bygga 
upp en känslomässig relation. Det handlar även om att kunna 
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erbjuda den rätta produkten vid rätt tillfälle vilket också är en 
förutsättning för att få lojala kunder och bygga relationer med 
medlemmen. Medlemskapet skall tillgodose medlemmens behov och 
tillfredställa dem för att skapa nöjdhet.  
 
I dagens konkurrens bland kundklubbar måste IKEA kunna erbjuda 
det här värdena annars kommer kunderna att försvinna från 
kundklubben. Det kan då lätt skapas en negativitet hos kunderna 
som kommer att spridas bland bekanta vilket ofta kan leda till att 
fler och fler går ur klubben. Tar inte IKEA han om sina kunder 
kommer de snart inte ha en så stor och framgångsrik kundklubb 
längre. Det gäller att arbeta hårt med sin kundklubb annars ligger 
företagets kundklubb på hal is.   

 

4.1.5 Visar du kortet varje gång du handlar på IKEA? 
 
På den här frågan gav respondenterna väldigt olika svar. Vissa 
respondenter drar sitt kort väldigt aktivt medan andra försöker visa 
kortet, men det blir lätt att dem glömmer av då personalen ofta inte 
frågar efter kortet. Några av respondenterna visste inte varför de 
skulle visa det varje gång, de kände att de inte hade fått tillräcklig 
information om kortets användning.  
 
Vi anser att det är viktigt att IKEA får sina kunder till att dra sitt 
kort varje gång för att se hur aktiva medlemmarna är. De kan även 
få in information om vilka produkter kunden köper, hur ofta man 
handlar och på det sättet kan IKEA segmentera in medlemmarna i 
olika segment. Genom att dela in sina kunder i segment kan IKEA 
rikta sin marknadsföring på ett bättre sätt och även då få fler av 
medlemmarna nöjda.  
 
Elinder (1993) har ett snarlikt tankesätt som oss då han påpekar att 
en av grundtankarna med kundklubbar är just att få in relevant 
information om varje enskild kund där tyngdpunkten ligger i att 
registrera varje köp kunden utför. Kunden måste kunna identifiera 
sig för att företaget skall kunna erhålla den specifika informationen, 
det är där kundkortet kommer in i bilden. För att få kunden till att 
vilja identifiera sig måste företaget locka med bonus och 
erbjudanden som ger kunden en ”kick” att vilja välja företaget i 
fråga. Ju mer kunden drar sitt klubbkort ju mer värde får kunden för 
det.  Om kunden däremot väljer att enbart visa kortet vid få tillfällen 
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till exempel vid erbjudanden och rabattsammanhang försvinner 
möjligheten att identifiera kunden och samla information.  
 
Enligt vår mening är det viktigt att IKEA ”puschar” sina kunder att 
dra sitt kort. Drar medlemmen aldrig sitt kort hos IKEA missar man 
erbjudanden då IKEA har som krav att medlemmen måste dra sitt 
kort 3 gånger om året. En stor del till varför medlemmarna inte dra 
sitt kort aktivt hos IKEA FAMILY tror vi beror på att de anställda 
inte alltid frågar efter det, vilket bidrar till att kunden glömmer av 
att dra det. Vi anser också att de anställda måste påminna kunden 
om att dra sitt kort och även gärna förmedla varför de ska dra sitt 
kort.  
 
Information om klubben måste förmedlas inom företaget enligt 
Butscher (2000). Han anser också att en kundklubb fungerar bara 
om alla anställda i företaget stöder klubben och dess koncept och 
tar sin del av ansvaret för att göra kunderna trogna. Det är särskilt 
viktigt att alla anställda med regelbunden kundkontakt förstår 
klubbens grundprinciper och syfte, inser hur viktiga medlemmarna 
är och bemöter dem på rätt sätt. Om en kund behandlas 
otillfredsställande två eller tre gånger eller ofta har problem med 
företagets produkter finns det inga åtgärder i världen som kan göra 
den kunden till en trogen kund för livet, oavsett hur bra 
klubbkonceptet än är.  
 
Vi anser att många företag inte förmedlar ut ordentligt till sina 
anställda om klubben, vilket leder till att när kunderna frågar om 
något kan de anställda inte svara på deras frågor. Det här skapar 
en negativitet hos medlemmen som kan bli osäker om sitt 
medlemskap. De anställda är dem som har den största tyngden i att 
en kundklubb skall fungera och att den har nöjda medlemmar. Det 
är även de anställda i butiken eller varuhuset som kunden träffar 
och skapar relationer med. Det är inte med ledningen som kunden 
skapar sina relationer med utan de skapar relationer med 
företagens om helhet, både till företaget i fråga och till hur de 
anställda hjälper till och är måna om sina medlemmar. 

4.1.6 Vad var det som gjorde att du gick med i IKEA FAMILY? 
 
Vad som gjorde att respondenterna gick med i klubben var det 
skilda svar på. Någon respondent gick med för att varuhuset ligger 
så nära och en annan för att hennes föräldrar var med i klubben. 
Många av deltagarna gick med för att det var något speciellt 
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erbjudande på en viss vara som de var intresserade utav. Någon 
enstaka respondent gick med för att personalen hade pratat med dem 
om klubben. De flesta av respondenterna hade självmant gått med i 
klubben. 
 
Elinder (1993) påpekar att genom att ha medlemserbjudanden och 
rabatter i butiken kan företagen locka till sig icke medlemmar 
samtidigt som det skapar i sitt arbete att påverka kunden. Genom att 
ha tydliga exponeringar och specialprodukter för kundklubbs 
medlemmar kan man som företag locka kunderna att gå med i den.  
 
Vi anser att många som har gått med i IKEA FAMILY har gjort det 
på grund utav att de är väldigt intresserade av inredning och vill 
genom klubben få inspiration. Som många av våra respondenter  
svarade var att de gick med för att det var ett speciellt erbjudande 
på en viss produkt som de hade behov utav, vilket vi anser är bland 
det vanligaste anledningen till varför man som kund går med i en 
kundklubb. Man vill också gå med i klubben för att få 
specialerbjudanden och känna sig speciell. 
 
I och med att de flesta av våra respondenter gick med på grund utav 
ett erbjudande anser vi att det är viktigt att företaget fortsätter att 
ge den här kunden bra priser och erbjudanden även när den är 
medlem och inte bara som en introduktions erbjudande enbart för 
att locka kunden till att gå med i klubben.  
 
