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I 

Förord 
 

Härmed vill vi tacka alla som har medverkat i vår undersökning och gjort denna studie 

möjlig. Vi tackar även Tommy Alfelt som tog sin tid och ställde upp för intervjun. 

 

Ett stort tack till vår handledare Ulf Sternhuvfud: 

Tack för ditt engagemang och för din tid som vår handledare. 

 

Vidare vill vi tacka varandra för ett gott samarbete då uppsatsen har medfört lärdomar 

och erfarenheter. 

 
Sist men inte minst vill vi tacka våra opponenter för den konstruktiva kritiken de framfört. 

 

 

 

 

_______________     _______________ 

Jovana Duric            Lyli Linh 
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Abstract 
 

For many years the view of the traditional marketing has been changed. In the modern 

society there has been a change and it has influence companies to focus more at custom- 

oriented marketing instead of mass-marketing. It has become more important for 

companies to have a good relationship with their customers which contribute to customer 

loyalty.  More recent years a range of loyalty methods has increased, the purpose is to 

keep customers through the loyalty scheme. In the beginning a loyalty scheme was all 

about giving the customer some kind of bonus card. In today’s technology the loyalty 

scheme has made it possible for companies to use more complexes loyalty schemes 

which are based on a card. The card makes it possible for the company to register all 

purchases and save it in a database. Customer clubs is an efficient way of accomplishes 

faithful customers by giving them some kind of value, an opportunity to communicate on 

a personal level and create a real relationship. In spite of the customers wallets are filled 

with lot of customer cards, the loyalty scheme is an attraction for customers. But can a 

loyalty scheme really increase customer loyalty? Or will the effect decline when all the 

operators has their own loyalty scheme? 

 

The purpose of our essay is to find out about our premise and if there are any interest 

among customers to replace the customer card with their credit card. This report has been 

written with a quantitative method and based on 600 respondents.  

 

The outcome of our conclusion show that most of our respondents has between 1-6 cards 

and more than half of our respondents use the card each time they are shopping. Majority 

of our respondents see a value in their customer cards, which are discounts, bonus and 

free products while 2 percent of the respondents use the customer card because they are 

loyal to the company. From our questionnaire test we have come to a conclusion that only 

one card won’t affect the customers purchase behaviour.  The customers have their own 

habit regardless how many cards they own. The also study show here is an interest among 

our respondents to only use one card where all the customer cards are integrated. There is 

also a few respondents that does not want their customer card to be replaced by the credit 

card therefore our premise can not be verifiable. We don’t have enough of empirical facts 

for our conclusion to be generalizable therefore the result of our study is only for those 

600 respondents who have been contributed  
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IV 

Sammanfattning 
 
Under många år har synen på den traditionella marknadsföringen förändrats. I dagens 

samhälle har det skett en rad förändringar där företagen har börjat fokusera allt mer på en 

kundorienterad marknadsföring istället för massmarknadsföring. Det har blivit allt 

viktigare för företagen att utveckla en god relation till kunderna för att bidrag till 

kundlojalitet. De flesta branscher är starkt konkurrensutsatta och måste slåss för sina 

kunder och för sin försäljning. De senaste åren har en rad olika lojalitetsskapande 

metoder vuxit fram vars syfte är att behålla kunderna via lojalitetsprogram. I början 

innebar lojalitetsprogram att ge kunden rabatt i form av stämpelkort, genom att företag 

har infört datakassor och betalterminaler. Det har blivigt möjligt för företag att använda 

mer komplexa lojalitetsprogram som är kortbaserade där alla kortköp registreras och 

sparas i en databas. Kundklubbar är ett effektivt sätt för att åstadkomma trogna kunder, 

tillföra dem värde, kommunicera på en personlig nivå och skapa äkta relationer. Trots att 

de flesta kortfickorna i plånböckerna börjar bli välfyllda är programmen en lockelse för 

kunderna. Kan lojalitetsprogram skapa en ökad kundlojalitet? Eller kommer effekten att 

avta när alla aktörer har ett eget program?  

 

Vår uppsats handlar om att undersöka vårt antagande samt skapa en övergripande bild där 

vi kommer att undersöka om det finns ett intresse hos konsumenter att ersätta sina 

kundkort med sitt kontokort. Vår undersökning har utförts med en kvantitativ studie och 

är baserad på 600 respondenter.  

 

De flesta av våra respondenter har mellan 1 - 6 kort varav mer än hälften använder kortet 

varje gång de handlar. Majoriteten av våra respondenter ser ett värde med sina kundkort. 

Däremot anser respondenterna att värdet med kundkorten är de rabatter, bonus och 

gratisprodukter och två procent av respondenterna har kortet för att de är lojala till 

företaget. Vi har utifrån vår enkätundersökning kommit fram till att förekomsten av ett 

kort inte skulle påverka kundernas köpbeteende. Kunderna har sina köpvanor oavsett om 

de äger ett kundkort eller inte. De slutsatser som vi har dra utifån vår studie är att det 

fanns ett intresse bland våra respondenter för att endast använda ett kort där samtliga 

kundkort integreras. Det finns en del respondenter som inte vill att kontokorten ska 

ersätta kundkorten kan inte vår undersökningshypotes anses verifierbar. Vi har inte 

tillräckligt med empirisk fakta för att vår slutsats ska kunna vara generaliserbar då 

undersökningsresultatet gäller enbart för de 600 respondenter som har medverkat. 

 

 
 

 

 

Nyckelord: Lojalitet, Kundklubb, Kundkort, Kundvärde 

 



 

V 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ........................................................................................................................... - 1 - 

1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................... - 2 - 
1.3 Problemformulering ..................................................................................................... - 3 - 
1.4 Syfte ............................................................................................................................ - 3 - 
1.5 Problemavgränsning ..................................................................................................... - 3 - 
1.6 Disposition ................................................................................................................... - 4 - 
1.7 Nyckelbegrepp ............................................................................................................. - 5 - 

 

2. Metoddiskussion ............................................................................................................... - 6 - 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt ...................................................................................... - 6 - 

2.1.1 Hermeneutik .......................................................................................................... - 6 - 
2.1.2 Positivism ............................................................................................................. - 6 - 
2.1.3 Val av förhållningssätt .......................................................................................... - 7 - 

2.2 Metodansats ................................................................................................................. - 7 - 
2.2.1 Induktion ............................................................................................................... - 7 - 
2.2.2 Deduktion ............................................................................................................. - 7 - 
2.2.3 Abduktion .............................................................................................................. - 8 - 
2.2.4 Val av metodansats ............................................................................................... - 8 - 

2.3 Undersökningsansats .................................................................................................... - 8 - 
2.3.1 Deskriptivt syfte .................................................................................................... - 8 - 
2.3.2 Explorativt syfte .................................................................................................... - 8 - 
2.3.3 Kausala syfte ..................................................................................................... - 9 - 
2.3.4 Val av undersökningsansats................................................................................... - 9 - 

2.4 Forskningsmetod .......................................................................................................... - 9 - 
2.4.1 Tvärsnitts ansats ................................................................................................... - 9 - 
2.4.2 Longitudinell ansats .............................................................................................. - 9 - 
2.4.3 Experimentell ansats ........................................................................................... - 10 - 
2.4.4 Fallstudie ............................................................................................................ - 10 - 
2.4.5 Val av forskningsmetod ....................................................................................... - 10 - 

2.5 Undersökningsmetod .................................................................................................. - 10 - 
2.5.1 Kvalitativ metod .................................................................................................. - 11 - 
2.5.2 Kvantitativ metod ................................................................................................ - 11 - 
2.5.3 Val av undersökningsmetod ................................................................................. - 11 - 

2.6 Datainsamling ............................................................................................................ - 12 - 
2.6.1 Primärdata.......................................................................................................... - 12 - 
2.6.2 Sekundärdata ...................................................................................................... - 12 - 
2.6.3 Val av datainsamlingsmetod ................................................................................ - 12 - 

2.7 Datainsamlingsteknik ................................................................................................. - 13 - 
2.7.1 Intervju ............................................................................................................... - 13 - 
2.7.2 Observation ........................................................................................................ - 13 - 
2.7.3 Enkät .................................................................................................................. - 14 - 
2.7.4 Webbenkät .......................................................................................................... - 14 - 
2.7.5 Experiment .......................................................................................................... - 14 - 
2.7.6 Mätskalor ............................................................................................................ - 15 - 
2.7.7 Val av datainsamlingsteknik ................................................................................ - 15 - 

2.8 Urval .......................................................................................................................... - 16 - 
2.8.1 Sannolikhetsurval ................................................................................................ - 16 - 
2.8.2 Icke-sannolikhetsurval ......................................................................................... - 17 - 



 

VI 

2.8.3 Mätfel ................................................................................................................. - 18 - 
2.8.4 Bortfall ............................................................................................................... - 18 - 
2.8.5 Val av urval ........................................................................................................ - 18 - 
Vi har valt att använda oss av icke-sannolikhetsurval. .................................................. - 18 - 
I vår kvalitativa undersökning använde vi oss utav strategiskt urval då vi utförde intervjun 

med Tommy Alfelt som är företagsrådgivare på SEB. ................................................... - 18 - 
2.9 Undersökningens tillförlitlighet .................................................................................. - 18 - 

2.9.1 Validitet .............................................................................................................. - 19 - 
2.9.2 Reliabilitet .......................................................................................................... - 19 - 

2.10 Metodval .................................................................................................................. - 20 - 
 

3. Teoretisk referensram .................................................................................................... - 21 - 
3.1 Transaktionsmarknadsföring ...................................................................................... - 21 - 
3.2 Relationsmarknadsföring ............................................................................................ - 21 - 

3.2.1 Olika nivåer inom relationsmarknadsföring ......................................................... - 22 - 
3.3 Vad är lojalitet? .......................................................................................................... - 22 - 

3.3.1 Lojalitet som beteende ..................................................................................... - 23 - 
3.3.2 Lojalitet som mentalt tillstånd.......................................................................... - 23 - 
3.3.3 Samband mellan attityd och beteende .............................................................. - 24 - 

3.4 Vad är ett lojalitetsprogram? ................................................................................ - 24 - 
3.4.1 Olika typer av lojalitetsprogram ...................................................................... - 25 - 

3.5 Kundnöjdhet .............................................................................................................. - 25 - 
3.6 Kundvärde ................................................................................................................. - 26 - 
3.7 Kundklubb ................................................................................................................. - 26 - 
3.7.2 Slutna och öppna kundklubbar ................................................................................. - 28 - 
3.7.3 Klubbförmåner i en kundklubb ................................................................................ - 28 - 

3.7.4 Ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner ......................................................... - 29 - 
3.7.5 Mål med kundklubbar .......................................................................................... - 29 - 
3.7.7 Klubbens databas ................................................................................................ - 30 - 
3.7.8 Marknadsläge för närvarande ............................................................................. - 30 - 

 

4. Empiri ............................................................................................................................. - 31 - 
4.1 Bortfall....................................................................................................................... - 31 - 
4.2 Resultatredovisning av enkät ...................................................................................... - 32 - 
Respondenternas motivering var följande: ........................................................................ - 39 - 
4.3 Sammanställning av intervju med SEB i Borås ........................................................... - 41 - 

 

5. Analys och diskussion ..................................................................................................... - 42 - 
5.1 Lojalitet ..................................................................................................................... - 42 - 
5.2 Kundvärde ................................................................................................................. - 43 - 
5.3 Kundklubbar .............................................................................................................. - 43 - 
5.4 Kontokort/kundkort .................................................................................................... - 44 - 

 

6. Slutsatser ........................................................................................................................ - 45 - 
 

7. Avslutande reflektion ..................................................................................................... - 46 - 
7.1 Källkritik.................................................................................................................... - 46 - 
7.2 Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... - 47 - 

 

8. Källförteckning ............................................................................................................... - 48 - 
 



 