Då de flesta kunder som är medlemmar i någon kundklubb ser den 
största förmånen med att vara med i klubben är att få just bra 
erbjudande och rabatter är de viktigt, enligt vår mening, att 
företaget fortsätter att ha bra erbjudanden för sina medlemmar. Om 
inte företag fortsätter ge kunden mervärde eller att ha tillräckligt 
bra erbjudande ger det ingen speciell förmån, medlemmen kan då 
känna sig som vilken kund som helst. 
 

4.2 IKEA FAMILY aktiviteter 
IKEA FAMILY anordnar kontinuerligt olika aktiviteter för sina 
medlemmar, det kan vara kökskvällar, sovrumskvällar eller rundturer 
i varuhuset. Aktiviteterna syftar till att inspirera medlemmen samt ge 
service till kunden. (www.ikea.com)  
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4.2.1 Vilka upplevelser/intryck har du av nuvarande aktiviteter 
våren 2007? 
 
Det var överlag ganska få som varit med på aktiviteter förut, men 
ungefär 2-3 i varje grupp hade tidigare deltagit i någon aktivitet. De 
aktiviteter som respondenterna medverkat på var inspirationskvällar, 
främst kökskväll och sovrum. Inspirationskvällarna var uppskattade 
av dem som hade erfarenhet av det. Några av respondenterna har 
varit med under rundvandring där det visades nya produkter i 
augusti, vilket fick mycket positiv respons.  
 
Vi anser att det är viktigt för IKEA att ha aktiviteter för sina 
medlemmar såsom inspirationskväller för att medlemskunden skall 
känna att han/hon får mer värde genom klubben än dem som inte är 
medlemmar. Sörqvist (2000) menar att kundtillfredsställelse beror 
på kundens förväntningar innan köp och upplevelsen av utfallet från 
den aktuella varan eller tjänsten. Den grad till vilken 
förväntningarna uppfylls har en stor betydelse för 
kundtillfredsställelsen. IKEA är ett välkänt företag som de flesta 
människor har någon typ utav relation till, vilket gör att 
förväntningarna på aktiviteter och andra erbjudanden är höga. Det 
är en tuff uppgift för IKEA att möta dessa förväntningar men genom 
att kontinuerligt lyssna på sina kunder ökar den möjligheten. Det 
visar på att IKEA bryr sig om sina kunder och vill skapa närmare 
relationer till dem genom att få träffa dem personligen. När man 
träffar sina medlemmar personligen, exempelvis på aktiviteter, kan 
man lättare ta del av deras åsikter och därmed försöka göra allt för 
att tillfredställa medlemmen så väl som möjligt.   
 

 

4.2.2 Har du önskemål om framtida aktiviteter, vad lockar för 
att du ska gå på dessa aktiviteter? 
 
Det uppkom många förslag på aktiviteter som respondenterna hade 
önskemål om. De önskemål som uppkom bland alla grupper var 
temakvällar av olika slag. Istället för att ordna inspirationskvällar 
enbart efter rum så efterfrågades mindre teman som inte behöver 
innebära stora förändringar. Förslag på teman var: 
 

• Dukning 
• Fest 
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• Belysning (flera grupper som föreslog) 
• Gardiner/Textil 
• Hantverkskvällar, Sy gardiner, kakel, golv (tips och råd) 

osv. 
• Vår, sommar, höst, vinter 
• Flytta hemifrån 
• Förvaring 
• Husgeråd 
• Byt soffa dagar, lämna in gamla soffan få x kronor rabatt 

vid köp av ny soffa.  
 
Då IKEA ofta använder sig utav rumsbaserade inspirationskvällar 
menar vi att det kan vara bra och bryta ned dessa till mindre teman 
så som respondenterna önskade. Genom att ha mindre teman kan 
medlemmen känna sig mer manad att komma. Vid större rums teman 
kan medlemmen känna att det blir för stora förändringar, vilket man 
som medlem kanske inte ha behov utav, utan vill få mer inspiration. 
Mindre teman tror vi kan locka fler medlemmar att komma och 
därmed kan IKEA skapa en närmare relation till medlemmarna. 
Enligt Butscher (2000) är aktiviteter ett sätt att kommunicera med 
sina medlemmar. Aktiviteterna skapar möjlighet för klubbledningen 
att möta medlemmarna personligen och då stimulera 
informationsutbytet och dialogen, både mellan klubbmedlemmarna 
samt mellan medlemmarna och ledningen.  
 
Vi är av åsikten att många av medlemmarna går med i IKEA:s 
kundklubb just för att få inspiration och idéer kring heminredning. 
Människor idag är så pass medvetna och upplysta att vi ständigt 
kräver förändring och nytt tänkande. Här finns en utmaning för 
IKEA att leva upp till dessa förväntningar som finns på kundklubben. 

4.2.3 Förslag på förbättringar? 
 
Generellt vill respondenterna ha mer information kring aktiviteter 
och upplever inte att de riktigt vet vad de olika aktiviteterna innebär 
Förmodligen krävs det mer information och möjligtvis genom andra 
sätt att kommunicera på. Det hade varit bra med fler påminnelser 
om de aktiviteter som finns och vilka datum. Några av de äldre 
respondenterna tyckte det var väldigt mycket fokus på barnfamiljer 
och ingenting för de äldre.  
 
Utifrån respondenternas åsikter märkte vi återigen att det behövs 
bättre kommunikation från IKEA FAMILY:s sida för att kunderna 
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skall känna sig tillfredställda. Det upplevdes som om syftet med 
aktiviteterna inte riktigt hade nåt fram till respondenterna då de inte 
visste vad det innebar att gå på en aktivitet. Att kommunicera på ett 
tydligt sätt är den viktigaste byggstenen i en kundklubb för att kunna 
bygga relationer med sina kunder anser vi.  Blomqvist (2000) är lite 
inne på samma spår då han antyder att den viktigaste 
förutsättningen för att företag skall få lojala kunder är att de 
erbjuds produkter och tjänster som tillgodoser deras behov och som 
de är nöjda med. Här kan man översätta produkter och tjänster som 
en del av de aktiviteter som IKEA anordnar för att tillgodose 
medlemmens behov och därmed göra dem nöjda.  
 

4.3 IKEA FAMILY externa partner 
IKEA använder sig utav externa samarbetspartners för att få 
möjlighet att ge sina medlemmar bra erbjudanden tillsammans med 
utvalda företag. För att använda sig utav de här erbjudandena måste 
kunderna vara FAMILY medlemmar. (www.ikea.com) 

4.3.1 Är de externa samarbetsparternas erbjudanden attraktiva? 
 
Flera av respondenterna i varje grupp känner inte till vilka 
samarbetspartners som finns och inte vad de samarbetspartnerna 
erbjuder. I nästan varje grupp var det någon eller några som 
påpekade att de flytvästar som IKEA gav barnen, för många år 
sedan, var mycket uppskattat. De ansåg att det associerades med att 
IKEA stod för trygghet och månade om sina kunder. En manlig 
deltagare, 61 år gammal, sa att ”Vem hade tänkt på flytvästar, men 
det finns ett tänk bakom som jag gillar”. Det mer närliggande 
erbjudandet med köp av värmepump var också lite mer 
uppmärksammat bland deltagarna.  
 
Vi anser att det är en bra idé att IKEA arbetar med 
samarbetspartners vilket visar på att IKEA vill ge det lilla extra till 
sina medlemskunder. Då de samarbetar med företag som är 
förknippade med hemmet och familjen blir det bara en extra bonus 
som visar att IKEA bryr sig om sina medlemmar. Genom att arbeta 
med externa partners visar IKEA att de vill bygga upp närmare och 
mer känslomässiga relationer. Då en kund använder sig av en 
extern samarbetspartner och blir väldigt nöjd med det så 
förhoppningsvis känner den sig väl tillfredställd med både IKEA och 
samarbetspartner. IKEA har då förhoppningsvis skapat en stark 
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relation med kunden som gör att den kommer tillbaka och kanske 
blir ännu nöjdare av att använda sig utav ännu ett bra erbjudande.  
 

4.3.2 Önskemål/förslag på framtida partners? 
 
Respondenterna hade svårt att uttrycka något speciellt önskemål om 
särskilda samarbetspartners men det fanns önskemål om 
erbjudanden på familjeaktiviteter, rabatterade biljettpriser till olika 
evenemang och konserter, exempelvis Borås Djurpark och 
Kolmården. Det fanns också önskemål om bättre kommunikation 
kring samarbetspartnerna och vad de har för erbjudanden, även 
många av dem som läser FAMILY Live hade inte uppmärksammat 
detta utan såg det mer som reklam för det andra företaget.  
 
Butscher (2000) påpekar, för att företag skall lyckas med att uppnå 
målet med att bygga upp och effektivt driva en kundklubb måste 
företaget erbjuda något utöver det vanliga – något som är av högre 
värde, vilket vi helt håller med om. Vi anser att IKEA FAMILY kan 
genom att hitta bra erbjudanden med ett högt eftertraktat värde hos 
sina samarbetspartners kan det skapa närmare relationer till sina 
medlemmar. De kan få medlemmarna att vilja vara kvar i 
kundklubben och blir mer lojala.  
 

4.4 IKEA FAMILY sortimentet 
IKEA har ett eget FAMILY sortiment där de produkterna alltid är 
billigare för FAMILY medlemmar. Det finns även en speciell 
FAMILY butik i varuhusen där de flesta FAMILY produkter finns 
samlade. (www.ikea.com) 

4.4.1 Vad tycker du om IKEA FAMILY butiken i varuhuset? 
 
Flera av respondenterna visste inte var FAMILY butiken låg i 
varuhuset, de hade inte uppmärksammat att det var något speciellt. 
De flesta av respondenterna kände dock till butiken men det var 
mycket blandade känslor kring läge och sortiment. De flesta ansåg 
att de ofta går förbi utan att gå in och titta, det är i regel dags för 
mat/fika och då är det mest fokus på restaurangen. En av deltagarna 
hade uppmärksammat att den information som sitter på väggarna 
ibland är gammal och att det finns erbjudanden uppsatta som är 
inaktuella. Några av deltagarna ansåg i motsats att FAMILY butiken 
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hade ett bra läge och att de ofta tittade i butiken, det var dock inte 
merparten av deltagarna. Vidare upplevdes butiken av vissa 
deltagare som stökig, dålig och att det kändes utplockat bland 
varorna. En deltagare frågade sig ”Vad är det som är unikt men 
FAMILY butiken?” och förstod inte längre konceptet tillsammans 
med det utbud som finns där. 
 
Det är få företag som använder sig utav klubbsortiments butiker, 
bland dessa är IKEA en utav dem som använder sig av det. Att 
använda sig utav ett sortiment som bara är utvalt för medlemmarna 
med bra priser menar vi kan ge en stor fördel att göra kunden lojal 
till dess produkter och med rätt produkter kommer gärna kunden 
tillbaka för att tillfredställa sitt behov. Blomqvist menar att lojalitet 
sträcker sig inte hur långt som helst. När kundvärdet sjunker så 
mycket att det är uppenbart för kunden att en konkurrent erbjuder 
ett bättre alternativ kommer kunden troligen att överge sin 
leverantör (Blomqvist et al, 2000). Vi anser att det är av största vikt 
att IKEA strävar efter att erbjuda vettiga produkter med bra kvalitet 
i sina FAMILY butiker eftersom FAMILY produkterna symboliserar 
klubben. Butscher (2000) benämner det som att sådana 
”medlemsbutiker” kan vara en tillgång för företag som redan har 
ett nätverk av säljställen som ofta besöks av kunder. Här kan även 
medlemmar träffas och kanske utbyter de upplevelser med varandra.  

4.4.2 Vad tycker du om de produkter som finns där?  
 
I två av grupperna var det ett par av deltagarna som tyckte mycket 
om spa produkterna (fotsalt, tvål, bodylotion och så vidare) och 
ansåg att de alltid hade något med sig när de gick därifrån. Däremot 
fanns det tydliga indikationer på att många av deltagarna tyckte 
sortimentet var tråkigt och torftigt. Det upplevdes som om det har 
varit samma produkter under mycket lång tid och lite förändringar 
bland sortimentet. Några deltagare efterfrågade mer ”smarta” 
produkter som är kopplade till säkerhet osv. Det finns bra 
säkerhetsprodukter i FAMILY butiken men mycket finns också 
utplacerat runt om i varuhuset och där är det för dåligt skyltat ansåg 
flera av deltagarna i varje grupp. Kvaliteten ansågs vara skiftande 
bland dessa produkter och många menade att det var bättre kvalitet 
förut.  
 
Vi tror att ett sortiment bara för kundklubbsmedlemmarna kan ge 
fördelar till att fler kunder går med i klubben. Men vi anser att det 
är viktigt att tänka över vad för produkter man använder sig utav i 
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det sortimentet. Vi tror att det är viktigt att det är knutet till de 
övriga produkterna som företaget säljer och det ska även ha en bra 
vision till varför klubbsortimentet finns. Har man ingen tanke 
bakom det är det ingen idé att starta den bara för att ha en utan 
efterfrågan och behovet skall finnas för den. 
 