VII 

Bilaga 1. Enkät ................................................................................................................... - 51 - 
Bilaga 2. Intervjuguide ....................................................................................................... - 52 - 
 

 

Figurförteckning 
 

Figur 1 Disposition ..................................................................................................... - 4 - 

Figur 2 Metod .......................................................................................................... - 20 - 

Figur 3 Dick och Basus lojalitetsindelning (1994), anpassad efter Söderlund, 2000, s. 27 - 

24 - 

Figur 4 Kundklubbens uppbyggnad, anpassad efter Butscher, 2000 sid. 45 ............... - 28 - 

Figur 5 Kundklubbens viktigaste mål, anpassad efter Butscher, 2000 sid. 52 ............. - 30 - 

Figur 6 Visualisering av resultatet (egen illustration) ............................................... - 35 - 

Figur 7 Visualisering av resultatet (egen illustration) ............................................... - 39 - 

 

Diagramförteckning 
 

Diagram 1: ANDELEN KVINNOR RESPEKTIVE MÄN ....................................... - 32 - 

Diagram 2: ÅLDERSFÖRDELNINGEN HOS KVINNOR ...................................... - 32 - 

Diagram 3: ÅLDERSFÖRDELNING HOS MÄN .................................................... - 33 - 

Diagram 4: ANTAL KUNDKORT ........................................................................... - 33 - 

Diagram 5: ANDELEN RESPONDENTER SOM SER VÄRDE I KUNDKORT ..... - 34 - 

Diagram 6: ANSKAFFNING AV KUNDKORT ...................................................... - 36 - 

Diagram 7: FÖRDELNING AV KORTANVÄNDNING.......................................... - 36 - 

Diagram 8: ANLEDNING TILL KUNDKORT ........................................................ - 37 - 

Diagram 9: ANDEL VISADE INTRESSEN FÖR UTBYTEN AV KORT ............... - 38 - 

Diagram 10: BETALNINGSSÄTT ........................................................................... - 40 - 

Diagram 11: BANKFÖRDELNING ......................................................................... - 40 - 

 

Tabellförteckning 
 

Tabell 1 Bortfall och svarsfrekvens, anpassad efter Christens et al, 2001, s. 111 ....... - 31 - 



 

- 1 - 

1. Inledning 
 

Vi inleder vår uppsats med att presentera ämnet och leda läsaren in i problemområdet. I kapitlet 

kommer vi att ta upp problembakgrunden följt av en problemdiskussion för att sedan formulera 

vår problemformulering samt syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med avgränsning, 

kapiteldisposition och nyckelbegrepp. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Under många år har synen på den traditionella marknadsföringen förändrats. I dagens samhälle 

har det skett en rad förändringar där företagen har allt mer börjat fokusera på en kundorienterad 

marknadsföring istället för massmarknadsföring. Det har blivit allt viktigare för företagen att 

utveckla en god relation till kunderna för att kunna bidrag till kundlojalitet. (Blomqvist, Dahl & 

Haeger, 1993) 

 

I dagens marknadsföringsbrus är det svårt att göra sig hörd med hjälp av massmarknadsföring. 

Direktmarknadsföring har därför blivit en allt mer effektiv metod för de flesta företagen. 

Möjligheten att föra en individuell anpassad dialog med varje enskild kund kan bygga upp en mer 

långsiktig relation med kunden. (Grönroos, 1996) 

 

De flesta branscher är starkt konkurrensutsatta och måste slåss för sina kunder och för sin 

försäljning. Under de senaste åren har marknadsföringen inom kundvård och lojalitetsskapande 

syfte blivit ett nödvändigt led i företagens strategi. (Butscher, 2000)  

 

Lojalitetsprogrammen har blivit allt fler och inom vissa branscher har varje stort företag någon 

form av lojalitetsprogram. Motiven skiljer sig något men det viktigaste är att skapa köptrohet 

bland kunderna. Många koncept har alltmer blivit komplexa då det handlar om ett nätverk av 

företag med kompletterade varu och tjänsteutbud som samverkar. Önskan från företagens sida är 

att skapa lojalitet till ett koncept där förmånerna är som störst då kunden är lojal till samtliga 

företag i nätverket. (Blomqvist, Dahl, Haeger & Storbacka, 1999) 

 

Medlemskap associeras med att tillhöra en förening av ideella skäl. Det finns olika medlemskap 

såsom äkta medlemskap. Vilket innebär att en förenings klubbaktiviteter är av icke-kommersiell 

karaktär eller ett medlemskap kan ses som ett kooperativ ekonomiskt syfte. Medlemskapet 

används i kommersiella sammanhang för att stärka relationen med enskilda kunder. Grundidén är 

att skapa stamkunder och därmed en fast och långsiktig kundrelation. Medlemskapet kan vara 

krävande eller icke krävande då vem som helst kan bli medlem i Konsum medan medlemskap i 

golfklubbar kan kosta flera tusen kronor per år. I Japan förekommer det klubbar som begär en 

miljon kronor eller mer för ett medlemskap. Ett medlemskap kan jämföras med ett abonnemang, 

där en kund betalar tills relationen inte sägs upp till företaget. Det är valfritt för kunden att välja 

hur länge den vill vara medlemma i en klubb (Gummesson, 1998) 

 

Lojalitetsprogram kan vara ett bra sätt att skapa en bra relation med kunderna, dock finns det 

även risker med det. Det finns flera exempel på att lojalitetsprogram som endast har blivit ett sätt 
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att ge rabatt till kunder som redan är lojala och lönsamma. Ett företag som lyckas med att göra 

lojalitetsprogrammet till en integrerad del av företagets värdeskapande system kommer att vinna 

flest kunder.  (Blomqvist et al, 1999) 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Under de senaste åren har en rad olika lojalitetsskapande metoder vuxit fram vars syfte är att 

behålla kunderna via lojalitetsprogram. I början innebar lojalitetsprogram att ge kunden rabatt 

över ett visst belopp eller stämpelkort. Införandet av datakassor och betalterminaler har gjort det 

möjligt för företag att använda mer komplexa lojalitetsprogram som är kortbaserade där alla 

kortköp registreras och sparas i en databas. Den här formen av lojalitetsprogram kallas ofta för 

kundkubbar. (Söderlund, 2000) 

 

Mönstret med mängdrabatt är inget nytt och har en stor betydelse för företagets image och 

försäljningssiffror. En glassförsäljare som delar ut kort till sina kunder och stämplar på korten 

efter varje köp för att bjuda på den tionde glassen har en kundorienterad syn. Det är korrekt att 

stamkunder skall få rabatt på sitt glassätande då försäljaren inte förlorar något på sin generositet. 

(Gummesson, 1998) 

 

Kundklubbar är ett effektivt sätt för att åstadkomma trogna kunder, tillföra dem värde, 

kommunicera på en personlig nivå och skapa äkta relationer. Kundklubbarna används för att 

bygga upp känslomässiga relationer och engagera kunderna att bli en del av företaget. De flesta 

kundklubbar belönar trogna kunder, samlar in tillgängliga uppgifter om kunderna, deras 

efterfrågan och åsikter. (Butscher, 2000) 

 

Lojalitetsprogrammen finns runt om i världen, exempelvis i japanska detaljhandeln, i 

amerikanska flyg- och hotellbranschen, i franska banker, i brittiska livsmedelsbutiker etc. 

(Uncles, Dowling & Hammond, 2003) 

 

När medlemskapet är lättimiterat minskar givetvis dess effekt i marknadsföringen. Ett exempel på 

det är ICA som började med ett likvärdigt kort samtidigt som Konsum började med sitt kort. Om 

en kund är medlem i många kommersiella och ideella klubbar blir det trassligt att hålla reda på 

alla kort och erbjudanden, inte minst att bära på dem. (Gummesson, 1998) 

 

Trots att de flesta kortfickorna i plånböckerna börjar bli välfyllda är programmen en lockelse för 

kunderna. Kan lojalitetsprogram skapa en ökad kundlojalitet? Eller kommer effekten att avta när 

alla aktörer har ett eget program? De flesta lojalitetsprogram använder pengar som huvudsakligt 

lockbete. (Blomqvist et al, 1999) 
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1.3 Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående problembakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till följande: 

 

1.3.1 Hypotes 
 
I dagsläget erbjuder de flesta företagen ett medlemskort till sina kunder då tanken är att skapa 

känslomässiga relationer med sina medlemmar. Om kunden är medlem i allt för många 

kundklubbar blir det påfrestande att hålla reda på alla kort och erbjudanden, inte minst att ha alla 

korten i plånboken. Det händer ofta att kunderna glömmer att ta med sig kortet vid varje 

köptillfälle vilket leder till att kunden inte få sin köpesumma registrerad. Därför hade det varit 

mer praktiskt att alla inköp registreras endast på ett kort då kunden drar sitt kontokort. Vår 

hypotes är att konsumenter - om det vore möjligt - skulle föredra att använda endast ett kort i 

vilket samtliga kundkort integreras. Det här avser vi att undersöka i föreliggande arbete. 

 

1.4 Syfte  

 

Syfte med vår uppsats är att undersöka vårt antagande samt att skapa en övergripande bild av den 

studerade verkligheten. Vi kommer att undersöka om det finns ett intresse hos konsumenterna att 

ersätta sina kundkort med endast ett kontokort. Vi ska analysera om vår hypotes stämmer med 

hjälp av vårt empiriska material. Vi kommer möjligt också att undersöka om förekomsten av ett 

enda integrerat ”superkort” skulle påverka kundernas lojalitet till företag där kunderna tidigare 

har haft företagsspecifika kundkort. 

 

 

1.5 Problemavgränsning  

 

Vi har valt att undersöka om det finns ett intresse hos konsumenter att ersätta kundkorten med 

endast ett kort. Vi avgränsar oss till målpopulationen på 600 respondenter som är slumpmässigt 

utvalda. Vi kommer att besvara vår hypotes utifrån kundperspektiv. 
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1.6 Disposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Disposition 
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1.7 Nyckelbegrepp 

 

Lojalitet – Konsumenter som har emotionella bindningar till ett företag och är både 

beteendemässigt och attitydmässigt trogna till ett varumärke. (Söderlund, 2000) 

 

Kundklubb – Handlar om att bygga upp en relation till kunderna som på lång sikt ska leda till att 

kunderna blir trogna men även att tillfredställa deras efterfråga på en produkt/tjänst. (Butscher, 

2000) 

 

Kundkort/Klubbkort - Företagens specifika kort som användes som hjälpmedel för att belöna 

sina trogna kunder.  (Butscher, 2000) 

 

Kundvärde - Kundernas utvärdering av produkten som är baserad på kundernas 

uppfattningsförmåga om vad de har fått och vad de har betalat. (Ravald & Grönroos, 1996) 

 

Kontokort – Det är kundens betalningsmedel som exempelvis bankomatkort eller kreditkort. 

(Wikipedia) 

 

Gratis produkter - En produkt/tjänst som kunden får efter ett antal inköp.  (Berman, 2006) 
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2. Metoddiskussion 
 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för de metoder som används i uppsatsen. Vi kommer att i 

tur och ordning ta upp de vanligaste forskningsmetoderna som är relaterade till vår 

problemformulering och motiveringar till våra val av olika metoder. De metoder som behandlas 

är följande: vetenskapligt förhållningssätt, metodansats, undersökningsansats, forskningsmetod, 

undersökningsmetod, datainsamling, datainsamlingsteknik, urval, felkällor och validitet och 

reliabilitet.  Avsikten är att ge läsaren en ökad förståelse om uppsatsens problem.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Valet av forskningsmetod har anknytning till forskarens allämna syn på hur forskningen skall 

bedrivas och vilka en roll forskaren har i sammanhanget. För att forskningen ska lyckas krävs det 

att forskarna har god kännedom om de olika vetenskapliga förhållningssätten. Det finns två 

huvudsakliga förhållningssätt, hermeneutik och positivism. (Patel & Davidson, 2003) Nedan gör 

vi en utförlig beskrivning av de olika synsätten för att därefter motivera vårt val av vetenskapligt 

förhållningssätt.  