Det sortiment som erbjuds speciellt till medlemskunderna anser vi 
bör ha en stark koppling till företagets kärnverksamhet. Det är 
viktigt i det här sortimentet att kunden verkligen erbjuds något av 
värde, både vad det gäller erbjudanden och kvalitet på produkterna. 
Eftersom företaget riktar sig till deras ”bästa” kunder som de vill 
ha kvar som lojala kunder bör deras specialprodukter ge kunden ett 
mervärde.  
 

4.5 IKEA FAMILY LIVE OCH DEN LOKALA 
HEMSIDAN (vi skriver inte om email här..) 

 
IKEA använder sin hemsida och FAMILY live som är en 
medlemstidning, för att kommunicera till sina medlemmar. Live 
tidningen skickas ut till alla medlemmar fyra gånger per år under 
förutsättning att medlemmen drar sitt kort tre gånger om året. 
Medlemstidningens syfte är att ge medlemmarna inspiration och 
idéer kring IKEA:s sortiment. (www.ikea.com)  

4.5.1 Vad tycker du om hemsidan? Den lokala hemsidan?  
 
Deltagarna hade väldigt skilda svar på den här frågan. Vissa tycker 
att den är jättebra, kul, inspirerande och fräck, medan andra tycker 
att den är dålig, tråkig och rörig. Kökshjälpen tyckte väldigt många 
var bra, den var lättanvändlig och den är bra på det sättet att man 
kan se köket från olika håll och vinklar. Det var många av 
deltagarna som tyckte att det var svårt att hitta de produkter som de 
sökte efter, ofta behöver man veta namnet på produkten för att hitta 
den vilket man som kund inte alltid kan. Man behöver klicka i 
många olika steg för att till slut komma dit man vill. Deltagarna 
hade gärna sett en mer lättanvändlig sida som även kan användas för 
inspiration. Deltagarna ser gärna ett bättre uppdaterat lagersaldo, 
uppdateringar och en fungerande chatt. 
 
Att använda sig av en hemsida för både sina produkter och som en 
medlemssida anser vi är ett bra kommunikationsmedel. Företagets 
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kundklubbsmedlemmar kan när som helst på dygnet gå in och hitta 
det de efterfrågar och kan förhoppningsvis få det svar på de 
frågetecken som de har på ett smidigare sätt än att ta sig till butiken 
eller ringa företaget ifråga. Våra respondenter tyckte det var bra att 
IKEA har en välutvecklad hemsida som de kan gå in och inspireras 
när de vill. IKEA:s hemsidan kan enligt oss och även som 
respondenterna antydde bli bättre. En rörig sida där det är svårt att 
hitta de produkterna man är ute efter kan bidra till att kunderna blir 
missnöjda. IKEA har precis förändrat sin medlemssida vilket kan ha 
lett till att respondenterna tyckte att det var svårt att hitta. Men efter 
den förändring som de har gjort menar vi att medlemmarna lättare 
kan hitta och det står tydligt om klubbens förmåner, erbjudanden 
och aktiviteter.  
 
Enligt Butscher (2000) bör inte hemsidan bara användas till att 
beskriva klubbförmånerna och aktiviteterna utan bör också sikta på 
att dra till sig nya medlemmar. En besökare som surfat in på 
hemsidan har redan visat intresse för företaget och dess produkter 
bör få möjligheter att gå med i klubben direkt via Internet. 
Marknadsföringsinsatsen som en hemsida är densamma oavsett 
antalet besökare. En hemsida har många fördelar och kan användas 
för att sälja klubbvaror och produkter samtidigt som den 
interaktiva. Möjligheten för att man kan få en personlig dialog med 
medlemmarna vars åsikter kan inhämtas och om man uppdaterar 
informationen dagligen eller åtminstone en gång i veckan 
stimuleras nätanvändaren att besöka sidan ofta, vilket ökar 
möjligheten till kommunikation.(Butscher, 2000) Det finns många 
möjligheter med IKEA:s hemsida för att skapa en snabb reaktion 
från kunden. När medlemmen läser om en aktivitet eller liknande 
bör det finnas länkar som gör att de kan klicka direkt på länken och 
anmäla sig. Det ska vara enkelt och på så sätt skapar IKEA en 
interaktion med kunden.  
 

4.5.2 Besöker du hemsidan och varför? 
 
Många av dem som deltog i intervjuerna besöker hemsidan frekvent. 
Den främsta anledningen till varför de besöker hemsidan är för att få 
inspiration. Den besöks även för att hitta produkter, läsa om dem 
och för att kunna jämföra olika produkter.  
 
Vi anser att det är viktigt att inte bara ha en hemsida enbart för 
sakens skull  utan att det måste finnas ett syfte bakom den. En 
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hemsida skall inte bara finnas för att ha produkter och information 
på utan vi anser, liksom våra respondenter gjorde att man går in på 
en hemsida för att få inspiration. Man vill som kund få inspiration 
av de produkter som företaget säljer för att motivera sig till att 
besöka företaget ifråga och för att  kunna tillfredställa sitt behov.  
 
Här har också företaget en stor möjlighet att skapa ett behov hos 
kunden. Som vi ser i vår undersökning vill människor ha inspiration, 
de vill med andra ord handla hos företaget. Det gäller då för 
företaget att de ger den inspiration till kunden som kunden vill ha 
vilket triggar igång de behov som finns hos kunden.  
 

4.5.3 Hur upplever du de utskick som kommer från IKEA 
FAMILY? 
 
Upplevelsen generellt bland respondenterna var att utskicken var bra 
och tillräckligt många. Några tyckte att det var en bra inspiration. 
Vissa tyckte att det var väldigt få erbjudanden och att de 
erbjudanden inte var något speciellt som gjorde att de åkte till 
varuhuset.  
 
Att ha lagom med utskick är den bästa strategin enligt oss. Att ha 
för mycket utskick gör att medlemmen inte läser och tar då heller 
inte in den information som står. Är utskicken däremot för glesa 
känner medlemmen att han/hon inte är speciellt utvald eller inte ens 
känner sig som en medlem i klubben. Butscher (2000) anser att 
personliga brev är ett effektivt instrument när det gäller att skapa 
köptrohet och öka medlemmens inköpsvolym. Utskicken bör skickas 
ut två till fyra gånger om året och informera mottagaren om 
klubbens aktiviteter, beskrivningar av nya eller förbättrade 
produkter och annan produktinformation (Butscher, 2000). Ett 
utskick enligt oss skall inte bara innehålla massor av text och 
information utan skall vara som en inspiration. Det skall vara så 
inspirerande att man väljer att vända sig till företaget snabbt efter 
utskicket. Utskicket tycker vi även skall innehålla bra erbjudanden 
som även dem gör att man snabbt vill åka till butiken och shoppa.  
 
 

4.5.4 Hur upplever du IKEA FAMILY LIVE? 
 

 53



Så gott som alla respondenter tyckte att Live-tidningen är bra, rolig 
och idégivande. Den innehåller bra inspirationstips med roliga 
hemma hos reportage. Man kan se hur man på olika sätt kan 
använda IKEA:s produkter. Vissa respondenter hade dock gärna sett 
mer konkreta tips och att man även kunde få tidningen via mailen. 
Något som fler av respondenterna hade lagt märke till i tidningen 
var att alla produkterna som visas inte är namnsatta eller prissatta 
vilket skulle vara bra då man som läsare bli intresserad utav att köpa 
de produkterna som finns med.  
 
Då vi märkte bland respondenterna att Live-tidningen var väldigt 
positiv anser vi att en klubbtidning av det slaget är väldigt bra för 
kundklubben och dess medlemmar. Att medlemmarna får inspiration 
och kan se hur man använder IKEA:s produkter på olika sätt 
inspirerar kundklubbsmedlemmen att åka till varuhuset. Butscher 
(2000) påstår att klubbtidningen förmodligen är den viktigaste 
komponenten i kommunikationen och en sådan är standard hos 
nästan alla kundklubbar. Klubbtidningen bör komma ut med två till 
tolv nummer om året. Respondenterna tycker att det är viktigt med 
reportage vilket även Butscher anspråkar.  
 

4.6  IKEA FAMILY erbjudanden 
 

4.6.1 Är det lagom mängd e-mail utskick? 
 
De allra flesta deltagarna anser att det kommer tillräckligt med mail 
utskick, de vill inte ha för mycket mail. Men däremot så ansåg 
många av deltagarna att det kunde vara bättre innehåll på utskicken 
och mer information om erbjudanden. Som IKEA FAMILY 
medlemmar tyckte många att de borde få mer information även om 
de vanliga kampanjer som gäller alla, vilket de borde få för att dem 
är just medlemmar. Exempelvis tokiga tisdagar som ofta har mycket 
bra erbjudanden borde finnas med i mailet en gång i månaden för att 
visa vad som kommer de kommande fyra veckorna.  
 
Mail utskick är något som har explosionsartat ökat bland dagens 
kundklubbar. Butscher (2000) anser att nyhetsbrev är lättare att 
använda sig utav och kan skickas ut oftare än en klubbtidning. Ett 
nyhetsbrev går snabbare att producera. Det är en utmärkt kanal när 
det gäller att snabbt informera medlemmarna om nyheter och 
aktuella händelser.  
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Vi tycker att man kan se mail utskick som både positivt och negativt. 
Det positiva är att man på ett lätt sätt når ut till sina medlemmar då 
mail utskick är ett ganska enkelt medel. Läsaren kan när som helst 
läsa det och det hamnar kanske inte lika lätt i skräpposten som ett 
utskick till brevlådan hade gjort. Det negativa med mail utskick kan 
vara att ett företag skickar ut för ofta och att man som medlem då inte 
läser det. Det kan även handla om att utskicket är utformat på ett sätt 
som gör att medlemmen inte uppfattar företagets budskap. Elinder 
(1993) menar att en stor del av de marknadsföringspengar som 
företagen satsar idag inte ger önskad effekt, eftersom de betalar för 
marknadsföring som når personer som aldrig kommer att köpa deras 
produkter. Söderlund (2000) menar också att företagen bör i första 
hand rikta sin reklam till de som är mottagliga för den. Vi anser att 
utskick med mail är ett bra och effektiv kanal för företaget när de vill 
skapa en interaktiv kommunikation med kunden. När Elinder (1993) 
och Söderqvist (2000) påpekar att det är viktigt med rätt målgrupp i 
marknadsföringen anser vi att det också innefattar rätt målgrupp 
bland de befintliga kunderna. Alla kunder har inte samma intressen 
och befinner sig inte i samma stadium i livet. Därav anser vi att det är 
viktigt att fokusera på kunden som individ och ta hänsyn till att olika 
människor tar till sig olika erbjudanden. 
 
Ibland kan utskick innehålla för mycket information som gör att 
läsaren inte orkar att läsa och tar då heller inte till sig informationen. 
Vi har märkt bland våra respondenter att IKEA:s utskick ibland kan 
vara för massiva som gör att de inte orkar läsa genom allt. De 
saknade även bra erbjudande och viktig information, vilka är två 
huvudkomponenter som måste vara genomtänkta och lättlästa.  
 

4.6.2 Vad lockas ni av för att ni skall komma till varuhuset? 
 
Bra medlemspriser och ”matigare” erbjudanden i utskicken via mail 
var det många av deltagarna som efterfrågade. Önskemål fanns om 
erbjudanden på en viss procents rabatt på hela köpet och inte vid en 
speciell vara.  
 
Om vi tittar på oss själva och funderar på vad vi skulle lockas utav 
att komma till ett IKEA varuhus så hade det varit bra erbjudanden, 
men en viktig del anser vi också handlar om att komma till 
varuhusen och få inspiration. Får man inspiration i ett utskick eller 
nyhetsbrev lockar det en kund att komma och besöka företaget.  
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Som vi nämnde tidigare har företaget i sin kommunikation till 
kunderna en chans att hela tiden trigga igång deras behov. 
Kunderna vill ha den inspirationen och att IKEA skapar det 
köpbegäret hos dem.  
 

4.6 VÄNTETIDER I VARUHUSET 
 
IKEA anser att väntetiderna i varuhusen är viktigt att försöka 
hålla korta. IKEA arbetar med olika kömål för att kunderna ska 
förstå att IKEA ständigt strävar efter att förbättra kötiderna. De 
anser också att kötiderna är viktiga i den totala upplevelsen för 
kunden. (www.ikea.com) 

4.7.1 Hur upplevs det på IKEA varuhuset? 
 
I själva varuhuset tyckte respondenterna inte att det var speciellt 
långa köer. Kassan har ingen speciell lång kö, dock på helgerna kan 
det bildas längre köer i kassorna. På köksavdelningen tyckte många 
att det ofta var lång kö till att få prata med någon i personalen, här 
ansåg respondenterna att det kan finnas fler personal tillgänglig. På 
reklamation och bytesavdelningen tyckte nästan alla respondenter 
att det var väldigt lång väntetid, vilket upplevdes hos dem som 
jobbigt. Även här tyckte respondenterna att det kunde finns mer 
personal tillgänglig. 
 