 

2.1.1 Hermeneutik 

 

Hermeneutik handlar om att uppnå förståelse av ett visst fenomen och därför krävs tolkning 

(Johansson 2003). Inom hermeneutik söks det dock inga sanningar i termer av en ”orsak - 

verkande” tänkande, utan det innebär att kunna förstå olika händelser i vardagen. Inom 

forskningsansatsen används hermeneutikens tolkning som analysredskap. (Patel & Davidson, 

2003) 

 

Inom hermeneutiken tillämpas flera kunskapsområden såsom human, kultur och 

samhällsvetenskap. Det humanistiska synsättet är en motverkan på det positivistiska synsättet 

vilket har varit dominerande på många sätt medan hermeneutiken står för kvalitativ förståelse och 

tolkningssystem där forskaren har en roll som är subjektiv och engagerad. Hermeneutiken menar 

att det går att förstå sin egen och andras livssituation genom tolkning av handlingar och det 

skrivna språket. Forskarna utgår från sina egna förförståelse, dess tankar, känslor och tidigare 

kunskap som krävs för att tolka och förstå ett visst forskningsobjekt. Forskaren kan även vara 

subjektiv till forskningsobjektet och pendla mellan att visa en objektiv eller subjektiv synvinkel. 

(Patel & Davidson, 2003) 

 

2.1.2 Positivism 

 

Positivism kommer ursprungligen från naturvetenskapen och beskriver ett fenomen som är 

tydligt, säkert och verkligt. Positivisterna menar att all vetenskap är både uppbyggd och 

strukturerad på samma sätt och det här kallas för vetenskaplig monism. Positivisterna vill tro på 

en absolut och säker kunskap som kan uppnås samtidigt som de är medvetna om problematikerna 
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som existerar. Forskarna inom positivismen bör utgå från dess egna personliga, politiska, 

religiösa och känslomässiga läggning utan att det ska kunna påverka forskningsresultatet. Om 

forskaren utgår ifrån en redan befintlig teori eller påstående ställs det krav att forskaren ifråga är 

oberoende av personen som har grundat teorin/påståendet och att forskaren utför undersökningen 

med en objektiv vetenskap. (Patel & Davidson, 2003) Forskaren ska forskarna kunna skapa en 

verklighetsbild utan att försköna eller ändra fakta för att slutligen finna en sanning om 

verkligheten. Därför bör forskaren vara neutral, opartisk och fri från egna värderingar då han/hon 

ska kunna ses som observatör och inte deltagare. (Lundahl, 1999) 

 

2.1.3 Val av förhållningssätt 

 

Vårt val av förhållningssätt är det positivistiska synsättet eftersom vi utgår ifrån befintlig teori 

och kvantitativ data om kundkort, där vi ifrågasätter om kundkorten ska ersättas med ett 

kontokort. Vi ska försöka skapa en verklighetsbild utifrån vår problemformulering. Vi ska ha en 

objektiv syn på vår undersökning då den inte är baserad på några värderingar. Vi är neutrala i vår 

undersökning och ska enbart agera som observatörer.  

 

2.2 Metodansats 

 

För att skapa kunskap om den sociala processen finns det tre olika tillvägagångssätt. Den ena är 

induktion som är upptäcks väg, den andra är deduktiv vilket innebär bevisförings väg och den 

tredje är abduktion som är en kombination av deduktion och induktion. (Andersen, 1998) 

 

2.2.1 Induktion 

 

Den induktiva metoden betyder upptäcktens väg som innebär att metoden utgår från empirin. 

Genom att använda metoden kan forskaren skapa kunskap och slutligen komma fram till en 

slutsats om fenomenet. Metoden är tillämpbar vid explorativa undersökningar och vid fallstudier. 

(Andersen, 1998) 

2.2.2 Deduktion 

 

Den deduktiva ansatsen är bevisförings väg (Andersen, 1998). Ansatsen innebär att slutsatsen om 

den enskilda företeelsen utgå från de allmänna principer och befintlig teori. I den befintliga teorin 

tas en hypotes fram som sedan prövas i empirin. (Patel & Davidson, 2003) Om hypotesen 

bekräftas empiriskt behålls de, men om de inte bekräftas förkastas den. Det görs i samband med 

att en slutsats tas fram. Om en hypotes tas fram är den giltig fram tills att motsatsen har bevisats. 

Även om hypotesen är giltig betyder det inte att den har rättfärdigats. (Hartman, 1998) 
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2.2.3 Abduktion 

 

Den abduktiva metoden är en kombination mellan deduktion och induktion, det går ut på att med 

existerande kunskap och referensramar finna teoretiska mönster som skall förklara det empiriska 

mönstret som har påträffats. Här används empirin och teorin hand i hand. Forskaren studera olika 

teorier samtidigt som empirin undersöks för att söka befintlig teori som kan förklara de olika 

fenomen som påträffats i empirin. (Alvesson, 1994) 

 

2.2.4 Val av metodansats 

 

Vår undersökning är baserad på induktiva metodansatsen. Anledningen till att vi använder den 

induktiva ansatsen är för att skapa kunskap och slutligen komma fram till en slutsats om vår 

hypotes.  

 

2.3 Undersökningsansats 

 

När kunskap skapas är det viktigt att vara medveten hur kunskapen ska användas. Eftersom syftet 

med kunskapen går ut på att undersökningen skall ha ett inflytande på vad som undersöks och hur 

forskaren ska undersöka fenomenet. (Andersen, 1998) 

 

2.3.1 Deskriptivt syfte 

 

Deskriptivt eller beskrivande syfte innebär att forskarna skall ha en god kännedom om ett visst 

marknadsproblem men indikerar dock någon klar eller tydlig bild (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund 2001). Forskarna kan skapa beskrivningar om olika fenomen vid olika situationer eller 

händelser. Beskrivning av händelserna kan ske i det förflutna eller nutid. Beskrivningen av 

bakgrund, konsekvenser eller relationer mellan olika fenomen kan tillämpas. (Andersen, 1998) 

2.3.2 Explorativt syfte 

 

I det explorativa syftet har forskarna oftast en liten kännedom om undersökningsproblemet, 

därför används de explorativa undersökningar till för att skapa en övergripande bild av 

exempelvis organisationer. Undersökningen visar oftast inga exakta svar utan avgränsar 

problemområdet. Det explorativa syftet är främst tillämpbar till att identifiera vilka frågor som 

forskarna vill ha svar på en så kallad förstudie. (Christensen et al, 2001) Vilket syftar till 

hypoteser/antagande som sedan kan leda till föremål för prövning/tester (Andersen, 1998). 

 

 



 

- 9 - 

2.3.3 Kausala syfte 

 

Kausala är förklarande syfte som innebär att forskaren är välbekant med det fenomen som skall 

undersökas och förklarar varför fenomenet fungerar som det gör.  Det här görs i förklarande 

undersökningar som oftast bygger på explorativa och deskriptiva undersökningar men de går ett 

steg längre då de också identifierar orsaken till en viss verkan. (Christensen et al, 2001) 

 

2.3.4 Val av undersökningsansats 

 

För att besvara vår problemformulering väljer vi undersökningsansatsen av deskriptiv och 

explorativ karaktär. Vi anser att vi har en grundläggande förståelse för vad kundkorten är till för 

men vi vill undersöka varför människor har kundkort och om de är redo för en förändring. 

 

2.4 Forskningsmetod 

 

De huvudsakliga undersökningsansatserna är tvärsnittsstudier, longitudinella studier, 

experimentella studier och fallstudier. Undersökningens ansats handlar om hur forskaren ska gå 

tillväga för att utforma en undersökning och få fram ett resultat. Undersökningsansatsen kan i 

första hand påverka hur forskaren väljer att behandla undersökningens analytiska -rumsliga och 

tidsdimension. Det vill säga om valet ska vara mellan en djup eller bred undersökning och en ad 

hoc eller återkommande undersökning. (Christensen et al, 2001) 

 

2.4.1 Tvärsnitts ansats 

 

Tvärsnittsansatsen är en studie som är bred och oftast ytlig ad hoc undersökning där ett litet urval 

av individer vid en given tidpunkt undersöks. Tvärsnittet passar bäst om forskaren har ett 

beskrivande syfte och vill kvantifiera sin beskrivning. Metoden är vanligast eftersom den är 

mindre kostsam än de övriga fyra undersökningsansatserna. Insamlingstekniken på 

tvärsnittsansatsen är enkät med fasta svarsalternativ, telefonintervjuer eller personliga intervjuer. 

(Christensen et al, 2001) 

2.4.2 Longitudinell ansats 

 

En studie som baseras på en longitudinell ansats är bred och oftast ytlig undersökning där ett eller 

flera representativa urval av individer, en grupp av individer eller organisationer från en specifik 

målpopulation studeras över tiden. Ansatsen är vanligtvis en kvantitativ studie där presenteras 

resultaten oftast i form av statistiska generaliseringar. (Christensen et al, 2001) 
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2.4.3 Experimentell ansats 

 

Experimentella ansatsen kan genomföras både som en ad hoc studie och som en återkommande 

studie. Studien kan både vara bred och ytlig respektive smal och djup. Ansatsen lämpar sig bäst 

när forskaren har ett avgränsat syfte och undersökningsproblem. (Christensen et al, 2001) 

2.4.4 Fallstudie 

 

Vid en fallstudie mäter forskaren kvantifierbara faktorer på ett antal respondenter, mätningarna 

kan genomföras över tiden eller vid ett tillfälle. För att få djupare förståelse på problemet 

genomförs det en kvalitativ fallstudie som innebär att endast en liten del av ett specifikt tillfälle 

undersöks. Vid en fallstudie kan forskaren dock inte genomgöra några statistiska generaliseringar 

eftersom statistiska resultat inte är något som söks, utan det handlar om att hitta information samt 

kunna skapa förståelse. En fallstudie kan ha explorativt, beskrivande eller förklarande syfte samt 

att metoden används vid observationer och djupintervjuer. (Christensen et al, 2001) 

 

2.4.5 Val av forskningsmetod 

 

 

Vår forskningsmetod är baserad på tvärsnittsansatsen som hjälper oss att besvara på 

frågeställningen. Vi vill, om möjligt, kunna göra en generalisering för hela populationen därför 

anser vi att den här ansats är mest lämplig för vår undersökning. Vår tvärsnittsansats är bred och 

ytlig eftersom vi undersöker många enheter med hjälp av en enkät.  

 

2.5 Undersökningsmetod 

 

Valet av undersökningsmetod är baserad på vilket sätt det insamlade materialet ska bearbetas, 

tolkas och sedan presenteras (Andersen, 1998). Det finns två huvudsakliga former av 

metodansatser, kvalitativ och kvantitativ metod. Val av metod beror på vad forskaren vill 

undersöka, syftet med undersökningen och vilken typ av data som behövs för att besvara den 

aktuella frågeställningen. Skillnaden mellan metoderna är att den kvalitativa metoden har en 

flexibel framtoning medan den kvantitativa metoden har en mera strukturerad form. (Holme & 

Solvang, 1997) 
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2.5.1 Kvalitativ metod 

 
Den kvalitativa metoden grundar sig på att upptäcka, förstå och finna det karaktäristiska för ett 

problem. Kvalitativ studie används då syftet med metoden är att undersöka fenomen på djupet 

och där sammanhanget är viktigare än de enstaka delarna. Forskaren undersöker få enheter och 

strävar efter att få en helhetsbild utifrån sin frågeställning. Kvalitativ metod har sin fokus på 

forskarens tolkning av den insamlade informationen. (Holme & Solvang, 1997) 

 

En undersökning av kvalitativ karaktär fokuserar på att försöka beskriva verkligheten och de 

samband som växer fram. Den kvalitativa undersökningen beskrivs som ostrukturerad med fokus 

på processernas innehåll. Metoden är begränsad på grund av att undersökarens subjektiva 

förmåga att tolka de kvalitativa data. Den kvantitativa metoden är subjektiv och kan vara 

förklarande, beskrivande och explorativ samtidigt som den syftar till att bygga teorier. 