Att vänta blir varken som kund eller medlemskund glad över. Att 
köa är något som vi tror att ingen uppskattar. Vi anser därför att det 
är viktigt att jobba med att försöka hålla nere väntetiderna. Att 
vänta för länge kan förstöra en kunds upplevelse, vilket kan sluta 
med att kunden går därifrån utan och köpa något och kanske till och 
med går till en konkurrent. Om det skulle gå så långt som att en 
medlemskund skulle gå till en konkurrent är det dags för företaget 
att fundera på vad som är fel. 
 
Det här handlar enligt oss om kundtillfredsställelse. Enligt Sörqvist 
(2000) handlar kundtillfredsställelse om en mental subjektiv 
upplevelse hos kunden som helt baseras på kundens uppfattning. I 
olika situationer kan kunden uppleva utfallet av den aktuella varan 
eller tjänsten utifrån objektiva produktegenskapar, den nytta som 
erhålls eller andra bakomliggande faktorer. När en kund bedömer 
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en vara eller tjänst medför det att kundens upplevelse ofta är mycket 
skild från den syn som leverantören har.  
 
Kundtillfredsställelse kan uppstå genom att kunden erhåller ett ökat 
värde som upplevs positivt, men den kan även uppstå genom att en 
negativ situation återställs till ett neutralt läge. I det senare fallet 
kommer tillfredställelsen att baseras på en känsla av lättnad. Det här 
visar att kundtillfredsställelse inte är en absolut storhet utan relateras 
till kundens egen standard. (Sörqvist, 2000) 
 
 

4.7.2 Förslag på förbättringar, hur kan IKEA förbättra 
upplevelsen i varuhuset? 
 
Förslag på förbättringar som kom upp under intervjuerna var att det 
kunde vara bra att ha en snabbkassa för upp till 10 varor, då man 
inte alltid storhandlar på IKEA utan ibland bara handlar några få 
småsaker. Andra förslag som kom upp var att det kunde vara bra 
med fler frågeterminaler i tag själv lagret. Ibland kan det vara svårt 
att hitta någon av personalen som jobbar på den avdelningen man 
vill ha hjälp på, detta skulle kunna lösas genom att telefoner sätts 
upp på varje avdelning som är kopplad till en telefon som 
personalen alltid bär med sig. På det här sättet kan dem på ett 
effektivare sätt komma och hjälpa kunden. Det skulle vara bra med 
någon form av viloplats i varuhuset där man bara kan sitta och ta det 
lugnt en stund och där det även finns en vätskestation tillgänglig.  
 
Vi tror att det är viktigt för företag att jobba med att hela tiden 
förbättra upplevelsen för kunden i butiken/varuhuset. Har kunden 
haft en bra upplevelse kommer kunden att känna sig tillfredsställd 
och ser fram emot nästa besök hos företaget. Om IKEA tar till sig 
det som respondenterna efterfrågar anser vi att kunderna kan känna 
sig mer tillfredställda och kommer att besöka varuhusen oftare. Ett 
av IKEA:s mål med deras kundklubbsmedlemmar är att dem vill att 
kunderna skall besöka varuhusen oftare och därmed handla mer 
regelbundet, skapar IKEA en ännu bättre upplevelse så kan de nå 
det här målet.  
 
En upplevelse handlar för oss handlar om att bli tillfredställda 
vilket gör att man kommer in på kundtillfredsställelse. 
Kundtillfredsställelse beror på kundens förväntningar innan köp och 
upplevelsen av utfallet från den aktuella varan eller tjänsten. Den 
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grad till vilken förväntningarna uppfylls har en stor betydelse för 
kundtillfredsställelsen, men även en rad effekter inverkar. (Sörqvist, 
2000) 
 
Medlemskunderna baserar i grund och botten sitt val om att bli 
medlem på de grundläggande värderingarna som företaget har. En 
person som inte tycker företaget har bra värderingar blir 
förmodligen inte heller medlem i deras kundklubb. Det är viktigt att 
komma ihåg att helheten är viktig, och att den syns i hela företaget 
anser vi.  
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5 SLUTSATSER 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser vi har 
kommit fram till genom vårt insamlade och analyserade material. Vi 
kommer att svara på våra problemformuleringar vi satte upp i 
början av uppsatsen.  
 
5.1 Hur kan företag utveckla sina kundrelationer med hjälp av 
en kundklubb? 
 
Kundklubbar är ett fenomen som vuxit sig allt starkare de senaste 
åren, många företag har hängt på trenden med att ha en 
medlemsklubb. I vår empiri ser vi att många människor tycker att 
det blivit för mycket kundklubbar på marknaden. Att de som kunder 
alltid måste göra en uppoffring och dela med sig av information för 
att få det där speciella erbjudandet. Många av respondenterna var 
ändå med i många olika kundklubbar men tyckte att det var mycket 
skiftande i vilket kundvärde kundklubbarna levererade. Det finns 
viss irritation över kundklubbar som inte behandlar sina 
medlemmar speciellt utan kunden upplever att det är enbart 
företaget som vinner på medlemskapet. Det här är en faktor som vi 
anser är viktig och grundläggande för att en kund ska ingå i en 
relation med företaget. Eftersom de flesta respondenter var 
medlemmar i flera kundklubbar så krävs det mer och mer av 
företagen för att kunderna ska skaffa ännu ett klubbkort att lägga i 
plånboken. Företagen bör visa kunderna den verkliga nyttan med 
kundklubben utifrån kundens perspektiv på ett sätt som är 
förtroendeingivande och ärligt. Med detta menar vi också att vikten 
av information och information på rätt sätt är grundläggande för att 
kundklubben ska åstadkomma det den är till för. 
 
Dagens människor lever i ett ständigt mediabrus, vi matas i varenda 
vakna sekund med information från ett eller flera håll. Människor 
har därför blivit mycket duktiga på att selektera bort information 
som inte är relevant för dem. Det här tampas företagen med varje 
dag, att få kunder att ta emot den information de vill förmedla. Det 
gäller inte bara nya kunder utan i allra högsta grad också de redan 
befintliga kunderna. 
 
Vi anser att det är viktigt för en lyckad kundklubb med ömsesidig 
vinning att företaget når fram till kunden som individ. Med det här 
menar vi också att kommunicera med kunden på det sätt som kunden 
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föredrar för att öka möjligheterna till att budskapet når fram. Genom 
en kundklubb finns det bra möjligheter till att nå kunden på ett 
individuellt plan och på så sätt fördjupa sin relation med kunden. Om 
kunden uppfattar att företaget talar till dem som separata individer 
kan en relation vårdas och uppskattas av såväl kund som företag.  
 