(Christensen et al, 2001) 

 

Kvalitativa metoden har sin styrka i att lättare få tillgång till mer förståelse för det 

problemområde som det är avsett att undersöka. Svagheten är att antalet respondenter är få och 

resultatet kan bli snedvridet. (Holme & Solvang, 1997)  

 

2.5.2 Kvantitativ metod 

 
Kvantitativa metoden är en bred och ytlig undersökning och används för att framföra allt i siffror. 

Undersökningen fokuserar på mängd, antal och frekvens av olika variabler som sedan kan 

analyseras och bearbetas statistiskt. Kvantitativa undersökningar är strukturerade och data samlas 

in med hjälp av en strukturerad enkät. (Christensen et al, 2001) Den kvantitativa metoden 

karaktäriseras av statistiska och matematiska formler, syftet är att förklara olika företeelser som 

undersöks. (Andersen, 1998) 

 

Analysen är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler. 

Den kvantitativa metoden är mest lämpar sig när det finns god kunskap om det som studeras och 

en eller flera teorier testas. Resultatet används till att förbättra och utveckla existerande teorier. 

(Christensen et al, 2001) 

 

Kvantitativ metod har sin styrka i att informationens framtagning är generaliserbar. Svagheten 

ligger i att den insamlade informationen inte försäkrar relevansen för forskarens 

problemformulering. (Holme & Solvang, 1997) 

 

2.5.3 Val av undersökningsmetod 

 
Vår avsikt med studien är att skapa en verklighetsbild kring ämnet därför har vi valt att göra en 

kvantitativ undersökning, eftersom vi vill få en övergripande bild på den nuvarande situationen. 

Vi har genomfört en enkätundersökning som främst syftar till att generera kvantitativ 
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generaliserbar data. Vår studie innehåller även ett inslag av en kvalitativ undersökning då vi 

intervjuade en bank för att få uppfattning om deras ställningstagande till vår problemformulering.  

 

2.6 Datainsamling 

 

Det finns två sorters datainsamlingar, primärdata och sekundärdata. Det handlar om forskarens 

medverkan vid insamling av data (Andersen, 1998). 

 

2.6.1 Primärdata 

 
Primärdata är när forskaren själv samlar in information med hjälp av olika insamlingstekniker för 

ett specifikt ändamål. Det gör forskaren genom att direkt gå till den primära informationskällan. 

(Jacobsen, 2002) 

 

Olika tekniker som kan användas vid insamlingen är exempelvis enkät, intervju, observation och 

experiment. Att använda sig av primära datainsamlingstekniker finns det möjligheter till att samla 

in olika typer bakgrundsvariabler av demografiska, sociala och ekonomiska karaktär. Men även 

information om respondentens personlighet, olika vardagsaktiviteter och intressen. (Christensen 

et al, 2001) 

 

Fördelen med den här typen av data är att den kan skräddarsys till undersökningens problem. 

Nackdelen med primärdata är att det är tidskrävande och kostsamt (Christensen et al, 2001). 

 

2.6.2 Sekundärdata 

 
Sekundärdata är när forskaren inte har samlat in data direkt från informationskällan utan den är 

baserad på tidigare information som har samlats in av andra (Jacobsen 2002). 
 

Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig i exempelvis tidningsartiklar, journaler och 

forskningsrapporter. Den kan både innehålla extern och intern information. Det är viktigt att 

forskaren kritiskt granskar materialet och ifrågasätter i vilket syfte det har tagits fram. För att 

kunna bedöma tillförlitligheten då sekundär data kan vara inaktuell eller snedvriden av felaktig 

information. (Christensen et al, 2001) 

 

Fördelen med sekundärdata är att den är mycket billigare och mindre tidskrävande än primärdata. 

Nackdelen är att informationen inte alltid passar in i forskarens undersökningsproblem samt att 

den kan vara felaktigt klassindelad eller inaktuell. (Christensen et al, 2001) 

 

2.6.3 Val av datainsamlingsmetod 
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I vår studie använder vi oss av både primär och sekundär data. Empirin bygger på det egena 

insamlande materialet i form av kvantitativa intervjuer. Primärdata tas fram med hjälp av en 

enkätundersökning samt kvalitativ intervju. 

 

Vi använder oss av sekundära data som är viktigt för vår teoretiska referensram där vi vill skapa 

förståelse för det som vi undersöker men även för att stödja analysen av vårt resultat. Vi kommer 

framför allt att använda oss av olika kurslitteraturer och söka information i vetenskapliga artiklar 

som berör ämnesområdet.  

2.7 Datainsamlingsteknik 

 

2.7.1 Intervju 

 

Det finns tre former av intervjuer, den kan vara formaliserad, strukturerad eller ostrukturerad i 

form av informell konversation. I en strukturerad intervju är det en enkät med frågor som bestäms 

i förväg. Vid semistrukturerade intervjuer använder forskaren en intervjuguide som är en lista på 

teman och frågor som kommer att tas upp under intervjun. En ostrukturerad intervju har däremot 

ingen lista på teman utan intervjun är informell där respondenten får prata fritt och området 

undersökas på djupet. (Christensen et al, 2001) 

 

Det finns fyra olika typer av intervjutekniker, den personliga intervjun, fokusgrupp, 

telefonintervju och slutligen den påstana intervjun (Christensen et al, 2001). 

 

Den personliga intervjun innebär att marknadsundersökaren personligen för en dialog med 

respondenten. Svaren från respondenter tenderar till att bli mer klarsynta och välformulerade i 

den personliga intervjutekniken framför de andra teknikerna. (Christensen et al, 2001) 

 

Fokusgrupp kännetecknas av flera respondenter som samtidigt deltar i undersökningen. Gruppen 

leds av en så kallad moderator, som har till uppgift att skapa en diskussion kring ett givet ämne 

mellan respondenter i gruppen. (Christensen et al, 2001) 

 

Telefonintervju innebär att intervjuaren ringer upp respondenten och för samtalet via telefonen. 

Telefonintervjun är oftast strukturerad och respondenten ges ingen möjlighet att föra en 

diskussion med intervjuaren, tillskillnad från den personliga intervjun. (Christensen et al, 2001) 

 

2.7.2 Observation 

 

Observation handlar om att forskaren själv tar del av en undersökning och bestämmer vad 

han/hon vill studera. Fördelen med metoden är att vid observationen kan forskaren avgöra vad 

som är säkert utan att behöva vara beroende vad en person känner till, kommer ihåg eller vill 

svara på. Dock finns det risker med att använda en sådan metod eftersom observatören kan 

genom sin närvaro påverka vad som kan hända. Genom att veta vilka beteendemönster som kan 

förekomma kan forskaren utnyttja situationen genom att i förväg bestämma vad som skall ingå 

och det kallas för strukturerad observationen. I vissa fall kan det vara svårt att i förväg strukturera 
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upp en observation. Därför kan det vara lämpligt att göra en förundersökning i form av 

ostrukturerad observation. (Lekvall & Wahlbin, 1987) 

 

2.7.3 Enkät 

 

En enkät är en skriftlig sammanställning av olika öppna eller slutna frågor där respondenten får 

ange sina svar. Enkäten kan administreras på två olika sätt. Det ena är att respondenten själv 

fyller i enkäten och det andra alternativet är att intervjuaren fyller i svaren. Det finns olika typer 

av enkäter som exempelvis, postenkäter, webbenkäter och besöksenkäter. Besöksenkäter kan 

antagligen vara självadministrerade eller av intervjuadministrerandekaraktär. (Christensen et al, 

2001) 

 

En enkät kan vara i form av standardiserad och icke-standardiserad. I en standardiserad enkät står 

frågorna i en viss ordning och frågorna är formulerade på samma sätt till samtliga respondenter. I 

en icke-standardiserad enkät är inte frågorna formulerade i förväg utan frågor kan ställas i olika 

ordning beroende på respondentens svar. (Christensen et al, 2001) 

 

Beroende på om undersökaren vill styra respondenternas svar eller inte kan undersökaren 

använda sig av antagligen strukturerade svarsalternativ eller icke-strukturerade svarsalternativ. I 

strukturerade svarsalternativ är alternativen förutbestämda och med icke-strukturerade 

svarsalternativ menas att svarsalternativen är friare och inte helt bestämda i förväg. Om enkäten 

är strukturerad innebär det att den är lättare att administrera, mata in och analysera. (Christensen 

et al, 2001) 

 

2.7.4 Webbenkät 

 

Webbenkät är en enkät som skickas via Internet, antingen via e-post eller via en hemsida. Det 

finns ett antal tillvägagångssätt att använda sig av för att genomföra en enkätundersökning via 

Internet. Första steget är att utforma en webbenkät för att respondenterna ska kunna svara genom 

att markera sitt svar direkt på skärmen. Därefter informeras respondenterna om undersökningen 

via e-mail där undersökaren talar om vilket syfte den har med undersökningen samt hur 

respondenten skall göra för att svara på enkäten. När en webbenkät utformas måste en 

påminnelse skickas ut för att påminna respondenterna att svara på enkäten. Slutligen skickas ett 

tackbrev för att tacka respondenterna som har medverkat i undersökningen. (Christensen et al, 

2001) 

 

2.7.5 Experiment 

 

Experiment används då undersökaren jämför individer eller grupper av individer som utsätts för 

någon form av förändring i sin miljö. Sedan jämförs resultatet före förändringen med situationen 

efter förändringen för att se om förändringen är orsaken till resultatet. För att kunna genomföra 

ett experiment måste undersökaren ha full kontroll över undersökningssituationen. Experiment 



 

- 15 - 

passar bäst i en laboratoriemiljö där undersökaren har full kontroll på den omgivande miljön och 

de individer som deltar i experimentet.(Christensen et al, 2001) 

 

Den experimentella ansatsen är lämplig när undersökaren har en klar bild av vad som skall 

studeras. Det innebär att det ska finnas ett avgränsat undersökningsproblem samt ett klart 

definierat syfte som formuleras som ett antagande (hypotes).(Christensen et al, 2001) 

 

2.7.6 Mätskalor 

 

Det finns olika mätskalor beroende på vilken som väljs, samt vilken typ av analyser som göras. 

Exempel på mätskalor är, nominal-, ordinal -, intervall- och kvotskalor. (Christensen et al, 2001) 

 

Nominalskala är de mätvärderade klasser eller egenskaper som utgörs i en nominalskala. Här 

mäts olika undersökningsobjekt som exempelvis kön, ålder och civilstånd. Vid användning av 

nominalskal ska respondenten endast kunna tillgöra en klass. Klasserna måste vara uttömmande 

och uteslutande vilket betyder att det måste finnas ett och endast ett rätt alternativ för varje 

enskild respondent.(Christensen et al, 2001) 

 

En ordinalskala är när mätvärdena bildar en naturlig ordningsföljd, men avstånden mellan de 

olika värdena är okända. Därför är det bara möjligt att rangordna alternativen som innebär att ett 

alternativ föredras framför ett annat. Därför är det inte möjligt att beräkna medelvärde eller 

standardavvikelse när en ordinalskala används. Istället är det typvärde, median, frekvens och 

kvartilavvikelse som kan studeras. (Christensen et al, 2001) 

 

Med en intervallskala kan undersökaren räkna fram medelvärdet och använda standardavvikelse 

som spridningsmått. Det beror på att avståndet mellan skalvärden är lika stora. (Christensen et al, 

2001) 

 

En kvotskala är en intervallskala som har en naturlig nollpunkt. Mätvärdena utgörs av siffror som 

representerar kvantitativa enheter vilket gör det möjligt att addera, subtrahera, dividera och 

multiplicera värdena. (Christensen et al, 2001) 

 

2.7.7 Val av datainsamlingsteknik 

 

Vi har genomfört en kvantitativ undersökning där vi har valt att använda oss av en webbenkät. Vi 

är medvetna om att webbenkät tar väldigt lång tid och det kan leda till att alla respondenter inte 

svarar, vilket kan resultera i en låg svarsfrekvens. Anledningen till att vi har valt en webbenkät är 

för att det är det enklaste sättet att nå ut till vår målpopulation.  