 
5.2 Hur skall IKEA fördjupa sina kundrelationer med hjälp utav 
en kundklubb? 
 
Respondenterna i vår undersökning påpekade upprepade gånger 
vikten av att de fick information om alla aktiviteter och erbjudanden 
som finns för dem som är medlemmar. Informationen var central och 
vi upplever en skillnad i upplevd information och faktisk 
information. Respondenterna fick många gånger information om 
aktiviteter och olika erbjudanden både via mail och brev, men ändå 
upplevde många att de inte fått den informationen. 
 
För att relationen ska kunna fördjupas mellan kunden och företaget 
måste företaget få kunden att inse varför det är viktigt att exempelvis 
visa sitt klubbkort när de handlar för att de ska kunna basera sina 
erbjudanden på rätt information. Det innebär att hela tiden informera 
kunden om sina förmåner, både av personal och genom andra 
utskick. Kunden behöver ständigt bli påmind om sina mervärden och 
varför de ska stanna hos just det företaget. Informationen som 
registreras när kunden handlar på IKEA är basen för att kunna 
analysera köpbeteenden och på så sätt förbättra sin kommunikation 
med kunden.   
 
Empirin visade också att inspiration var viktigt för respondenterna. 
De är intresserade av att handla hos företaget och tar mer än gärna 
emot inspiration och idéer. Lyckas företaget med att inspirera 
medlemmarna med nya produkter i olika miljöer skapas ett köpbegär 
hos kunden och kunden uppfattar dessa tips och idéer som en 
service. För att gå ett steg längre så tror vi att företaget verkligen kan 
använda sin information om sina kunder på rätt sätt om de också 
lyckas behandla sina kunder efter deras personlighet och intressen.  
 
Det finns ett stort intresse för IKEA och IKEA FAMILY bland 
respondenterna. Respondenterna såg IKEA FAMILY som en 
generellt sett bra kundklubb men det fanns många förslag till 
förbättringar. Några av de äldre respondenterna ansåg att det var lite 
mycket fokus på barnfamiljerna och att det inte fanns så mycket 
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erbjudanden och aktiviteter som riktades mot dem. Vi anser att det är 
viktigt att IKEA ser sitt spektrum av kunder och väljer att rikta sig 
till dem på ett mer träffsäkert sätt. Om en äldre FAMILY medlem 
ofta får erbjudanden i mailboxen som riktar sig till barnfamiljer 
upplever kunden sitt medlemskap som onödigt och de känner sig 
varken speciella eller uppmärksammade. I de situationerna 
försvinner styrkan med en kundklubb, de faktorer som faktiskt kan 
skapa de fördjupande kundrelationerna som företaget eftersträvar tas 
inte på allvar.  
 
Dessa faktorer anser vi vara användningen av rätt information, 
behandla kunderna som individer och få dem att inse deras förmån 
med att vara medlem i kundklubben.  
 
Vi anser också att det är viktigt att se helheten med de vanliga 
kunderna och medlemskunderna, med det menar vi att 
medlemskunderna också är de vanliga kunderna men de har nått en 
nivå längre i sin relation med företaget. Många respondenter ansåg 
att de blev informerade om erbjudanden men att de erbjudanden som 
riktar sig till alla kunder fick de sällan information om, och att de då 
gick miste om många bra erbjudanden.  
 

 61



6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I det här avslutande kapitlet kommer vi att diskutera uppsatsen 
tillförlitlighet, litteraturval och det tillvägagångssätt vi har använt 
oss utav vid fokusgruppsinterjvuerna. Vi kommer i slutet att ta upp 
förslag till framtida forskning samt ge rekommendationer till IKEA.   

6.1 Källkritik och tillförlitlighet 
 
Vi beskriver här delar där vi förklarar och förstärker 
tillförlitligheten i uppsatsen. Vi har även valt att beskriva 
tillvägagångssättet av fokusgruppsintervjuerna för att förstärka 
vår tillförlitlighet av uppsatsen.    

6.1.1 Litteratur till metod och teoridelen 
 
Vi har i vår uppsats valt att använda flera olika författare för att få en 
bred bild av både metod och till vår teoridel. Genom att använda 
flera olika källor skapar vi större tillförlitlighet i vår uppsats. Om vi 
hade begränsat oss med enstaka författare hade vi inte fått någon 
helhetsbild och det hade blivit svårare för oss att skapa tyngd i vår 
uppsats. De författare vi valt att använda oss av är i regel välkända 
inom området och skapar på så sätt också större tillförlitlighet. 
 

6.1.2 Fokusgruppsintervjuer 
 
I våra fyra fokusgruppsintervjuer använde vi oss av en samtalsguide 
för att samtalsledaren ska ha möjlighet att hålla samtalet inom det 
ämne som är tänkt. Genom samtalsguiden kunde vi vara försäkrade 
om att varje grupp behandlade samma frågor och diskuterade inom 
samma ramar.  
 
Varje fokusgrupp hade 5-7 deltagare. Det är viktigt att försöka hålla 
ungefär samma antal deltagare i samma grupp eftersom antalet kan 
påverka gruppdynamiken och resultaten kan bli mer otillförlitliga. 
Alla IKEA FAMILY medlemmar i Göteborgs upptagningsområde 
blev tillfrågade via mail om de var intresserade av att deltaga i 
fokusgrupper. Ungefär 200 medlemmar anmälde sig och utifrån en 
kort motivering gjorde vi vårt urval av deltagare till varje grupp. 
Respondenterna var i åldrarna 20-65 år. I grupperna var det 
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överrepresenterat med kvinnor men i varje grupp var det minst en 
man som deltog. Fokusgrupperna hölls i samma miljö vilket också 
förhoppningsvis hjälper till att få bättre kvalitet på undersökningen.  
 
Vi författare hade innan fokusgrupperna läst på om fokusgrupper för 
att vara förberedda på hur fokusgruppen ska hanteras och vad som är 
viktigt att tänka på inför samtalen. Under samtalen fördes det 
anteckningar och vi spelade in samtalen för att senare kunna gå 
tillbaka och dokumentera vad som sagt. Det är lätt att missa viktiga 
detaljer kring samtalen om det enbart förs anteckningar. Vi 
fotograferade också deltagarna i varje grupp tillsammans med 
namnet av den anledning att vi kunde gå tillbaka i efterhand och få 
en bild av vilka personer som varit med på fokusgrupperna.  
 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns flera intressanta aspekter kring kundklubbar och IKEA 
FAMILY som vi har uppmärksammat under arbetets gång. Dessa 
aspekter ger vi som förslag på fortsatt forskning. 
• Hur skulle en tydligare målgruppssegmentering påverka IKEA 

FAMILY som kundklubb? 
• Hur skall IKEA FAMILY kommunicera för att skapa djupare 

kundrelationer? 
 