 

För att det inte ska uppstå några oklarheter hos respondenterna har vi provtestat enkäten på ett 

antal testpersoner för att få förslag på förbättringar innan vi skickade ut enkäten. Våra frågor är 

klara och tydliga så att respondenterna inte skulle behöva ha några svårigheter med att besvara 

dem. Frågorna måste vara enkla och få för att enkäten ska vara okomplicerad och överskådlig. 

Den utformade enkäten är både standardiserad och strukturerad. Vi har strukturerat våra 
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svarsalternativ så att det är förutbestämt vilka svar det finns att välja mellan. Det här är ett sätt att 

styra respondenterna eftersom de inte har någon möjlighet att uttrycka sig på något annat sätt än 

det som finns angivet i enkäten. De flesta frågorna har dessutom förutbestämda svarsalternativ. 

Vi använder oss även av svarsskalor på två av våra frågor som är dikotomiska frågor då det 

enbart finns två svarsalternativ (ja/nej) men vi har valt att ge respondenterna möjlighet att 

motivera sina svar. Vi använder oss av nominalskala i tre frågor där vi ta reda på kön, ålder och 

bank. Anledningen till att vi väljer att utforma en sådan enkät är för att underlätta för 

respondenten att svara. 

 

Vi har skickat ut vår enkät till de berörda respondenterna genom E-post. I de utskickade e-mailen 

till respondenterna beskrev vi kort och tydligt vad undersökningens syfte är samt att vi skulle 

vara väldigt tacksamma ifall de svarade så fort som möjligt. Vi avslutade e-mailet med en länk 

som länkar direkt till enkäten. Vi har själva utfört kodningen av webbenkäten i php. Efter att 

respondenterna har svarat på enkäten behöver de endast klicka på knappen skicka, så får vi 

tillbaka mail med deras svar. För att öka säkerheten är det endast möjligt att svara en gång på 

enkäten från samma dator.  

 

Enligt vår tidsplan skickade vi ut en påminnelse efter en vecka, vilket resulterade i att fler 

besvarade enkäter. I påminnelsen tackade vi dem som redan deltagit i undersökningen och 

påminde dem som inte hade gjort det. 
 
Intervjun som vi genomförde med banken bestod av två öppna frågor där respondenten fick tala 

fritt om ämnet.  

 

2.8 Urval 

 

Efter att forskaren har valt datainsamlingsteknik är nästa steg att välja ut vilka respondenter som 

ska ingå i undersökningen. Det finns två typer av urvalsmetod, sannolikhetsurval och icke- 

sannolikhetsurval. (Merriam, 1994)  

 

2.8.1 Sannolikhetsurval  

Ett sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs ut slumpmässigt och har en stor 

sannolikhet att komma med i urvalet. För att kunna göra ett sannolikhetsurval krävs det ett 

register över samtliga respondenter i populationen. Registret är till för att alla ska ha en chans att 

komma med i urvalet. Det finns fem typer av sannolikhetsurval: (Christensen et al, 2001) 

 

Systematiskt urval är då undersökaren väljer respondenter utifrån urvalsram med regelbundna 

intervall istället för slumpmässiga urval. (Christensen et al, 2001) 

 

Obundet slumpmässigt urval används vid tvärsnittsundersökningar då undersökaren vill uttala sig 

om hela populationen. Ett slumpmässigt urval görs då varje person i populationen har lika stor 

chans att komma med i urvalet. (Christensen et al, 2001) 
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Stratifierat urval handlar om att populationen delas in i två eller flera grupper beroende på 

gruppens egenskaper. Metoden används då undersökaren tror att en viss egenskap hos enheterna 

kan påverka resultat. Ett slumpmässigt oberoende urval görs i varje grupp. (Christensen et al, 

2001) 

 

Klusterurval görs genom naturlig gruppering exempelvis alla företag i en viss bransch. 

Flerstegsurval handlar om att numrera grupper och därefter göra ett obundet slumpmässigt urval. 

(Christensen et al, 2001) 

 

2.8.2 Icke-sannolikhetsurval 

 

Ett ickesannolikhetsurval innebär istället att chansen att respondenten blir utvald inte kan 

förutsägas och att respondenterna inte väljs slumpmässigt. Vid ickesannolikhetsurval kan 

generera ett snedvridet resultat då det kan finnas en hög andel över- och undertäckning från 

målpopulationen i urvalet. Det kan därför aldrig sägas att urvalets resultat kan generaliseras till 

hela populationen med någon känd sannolikhet. Det finns sex olika typer av icke-

sannolikhetsurval: (Christensen et al, 2001) 

 

Strategiskt urval innebär att undersökaren själv bestämmer vilka respondenter ur populationen 

som ska ingå i urvalet. (Christensen et al, 2001) 

 

Kvoturval är då undersökaren känner till portionerna för olika variabler såsom andelen 

kvinnor/män och kvotgruppen som motsvarar proportionen. (Christensen et al, 2001) 

 

Uppsökande urval används när det är svårt att komma i kontakt med intressanta enheter i 

populationen. Undersökaren försöker att identifiera respondenter som ska ingå i populationen och 

utifrån det försöka identifiera fler personer som kan ingå i populationen. (Christensen et al, 2001) 

 

Självurval är då respondenten själv tar initiativ till att delta i undersökningen. (Christensen et al, 

2001) 

 

Bekvämlighetsurval används då forskaren borde ha använt sig av slumpmässigt urval men av 

bekvämlighetsskäl väljer att inte göra ett statistiskt urval. (Christensen et al, 2001) 

 

Påstana urval innebär att undersökaren placerar sig någonstans där den tror att intressanta 

respondenter befinner sig, till exempel utanför en butik.  (Christensen et al, 2001) 

 

Oavsett vilken urvalsmetod forskaren väljer att använda kommer urvalet aldrig att motsvara exakt 

den population urvalet görs ifrån. Resultatet av undersökningen kommer att påverkas av hur väl 

urvalet stämmer överens med populationen. Forskaren måste därför alltid ta hänsyn till urvalets 

fel och brister. (Christensen et al, 2001) 
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2.8.3 Mätfel 

 

Mätfel kan uppstå vid frågeundersökningar där felen kan bero på intervjuaren, respondenten samt 

mätinstrumentet, men det kan även vara en kombination av samtliga orsaker. Mätfel kan bero på 

respondentens kunskap om och inställning till det ämne som undersöks. Andra fel som kan 

uppstå är att respondenten känner sig tvingad att svara på frågorna även åsikter kring ämnet 

saknas. Fel kan även uppstå när respondenten försöker gissa sig fram till svaret vilket leder till att 

slumpens inverkan på undersökningen ökar. Vid tolkning av respondenternas svar kan även 

mätfel uppstå på grund av intervjuarens inställning till respondenten. En positiv inställning till 

respondenten visas vanligtvis i en positiv tolkning av svar då intervjuaren riskerar att tolka 

respondentens oklara svar så att de passar medelvärdet.(Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001) 

 

2.8.4 Bortfall 

 

Bortfall innebär att respondenter som inte har svarat inte är representativa för hela 

målpopulationen. Bortfallet kan exempelvis bero på att respondenterna vägrat att svara på 

enkäten samt att de inte har något engagemang i undersökningen. Om bortfallet är stort kan 

resultatet bli missvisande därför ska bortafallet analyseras för att skillnader ska upptäckas mellan 

dem som svarat på enkäten och dem som inte har svarat. (Christensen et al, 2001) 

2.8.5 Val av urval 

 
Vi har valt att använda oss av icke-sannolikhetsurval. Vi började med ett strategiskt urval då vi 

samlade in olika e-maillistor från studenter som studerar vid Högskolan i Borås samt privata 

mailadresser. Utifrån listorna gjorde vi obundet slumpmässigt urval där vi slumpmässigt valde ut 

respondenter genom att vi utsåg vart tionde person från listan. Vi valde att undersöka både 

manliga och kvinnliga respondenter i åldersgruppen 20 +. Urvalets storlek är faktorn som 

påverkar resultatet. Vi valde att maila ut till 600 respondenter var av 200 svarade på vår enkät. 

Motivet till valet grundar sig på vårt val av undersökningsansats som är av kvantitativ karaktär, 

där vi anser att urvalet är mest lämplig för vår undersökning. 

 

I vår kvalitativa undersökning använde vi oss utav strategiskt urval då vi utförde intervjun med 

Tommy Alfelt som är företagsrådgivare på SEB.  

 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 

Det är viktigt att informationen som samlas in vid undersökningar är trovärdig och pålitlig, då 

resultatet i slutändan inte blir användbart (Holme & Solvang, 1997). Oberoende av 

forskningsmetoder måste den insamlade informationen granskas för att kunna avgöra dess 

trovärdighet. Det finns två sätt att mäta trovärdigheten på, validitet och reliabilitet. (Christensen 

et al, 2001) 
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2.9.1 Validitet 

 
Validitet handlar först och främst om trovärdighet. Begreppet validitet brukar delas upp i två 

kategorier, intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten handlar om hur väl en 

undersökning och dess resultat stämmer överens med verkligheten. Den externa validiteten 

brukar benämnas som graden av generaliserbarhet som innebär att resultaten kan generaliseras till 

personer och företeelser även utanför undersökningen. (Christensen et al, 2001) 

 

Det finns ett antal sätt att öka den inre validiteten på. Ett sätt är deltagarkontroll som innebär att 

respondenter som tillhandhåller informationen får ta del av forskarens tolkningar för att ta 

ställning till om resultatet är trovärdigt. Den yttre validiteten visar i vilken utsträckning resultatet 

från undersökning är användbart i andra situationer.  (Merriam, 1994)  

 

För att få fram trovärdigheten i en undersökning är det viktigt att den speglar verkligheten på ett 

relevant sätt. Vilket kan uppnås enklast genom att noggrant beskriva hur undersökningen har gått 

till och att resultatet av undersökningen är relevant. Det är ingen statistisk sanning som går att 

frambringa, det handlar om att ta fram den nuvarande situationen. (Christensen et al, 2001) 

 

2.9.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet handlar om i vilken grad undersökningen från mätmetoden kan påverkas av 

tillfälligheter, samt hur säkert och exakt det forskaren mäter faktiskt mäts. Därför bör inte 

mätningarna innehålla några otillförlitliga förhållanden vid kodning och registrering på några 

felaktiga sätt. (Andersen, 1998) 

 

En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem 

som utför mätningen eller de omständigheter som den sker under. Därför finns det två 

anledningar till varför reliabilitet är en irrelevant metod för att fastställa värde i en undersökning. 

Den första är att kvalitativ undersökning görs i en specifik situation och det sker ständiga 

förändringar, dels mänskliga och dels världsliga. Därför kan undersökningen aldrig få fram 

samma resultat varje gång. Den andra anledningen är att ingen agerar på samma sätt som en 

föregående undersökare. Eftersom verkligheten är i ständig förändring är det dock omöjligt att 

samla in likartade data som sedan kan mätas för samma resultat. (Christensen et al, 2001) 
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2.10 Metodval 

 

 

Figur 2 Metod 
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3. Teoretisk referensram  
 

 

I den teoretiska referensramen kommer vi att redogör för teorier som vi anser är relevanta för 

vår frågeställning. I kapitlet beskriver vi vår teoretiska referensram som kommer att utgöra ett underlag 

för vår empiri och analys. Teorierna kommer att ligga till grund för att vi ska kunna analysera vår 

problemformulering. 

 

3.1 Transaktionsmarknadsföring 

 

Transaktionsmarknadsföring är ett sätt för företag att attrahera och tillfredställa potentiella kunder 

med hjälp av faktorer i marknadsmixen. Processen är baserad på enkla och enskilda transaktioner 

som oftast är opersonliga och kan ske över en viss tid. Kunden är passiv i relationen och säljaren 

är aktiv och driver ett utbyte mellan parterna, inklusive kommunikationen. Det är företagen som 

fokuserar på att marknadsföra en produkt eller ett varumärke till en identifierad och förutbestämd 

kundgrupp. (Coviello, Brodie, Munro, 1997) 

 

Inom transaktionsmarknadsföring är kunderna anonyma. För att lättare nå ut till kunderna sker 

det med hjälp av olika massmedier som till exempel TV, tidningar etc. Grundtanken går ut på att 

få konsumenterna att välja ett varumärke framför konkurrenternas. Fokusen ligger på att 

massproducera där företag inte bryr sig om konsumenterna gör några återköp eller inte, utan det 

handlar egentligen om att kunden inte vill köpa produkten utan kunden övertalas genom 

marknadsföringen. (Grönroos, 2007) 

 

3.2 Relationsmarknadsföring 

 

Relationsmarknadsföring kan beskrivas som ett sätt att attrahera, bevara och förstärka relationen 

till kunderna. Grundtanken med affärsverksamheten är att erbjuda kunder tjänster samt skapa 

lojalitet genom att tillfredställa kundens önskemål och behov. Vikten ligger i att skapa en god 

relation med kunden och att kundens behov i en relation varierar beroende på vilken tjänst som 

relationen bygger på. Företaget måste tydliggöra vilka fördelar kunden får utav relationen för att 

han/hon ska vilja satsa på den. (Berry, 1995) 

 

Det finns fem strategiska element att utöva relationsmarknadsföring som är:  

 

 Utveckla en central tjänst för att bygga upp en kundrelation. 

 Skräddarsy relationen till individuella kunder. 

 Öka tjänsten med extra förmåner. 
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 Använda prissättning för att skapa kundlojalitet. 

 Marknadsföring för personalen så att de i sin tur presterar väl inför kunderna. (Berry, 

1995) 

Det finns två huvudsakliga riktlinjer inom relationsmarknadsföring. Den första är att företag har 

insett att en stark relation med kunderna har en stor betydelse. Den andra är förändringar i 

företagets omgivning som har bidragit till att företag har blivit medvetna om att behålla sina 

befintliga kunder istället för att hitta nya. För att relationsmarknadsföring ska vara framgångsrikt 

krävs det en god relation mellan företag och dess kunder men också ett långsiktligt, ömsesidigt 

förtroende och engagemang med andra aktörer. (Aijo, 1996) Även Grönroos (2007) menar att 

kunder i dagsläget är lönsamma då de har varit företagets kunder under en viss period. Kunderna 

är även medvetna och har bättre kunskap om andra alternativ på marknaden samt kräver mer av 

företagen och dess produkter/tjänster än vad de har gjort tidigare. 

 

3.2.1 Olika nivåer inom relationsmarknadsföring 

 

Det finns olika nivåer inom relationsmarknadsföring beroende på vilken relation företaget vill ha 

med kunderna. De tre nivåerna är finansiell nivå, social nivå och strukturell nivå. (Berry, 1995) 

Den finansiella nivån handlar om att företag vill förstärka kundlojalitet genom att kunden förlitar 

sig enbart på prissättningen och lockas till att komma tillbaka. (Berry, 1995) 

 

Den sociala nivån innebär att skapa sociala band med kunden. Det handlar om att skapa en mer 

personlig relation som är anpassade till den specifike kunden. Exempelvis kan företag organisera 

olika aktiviteter där kunderna kan skapa djupare relationer till företaget. (Berry, 1995) 

 

Den strukturella nivån innebär att företag fokuserar på att hitta strukturella lösningar på 

kundernas problem. Här binds kunden till företaget då kostsamma förmåner erbjuds som är svåra 

att anskaffa på egen hand eller som inte är lättillgängliga på annat håll. (Berry, 1995) 

 

3.3 Vad är lojalitet? 

 

Begreppet lojalitet kommer från franskan loi (légal) som innebär ”är lagenlig”, det vill säga att 

lyda (kungens) lagar. Lojalitet är ett omskrivet begrepp inom företagsledning och marknadsföring 

men det har främst använts inom direktmarknadsföring. På senaste åren har lojalitet blivit ett 

omdiskuterat ämne även inom relationsmarknadsföring. (Feurst, 1999) 

 

Lojalitet kan betyda många olika saker där mångtydigheten är främst det som har varit 

omfattande. Begreppet har kommit att innefatta så mycket, att det praktiskt taget har blivit svårt 

att använda både vid empiriska och praktiska hanteringar. (Söderlund, 2001) Även Uncles et al 

(2003) menar att det finns många definitioner kring begreppet lojalitet och påstår att det hela är 

en process, det vill säga vilka händelser som egentligen lockar kunderna till att bli lojala. 

Författarna menar att lojalitet kommer alltid att definieras som en cirkel som består av upprepade 
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frekventa köp eller stora volymer av en av samma varumärkesköp. Generellt handlar lojalitet om 

konsumenter som visar sin lojalitet genom exempelvis varumärke, tjänster, affärer, 

produktkategorier och aktiviteter. Många forskare och konsulter argumenterar att det måste 

finnas ett starkt ställningstagande till ett varumärke för en sann lojalitet skall existera.  

 

Varumärket är huvudingrediensen i en emotionell bindning. Om företaget har ett starkt 

varumärke betyder det oftast att kunden är emotionellt engagerad i företaget och att företaget är 

en stor del av kundens hjärta. I vissa branscher finns det varumärken som har förmåga att skapa 

emotionella bindningar som nästan intar mystiska dimensioner exempel på sådana är Ferrari, 

Harley Davidson och Hasselblad. (Blomqvist et al, 1999) 

 

Söderlund (2001) skriver att det finns ett antal gemensamma nämnare för en definition av 

begreppet lojalitet. Den första nämnaren är att lojalitet utgår från en aktör med någon slags vilja. 

Där aktören själv väljer att förhålla sig till ett objekt utan att vara tvingad till det aktuella valet 

med hjälp av båda yttre och inre tvångsmekanismer. En ytterligare nämnare är att lojalitet 

förutsätter någon typ av objekt som avser det som aktören önskar. Objektet kan vara av olika 

slag, exempelvis andra aktörer, ett varumärke eller idéer. Slutligen avser lojalitet ett förhållande 

över tiden, där förhållandet över tiden är mellan en aktör och ett objekt. Förhållandet kan utspelas 

på två olika nivåer, i den fysiska och i den mentala världen. I den fysiska världen handlar det om 

konsumentens observerade beteende och i den mentala världen är det konsumentens attityd och 

intentioner. Det är de båda nivåerna som lojalitet kan beaktas vid definition av begreppet. 

 

3.3.1 Lojalitet som beteende 

 

Lojalitet som betraktas som beteende kan innefatta flera olika beteendemässiga faktorer som kan 

definieras i begreppet. Den beteendemässiga lojaliteten finns sammankopplad med hur länge du 

har varit kund på företaget.  Författaren menar att kunden är mer lojal till företag om den har varit 

kund länge än de kunder som har nyligen har börjat använda företagets produkter och tjänster. En 

annan dimension av beteendemässig lojalitet är i vilken utsträckning som kunden endast köper 

produkter av ett visst märke, sprider inköpen mellan varumärken eller butiker. (Söderlund, 2000) 

Utsträckningen används oftast som en eller flera beskrivningsdimensioner i en relation mellan 

människor (Söderlund, 2001). 

 

3.3.2 Lojalitet som mentalt tillstånd  

 

Enligt vissa forskare ligger svårigheten i lojalitet som beteende, de menar att om lojalitet enbart 

ses som beteende går det inte att urskilja mellan ”sant” lojala eller ”falsk” lojala kund. Forskare 

hävdar att det är bättre att se konsumentens lojalitet som ett attitydliknande mentalt tillstånd. Med 

”sant” lojala kunder handlar det om att personer som köper ett märke eller har starka preferenser 

för märket. De ”falskt” lojala kunden är personer som inte direkt är trogna till märket och saknar 

därför starka preferenser. (Söderlund, 2000) 

 

Söderlund (2000) menar att skillnaden mellan attityd och beteende är oerhört viktigt eftersom de 

”sant” lojala kunderna är betydligt svårare att vinna över på grund av konkurrenterna. Samt är 
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alla kunder är stabila och lojala till dess varumärke utan att de vänder sig till konkurrenterna. Det 

mentala tillståndet är det som styr beteendet hos konsumenterna. En kund ska kunna göra ett 

medvetet val för att endast köpa ett visst varumärke eller köpa i en viss affär med sina preferenser 

i bakhuvudet.   

 

3.3.3 Samband mellan attityd och beteende 

 

Enligt Söderlund (2000) finns det även forskare som inte ser den gränsdragning mellan beteende 

och attityd som övriga forskare gör, utan ser istället kopplingar sinsemellan begreppen. De 

definierar lojalitet som ”styrkan i sambandet mellan relativa attityder och beteende”.(s. 26) Vad 

som kännetecknar en ”sann” lojal kund är därmed när den i både beteende och attityd är trogen 

till ett märke, till skillnad från en ”falsk” kund som har ett lojalt beteende men inte är lojal i sin 

attityd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Dick och Basus lojalitetsindelning (1994), anpassad efter Söderlund, 2000, s. 27 

 

Sant lojal är när konsumenten uppvisar ett lojalt beteende och en hög relativ, eller lojal, attityd. 

Lojalt beteende som inte hänger samman med en lojal attityd motsvarar falsk lojalitet, medan en 

lojal attityd som inte återspeglas i lojalt beteende innebär latent lojalitet. (Söderlund, 2000) 

 

3.4 Vad är ett lojalitetsprogram? 

 

Lojalitetsprogram kan definieras som en medveten åtgärd från företag vars syfte är att bygga upp 

ekonomiska och emotionella barriärer för kunden att byta leverantörer. (Feurst, 1999)  

 

Ett lojalitetsprogram handlar också om att bygga upp en marknadsbearbetning som på längre sikt 

skall ge fler kunder med högre livstidsintäkt. Genom att kunder köper mer vid varje tillfälle och 

förblir trogna under en längre tid desto större sannolikhet blir hon/han lojal till butiken och 

därmed också mer lönsam. Grundtanken med ett lojalitetsprogram är de frekventa aktiviteterna 

mot de befintliga kunderna. Genom att använda informationen om kunderna ökar sannolikheten 

att bearbeta rätt individer med rätt argument vid rätt tidpunkt. (Dowling & Uncles, 1997) 
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Många av dagens lojalitetsprogram har någon form av bonussystem där kunden kan samla in 

bonus vid varje köptillfälle och därefter belönas med programmets förmåner. Exempel på sådana 

förmåner kan vara bonuscheckar, gratis produkter och tjänster. Den vanligaste processen är att 

kunden har ett medlemskort och visar upp kortet vid varje köp för att samla in poäng. Köpet 

registreras i en kunddatabas där poängen registreras samt information om kundens köpmönster. 