6.3 Förslag till företaget 
 
Vi anser att IKEA generellt har en bra kundklubb som deras kunder 
ser positivt på. Det finns dock några punkter som vi anser IKEA bör 
tänka på i det fortsatta arbetet med kundklubben. Många av 
deltagarna i fokusgrupperna ansåg att informationen kring klubben 
var dålig och flera av dem visste inte vad klubben i helhet innebar för 
dem som kunder. Det här är en viktig aspekt att fundera över och hur 
IKEA kan kommunicera med sina kunder på ett bättre sätt. Det kan 
krävas fler undersökningar kring informationshanteringen och hur 
kunderna helst vill ha sin information.   
 
Medlemmarna ansåg att de borde få förmåner och rabatter som inte 
de andra kunderna får, att de ska få det där lilla ”extra”.  Av den 
anledningen är det viktigt för IKEA att förmedla de förmåner som 
FAMILY innebär till kunden.  
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IKEA bör fortsätta att jobba med att inspirera sina medlemmar, 
många av deltagarna efterfrågade inspiration i alla dess former. Det 
här visar tycker vi, att medlemmarna är benägna att handla hos IKEA 
för att det finns ett mycket utbrett intresse kring heminredning bland 
människor idag. Medlemmarna behöver och vill ha mer inspiration 
och nya idéer vilket IKEA kan ge dem.    
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BILAGA 1 
 
Om IKEA och IKEA FAMILY 
 
År 1943 startade den 17 åriga Ingvar Kamprad IKEA. Från början 
sålde IKEA pennor, plånböcker, tavelramar, bordslöpare, klockor, 
smycken och nylonstrumpor – vad än Ingvar kunde hitta för behov 
att fylla med en produkt till lågt pris. 1951 gavs den första IKEA 
katalogen ut då Ingvar såg möjligheten att bli en möbelförsäljare i 
stor skala. Då slutade han även alla de andra produkterna och satsade 
på lågprismöbler helt och hållet. 1958 öppnades det första IKEA 
varuhuset i Älmhult som då och som det även är nu var fokuserad på 
heminrednignsprodukter. Sedan dess har det utvecklats det platta 
paketet, tag själv lager och ett stort antal varuhus har öppnat såväl i 
Sverige som utomlands.  
 
Idag finns det 254 varuhus i 35 länder/territorier. IKEA koncernen 
har totalt 225 varuhus i 24 länder. Dessutom finns 29 varuhus som 
ägs och drivs av franchisetagare utanför IKEA koncernen i 15 
länder/territorier. IKEA har idag 104 000 medarbetare i 44 länder 
 
IKEA:s vision är att skapa en bättre vardag för de många 
människorna. IKEA arbetar även efter en affärsidé som lyder enligt: 
Att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som 
möjligt får råd att köpa dem.  
 
IKEA FAMILY är IKEA:s kundklubb. Som medlem får man tillgång 
till en mängd olika förmåner såsom gratis heminredningstidning, 
rabatter och medlemspriser på IKEA FAMILY sortimentet. IKEA 
anordnar inspirationskvällar och aktiviteter för sina medlemmar för 
att göra att dem skall känna sig speciella och uppskattade av IKEA. 
IKEA FAMLIY är gratis och öppen för alla. Man behöver inte som 
medlem handla för ett specifikt belopp för att få vara med utan vem 
som helst kan vara med.  
 
Förutom att man får rabatter får man som medlem bland annat gratis 
kaffe, gratis heminredare som kommer hem och hjälper en med sin 
inredning hemma, erbjudande från IKEA:s samarbetspartners, gratis 
nyhetsbrev och tidning. Man skänker som medlem varje gång man 
visar eller drar sitt medlemskort 25 öre till Rädda Barnen.  
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BILAGA 2 

Intervjuguide 
 
1 IKEA FAMILY som kundklubb 
 
1.1  Vilka förväntningar har du på en kundklubb? 

1.2 Är du medlem i flera klubbar? Hur är deras erbjudande jämfört 
med IKEA:s? 

1.3 Hur upplever du IKEA FAMILY som kundklubb? Förslag på 
förbättringar? 

1.4 Vet du vilka förmåner som ingår i IKEA FAMILY? 
1.5 Visar du kortet varje gång du handlar på IKEA? 

1.6 Vad var det som gjorde att du gick med i IKEA FAMILY? 
 
2. IKEA FAMILY aktiviteter 

2.1 Vilka upplevelser/intryck har du av nuvarande aktiviteter våren 
2007? 

2.2 Har du önskemål om framtida aktiviteter, vad lockar för att du 
ska gå på dessa aktiviteter? 
 
2.3 Förslag på förbättringar? 
 

3. IKEA FAMILY externa partner 

3.1 Är de externa samarbetsparternas erbjudanden attraktiva? 

3.2 Önskemål/förslag på framtida partners? 
 
4.  IKEA FAMILY sortimentet 
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4.1 Vad tycker du om IKEA FAMILY butiken i varuhuset? 

4.2 Vad tycker du om de produkter som finns där?  
 
5. E-Mail utskick, IKEA FAMILY LIVE, Lokala hemsidan 

5.1 Vad tycker du om hemsidan? Den lokala hemsidan?  

5.2 Besöker du hemsidan och varför? 

5.3 Hur upplever du de utskick som kommer från IKEA FAMILY? 

5.4 Hur upplever du IKEA FAMILY LIVE? 
 
6.  IKEA FAMILY erbjudanden 

6.1 Är det lagom mängd e-mail utskick? 

6.2 Vad lockas ni av för att ni skall komma till varuhuset? 
 
7. VÄNTETIDER I VARUHUSET 

7.1 Hur upplevs det på IKEA varuhuset? 

7.2 Förslag på förbättringar, hur kan IKEA förbättra upplevelsen i 
varuhuset? 
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Högskolan i Borås 
 
 
 

 
  För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
 

Högskolan i Borås bildades i 
samband med högskolereformen 
1977. Högskolans textila utbildningar 
har dock sitt ursprung redan i den 
Tekniska Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en 
nationell högskola med studenter från 
hela landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är 
en expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta 
arbete är en nära samverkan med 
företag, statliga myndigheter och 
kommuner både i Sverige och 
utomlands. 
 

Institutionen för data- 
och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  
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