De flesta lojalitetsprogram har ett medlemskort på olika nivåer. (Butscher, 2000) 

 

3.4.1 Olika typer av lojalitetsprogram 

 

Enligt Berman (2006) kan lojalitetsprogram delas in i fyra kategorier: 

 

Den första kategorin innebär att kunderna får rabatt på utvald produkt genom att han/hon drar sitt 

klubbkort på försäljningsstället. Dock resulterar det här inte till någon form av lojalitet eftersom 

belöningen går istället till själva kortägandeskapet. Här är medlemskapet öppen för alla där 

medlemmarna få samma typ av rabatt oavsett tidigare köp. Det är oftast små företag som inte har 

några direkta förpliktelser exempelvis livsmedelsbutiker. (Berman, 2006) 

 

Den andra kategorin avser att kunderna får en produkt gratis efter att ha köpt utvalda produkter 

till ett paketpris. Medlemskapet är öppet för alla konsumenter exempelvis vid ett antal köptillfälle 

får kunden en gratis hårklippning. (Berman, 2006) 

 

Den tredje kategorin handlar om att medlemmarna får avdrag eller poäng som är baserad på 

kumulativa köp. Företag efterfrågar medlemmar som skall spenderar tillräckligt för att få 

kvalificerade rabatter. Exempel på företag som använder poängbaserade program är 

flygplansbranschen, hotell och kreditkortsföretag. (Berman, 2006) 

 

Den fjärde kategorin är enbart baserad på poängsystem där medlemmarna erbjuds speciella 

kommunikationspromotioner och är indelade i olika segment som är baserad på kundernas 

tidigare köphistorik. (Berman, 2006) 

 

3.5 Kundnöjdhet 

 

Att god kvalitet ska leda till nöjda kunder som blir lojala och lönsamma för företaget, stämmer 

inte. Det har visat sig att nöjda kunder inte nödvändigtvis är lojala. Mellan 60 och 80 procent av 

kunderna har bytt leverantör trots att de har varit nöjda med den tidigare leverantören. 

Anledningen till att de har valt att byta leverantör beror på prissättningen eller att konkurrenten 

erbjuder nya produkter som innehar mer värde. Kundtillfredsställelse är viktigt men det anses inte 

vara tillräckligt för att skapa kundlojalitet. Förhållandet mellan kundtillfredsställelse och lojalitet 

har olika karaktärer beroende på upplevd konkurrens inom branschen. I en hård konkurrensutsatt 

bransch räcker det inte att kunden är nöjd. Kunden måste också vara mycket nöjd för att lojalitet 

ska uppstå.  Vanligtvis anses lojala kunder vara lönsammare än andra kunder då långvariga 

kunder kan styras med hjälp av att använda sig av företagets tjänster för att kunns skapa lägre 

kostnader. Målet i varje bransch bör vara värdeskapande och inte lojalitet trots att lojalitet är det 

bästa lackmustestet på att skapa värde för kunden. Om nöjda kunder inte är lojala och lojala 
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kunder inte nödvändigtvis är lönsamma är den bästa utgångspunkten att dokumentera kundernas 

faktiska beteende. (Blomqvist et al, 1999) 

 

3.6 Kundvärde 

 

Kundnärhet är satsning på att åstadkomma resultat och inte på att tillfredställa kunden. Istället 

handlar det om att ge den enskilda kunden den bästa tänkbara lösning på problemet. Ett kundnära 

företag vet att deras kunder inte köper varor eller tjänster utan de köper enbart de fördelar som 

företaget erbjuder kunden. Ju större fördelar det är desto mer köper kunden, något som är lönsamt 

för både köpare och säljare. (Wiersema, 1996) 

 

För att kunna förstå vad kundupplevt värde är och vad som krävs för att det ska öka måste vi först 

förstå vad värde innebär för kunden. Kundupplevt värde är konsumenternas utvärdering av 

produkten som är baserad på kundernas uppfattningsförmåga om vad de har fått och vad de har 

betalat för. Värde är det som konsumenterna får när de köper en produkt/tjänst. Genom att lägga 

till mer värde till huvudtjänsten kan tjänstekvaliteten förbättras och konsumenterna ser tjänsten 

som mer attraktiv. Tjänsterna inkluderas i erbjudandet genom att företag försöker förbättra 

kundtillfredsställelsen. Bra kärnproduktskvaliteter samt upprätthållande service kan öka 

konsumentens förmån och påverkar kundupplevd kvaliteten positivt. Upplevt värde är subjektivt 

och individuellt och kan därmed variera mellan kunderna. Dessutom kan en individ utvärdera 

samma tjänst på olika sätt beroende på vilken situation den befinner sig i. Företag behöver därför 

komma närmare sina kunder för att kunna förstå deras behov, preferenser och alla de faktorer 

som bildar kundens värdekedja. För att öka det kundupplevda värdet måste företag se till att alla 

kostnader elimineras eller minska kringkostnader som är störande moment för kunden. Företag 

måste minska kundens uppoffringar för att öka det totala värdet som kunden känner i samband 

med köpet. När ett företag sätter kundens behov i första hand och försöker att underlätta med 

kringkostnader ökar det totala värdet av relationen och även av de olika transaktionerna som 

genomförs. (Ravald & Grönroos, 1996) 

 

3.7 Kundklubb 

 

Kundklubbar har startats i de flesta företagen de senaste åren. Det mest konsumentorienterade 

företag har bildat klubbar som fungerar på business to business verksamhet. Klubbidén bygger på 

att kunderna får rabatter och andra förmåner om de är medlemmar. Medlemskapet ger tillträde till 

en readag innan den blir tillgänglig för den övriga allmänheten och i vissa fall kan medlemskapet 

ha ett statusvärde. (Jonsson, 1992) 

 

Medlemskap har följande syften för leverantörerna: 

 

1. Belöna kunder för trohet och därmed behålla kunderna längre och utnyttja medlemskapet 

mer. (Gummesson, 1998) 
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2. Få mer information om kunderna så att företagen kan bygga en databas och därmed lära 

känna kunderna bättre även vid stordrift. På det sättet kan företag nå ut bättre till 

kunderna med sina erbjudanden. (Gummesson, 1998) 

 

3. Om konkurrenterna erbjuder medlemskap så måste alla göra det för att bli kvar på 

marknaden. (Gummesson, 1998) 

 

En kundklubb kan ses som en kommunikativ sammanslutning av personer eller organisationer 

som drivs av en organisation. Organisationen ska kontinuerligt kunna ha direktkontakt med 

medlemmarna och erbjuda olika förmåner med högt upplevt värde. Målet är att aktivera 

medlemmarna och öka kundlojaliteten för att kunna skapa en känslomässig relation. Kundklubbar 

handlar i första hand om att bygga upp en relation till kunderna som på lång sikt skall få dem att 

bli trogna men även att konsumenterna ska tillfredsställa sin efterfråga på en produkt eller tjänst 

hos företag som driver en kundklubb. (Butscher, 2000) 

 

Kundklubben är även en värdeskapande metod som används för att öka återköp och köptrohet 

hos kunden. Målet är att skapa en långsiktig relation med kunden. Några viktiga egenskaper som 

skiljer kundklubben ifrån övriga lojalitetsskapande metoder är: (Butscher, 2000) 

 

 Kundklubben startas och drivs av en organisation och inte av kunderna själva. 

 Kundklubben ger kunden ett upplevt värde genom en kombination av ekonomiska och 

icke - ekonomiska förmåner. 

 Kundklubben ger möjlighet till en dialog mellan kunden och företaget. 

 Kundklubben kan samla in information som kan användas av andra avdelningar i 

företaget. 

 Kundklubben vill aktivera kunderna genom rekommendationer och att kommunicera med 

klubben.  

 En rabattkupong på en vara som kunden vanligtvis inte köper kan trigga ett impulsinköp 

och därmed en breddad kundkorg. (Butscher, 2000) 
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Figur 4 Kundklubbens uppbyggnad, anpassad efter Butscher, 2000 sid. 45 

 

3.7.2 Slutna och öppna kundklubbar 

 

Kundklubbar kan delas in i två kategorier, slutna och öppna klubbar. Vilken kategori som är 

lämpligast beror på syftet med klubben, målgrupperna och det enskilda sammanhanget. I slutna 

klubbar är det kunden som ansöker om medlemskap och betalar en medlemsavgift och där 

försöker företag värva de viktigaste målgrupperna som medlemmar. Oftast ska kunden uppfylla 

vissa kriterier för att bli medlem. I öppna klubbar finns det inga inträdeskrav, men i gengäld 

brukar de bestå av många medlemmar som företaget inte har någon fördel av. Sådana klubbar är 

förträffliga om den har gjort en mycket vid beskrivning av målgrupperna eller om potentiella 

kunder och konkurrenternas kunder också är primära målgrupper. (Butscher, 2000) 

 

Det finns flera olika typer av kundklubbar, till exempel distributörsklubbar och btb-klubbar. De 

senaste åren har btb-klubbar varit framgångsrika. De riktar sig inte till slutanvändaren utan 

vänder sig till mellanled och företag som använder produkten som en komponent i sin egen 

produkt. Distributörsklubben riktar sig istället till återförsäljare eller andra distributörer som för 

kundklubbföretagets produkter. En sådan klubb startas av en tillverkare vars syfte är att stödja 

återförsäljaren samt skapa bättre relation. Försäljaren får hjälp med skyltningsmaterial, 

annonsering, produktexponering eller personalutbildning i utbyte mot en medlemsavgift, 

särskilda kampanjer för företagets produkter eller särskild exponering.(Butscher, 2000) 

 

3.7.3 Klubbförmåner i en kundklubb 
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Förmånerna i ett lojalitetsprogram är det som utgör grunden för konceptet samt avgörande för om 

satsningen kan uppfylla målet att behålla kunder. Eftersom en kundklubb handlar om att bygga 

upp känslomässiga relationer är uppgiften att hitta de rätta förmånerna. Förmånerna måste vara 

värdefulla och potentiella för att kunna skapa känslomässiga band mellan kund och företag. De 

rätta förmånerna finns ur kundens synvinkel eftersom det är dem som upplever ett högt upplevt 

värde. Det är främst de förmåner som har högt värde som lockar till medlemskap fastän alla 

förmåner innehåller ett visst värde. Om en förmån ska upplevas som högt värde är det viktigt att 

den motsvarar målgruppens förväntningar samt att den innehar en viss egenskap så att det skiljer 

sig från mängden. Därför är det viktigt att inte bara ur företagets synvinkel värdet ska vara högt 

utan också ur kundernas synvinkel. För om kunden uppfattar att just den förmånen är annorlunda 

och är otillräcklig kan det leda till att värdet blir lägre. Kundens åsikt är därför oerhört 

betydelsefull och det gäller för företag att hitta långsiktiga fördelar som kan gynna medlemmarna 

samt förmedla klubberbjudanden som på något vis talar både för förnuft och känsla. (Butscher, 

2000) 

 

3.7.4 Ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner 

 

Ett framgångsrikt kundklubbskoncept innehåller en värdefull kombination av ekonomiska och 

icke-ekonomiska förmåner där kostnad och kompetens måste tas hänsyn till. De ekonomiska 

förmånerna är oftast konkreta och uppfattas av de flesta kunderna. Det kan vara prissänkningar, 

rabatter och rabattkuponger.(Butscher, 2000) 

 

Det som göra att kundklubben faller väl ut är de icke-ekonomiska förmånerna. De ”mjuka” 

förmånerna utgörs av specialerbjudanden och extra tjänster samt ett särskilt bemötande i 

kombination med den belöning som kunden söker. De icke-ekonomiska förmånerna står för 

större delen av lojalitetseffekten. Eftersom merparten av de mjuka förmånerna i kundklubben är 

av immateriell natur och dessutom är företagets eller produktrelaterade är det också mindre troligt 

att konkurrenterna kommer att kopiera dem. (Butscher, 2000) 

 

Det viktigaste är att hitta en kombination mellan ekonomiska och icke-ekonomiska eller mjuka 

förmåner. En kombination som är av högt upplevt värde för kunderna och får det resultat som 

eftersträvas, nämligen att de blir förblir trogna. Att enbart använda sig av rena ekonomiska 

förmåner kan inte målet uppnås, eftersom förmånerna är alltför enkla då det kan kopieras och är 

inte unika. Även mjuka förmåner kan nå målet eftersom det från början är möjligheten att spara 

pengar som lockar kunderna till systemet.(Butscher, 2000) 

 

3.7.5 Mål med kundklubbar 

 

Målet med ett lojalitetsprogram är att förbättra företagets vinst, avkastning och 

marknadsandelarna för att kunna säkra företagets överlevnad på marknaden. Kundklubbens syfte 

är att ge det extra värde som krävs genom att skapa känslomässiga relationer med medlemmarna. 

Den känslomässiga anknytningen är det som gör att bandet mellan företaget och kunden är unikt, 

starkt och varaktigt. En kundklubb handlar inte enbart om ekonomiska förmåner utan även om att 

bygga upp mjuka förmåner för att medlemskapet i en kundklubb ska kännas värdefullt och att 
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medlemmarna ska känner sig speciella. Genom att skapa en sådan känslomässig relation leder det 

till att klubben har en konkurrensfördel som delvis kan få medlemmarna att bli immuna mot 

konkurrenterna. (Butscher, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Kundklubbens viktigaste mål, anpassad efter Butscher, 2000 sid. 52 

 

3.7.7 Klubbens databas  

 
Varje klubb har en databas som innehåller detaljerad och korrekt information om kunderna. En 

kundklubb fungerar som ett verktyg för att samla data av rätt sort och mängd om de viktigaste 

kunderna. Uppgifterna kan användas som underlag för kundaktiviteter men är dessutom en 

värdefull informationskälla. Informationen om kunderna är ett strategiskt vapen som har stor 

betydelse för företagens utveckling då inga företag kan konkurrera utan att ha ingående kunskap 

om kunderna. En databas som innehåller aktuell information om kunderna har potential att föra 

företaget ett steg närmare en individanpassad marknadsföring. Om kundklubbar tillhandhåller ett 

kort och uppmuntrar medlemmar att använda det som betalningsmedel är det lättare att samla 

data om medlemmarnas köpvanor. Informationen blir mer fullständig ju fler försäljningsställen 

det är som accepterar kortet som betalningsmedel. Klubbkortet bör ha betalningsfunktion så att 

det kan användas vi försäljningstillfälle för att uppfylla sin funktion. Klubbkortet måste ha ett 

värde så att medlemmarna uppfattar själva kortet som värdefullt. (Butscher, 2000) 

 

3.7.8 Marknadsläge för närvarande 

 
Trenden om att skapa lojalitet hos kunder har växt då konkurrensen har blivit större och starkare 

och tvingar företagen att utveckla eller stärka strategiska konkurrensfördelar för att förbli 

konkurrenskraftiga. Företagets insikt är att det är mer lönsamt att behålla befintliga kunder än att 

ständigt försöka värva nya. Att satsa på att skapa kundlojalitet är inte bara viktigt, det är också en 

avgörande orsak till framgång för många företag. Konkurrensen på marknaden ökar idag och 

individanpassad marknadsföring har blivit allt viktigare för företagen. (Butscher, 2000)  
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4. Empiri 
 

I empirikapitlet kommer vi att presentera resultatet av vår enkätundersökning samt redovisa 

bortfall och svarsfrekvens. För varje fråga i enkäten redovisar vi ett sammanställt resultat i form 

av ett diagram med tillhörande beskrivning. Dessutom har vi sammanställt de två öppna 

frågorna som vi har haft i vår enkät genom att visualisera modeller. Vi har även gjort en intervju 

med SEB banken vars syfte är att ta reda på om det är finns en möjlighet att kontokortet ska 

ersätta alla klubbkort och hur proceduren skulle gå till. Vi gör en sammanställning av intervjun 

istället för att skriva ner i detaljer.  

 

4.1 Bortfall 

 

Av de 600 enkäter som skickades ut fick vi 200 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 33 %. 

Dock förekom det bortfall på 400 respondenter. Här nedan visas resultat från urvalet. 

  

Tabell 1 Bortfall och svarsfrekvens, anpassad efter Christens et al, 2001, s. 111 

 

 

 

Totalt i urvalet:   600 respondenter  

    

Bortfall:    

Antal ville ej medverka  291 respondenter  

Angav inte kön/ålder  34 respondenter  

Mailadress finns ej  75 respondenter  

    

Summa svar:  200 respondenter  

    

Svarsfrekvens:  200/600 = 33 % 
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4.2 Resultatredovisning av enkät 

 

Fråga 1. Kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diagram 1: ANDELEN KVINNOR RESPEKTIVE MÄN 

 

Diagrammet visar att fördelningen mellan kvinnor och män inte skiljer i stora marginaler. 107 

stycken (53 %) av respondenterna är kvinnor och 93 stycken (47 %) är män. 

 

 

Fråga 2. Ålder 

 

Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna är mellan 20 -  25 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagram 2: ÅLDERSFÖRDELNINGEN HOS KVINNOR 
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Diagrammet visar att 70 respondenter (66 %) befinner sig i intervallet 20-25 år. 

27 respondenter (25 %) befinner sig i intervallet 25-30 år.  

10 respondenter (9 %) befinner sig i intervallet 30+ år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3: ÅLDERSFÖRDELNING HOS MÄN 

 

Diagrammet visar att 48 respondenter (52 %) befinner sig i intervallet 20-25 år. 

37 respondenter (40 %) befinner sig i intervallet 25-30 år.  

8 respondenter (8 %) befinner sig i intervallet 30+ år. 

 

Fråga 3. Hur många kundkort/klubbkort har du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4: ANTAL KUNDKORT 
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I fråga fyra har vi få fram hur många kundkort varje respondent ägde. Det fanns fyra redovisade 

alternativ: inga, 1-2 kort, 3-6 kort, 6 eller fler.  
 

Diagrammet visar att 12 respondenter (6 %) inte har något kundkort i intervallet. 

67 respondenter (34 %) i intervallet har 1-2 kort.  

74 respondenter (37 %) i intervallet har 3-6 kort.  

46 respondenter (23 %) i intervallet har 6 eller flera kort. 

 

Fråga 4. Ser du något värde i kundkorten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagram 5: ANDELEN RESPONDENTER SOM SER VÄRDE I KUNDKORT 

 

Vi har få fram om respondenterna ser något värde i sina kundkort. Diagrammet visar att 138 

respondenter (69 %) anser att det finns ett värde i kundkort och 62 respondenter (31 %) ser inget 

värde i kundkorten. Här kan vi se att marginalen skiljer sig rätt markant mellan de som såg ett 

värde i korten och de som inte såg något värde.  
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Här följer respondenternas motivering: 
 

 

 

Figur 6 Visualisering av resultatet (egen illustration) 

 

Vi har utifrån de insamlade data från vår enkätundersökning utformat en modell. Modellen 

beskriver dels vilka motiveringar som respondenterna har anfört i fråga fem om de ser något 

värde i sina kundkort. Vi har sammanställt respondenternas svar för de respondenter som ser ett 

värde i sina kundkort samt de som anser att det inte finns något värde i kundkorten. Modellen står 

för både män och kvinnor eftersom det intressanta inte är könet utan det är de olika 

motiveringarna för kundkortens värde.  

 

De likheter som vi främst hittade i respondenternas svar ansåg att det fanns ett värde med 

kundkorten hade den starkaste argumentationen att de kunde få bonus, rabattcheckar samt att de 

samlade in poäng vid varje inköp. Andra motiv var att de fick erbjudanden som andra inte icke 

medlemmar inte fick, kunderna kände sig speciella där de betraktade känslan som VIP. Vissa 

respondenter ansåg att värdet i kundkorten skapade kundlojalitet och lönsamhet samt att 

kunderna blev belönade för sin trogenhet för butiker/företaget.  
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Vi hittade även likheter mellan respondenter som ansåg att det inte finns något värde i 

kundkorten. Av de respondenter som motiverade kunde vi finna motiveringar som att det inte 

fanns något värde i kundkorten och att det ger så lite tillbaks.   

 

Fråga 5. Hur fick du ditt kundkort/klubbkort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: ANSKAFFNING AV KUNDKORT 

 

I fråga fem fick respondenterna välja mellan de fem redovisade alternativen: Jag ansökte om det 

själv, Jag fick kortet när jag handlade där första gången, En kund rekommenderade kortet, Annat 

samt Vet ej. Resultatet blev jämt mellan två alternativ, då 89 respondenter (44 %) fick kortet när 

de handlade i affären för första gången och 86 respondenter (43 %) ansökte om kortet själva. 10 

respondenter (5 %) svarade att de inte visste hur de fick sitt kundkort och lika många svarade att 

de fick sitt kort på annat sätt som inte fanns med bland våra alternativ. Lägsta resultatet blev att 

en kund rekommenderade kortet då endast fem respondenter (3 %) har kryssat för alternativet.  

 

Fråga 6. Hur ofta använder du kundkort/klubbkortskort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7: FÖRDELNING AV KORTANVÄNDNING 
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I fråga sex fick respondenterna välja mellan de tre redovisade alternativen: Varje gång jag 

handlar på det stället, När jag kommer ihåg att ta med mig kortet, Aldrig.  
 

Diagrammet visar att 103 respondenter (51 %) använder kortet varje gång de handlar. 

69 respondenter (35 %) i intervallet använder kortet när de kommer ihåg att ta med sig det.  

28 respondenter (14 %) i intervallet använder aldrig kortet.  

 

 

Fråga 7. Varför har du kundkort/klubbkort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8: ANLEDNING TILL KUNDKORT 

 

I fråga sju fick respondenterna svara på varför de har kundkort. De fick välja bland tre redovisade 

alternativen: För att jag är lojal, För att jag får bonus, rabatt eller gratisprodukter, Annat. 
 

Diagrammet visar att 3 respondenter (2 %) använder kundkort för att de är lojala till företaget. 

179 respondenter (89 %) i intervallet innehar ett kundkort för att få bonus, rabatt eller 

gratisprodukter. 18 respondenter (9 %) i intervallet har andra anledningar till varför de har sitt 

kundkort.  
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Fråga 8. Vill du ersätta dina kundkort/klubbkort med ditt kontokort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagram 9: ANDEL VISADE INTRESSEN FÖR UTBYTEN AV KORT 

 

Hela vår undersökning går ut på att få fram svaret på frågan om det finns ett intresse för att 

ersätta kundkorten med ett kontokort. Det visade sig att lite mer än hälften av våra respondenter 

ville ersätta sitt kundkort med kontokortet.  

 

Diagrammet visar att 127 respondenter (63 %) vill ha allt – i - ett kort, däremot var det 73 

respondenter (37 %) som inte ville ersätta sina kundkort med kontokortet.  
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Respondenternas motivering var följande: 

 

 

Figur 7 Visualisering av resultatet (egen illustration) 

 

Vi har utifrån informationen från vår enkät utformat en modell. Den här modellen beskriver dels 

vilka kriterier som är gemensamma för personer som skulle kunna tänka sig att ersätta sitt 

kundkort och även de kriterier som binder samman personer som inte skulle vilja ersätta sitt 

kundkort med kontokort. Modellen står för både män och kvinnor eftersom det intressanta inte 

var könet utan vilka motiv respondenterna hade för sina svar.  

 

Respondenterna som är intresserade att ersätta sitt kundkort med ett kontokort har oftast tre eller 

flera kundkort. Respondenterna anser att ha många kort tar alltför mycket plats i plånboken och 

det vore smidigt och enkelt att endast ha ett kort eftersom det vore enklare att hålla reda på. 

Respondenterna vill ha det praktiskt och enkelt då majoriteten påpekar att ha ett kort för allt 

skulle underlätta deras vardag.  

 

Respondenter som inte vill ersätta sitt kundkort med ett kontokort ansåg att det känns osäkert och 

riskabelt. Respondenter anser att det fungerar bra som det är nu och ser ingen anledning till att ha 



 

- 40 - 

färre kort. Respondenterna vill inte kombinera sitt kontokort med något klubbkort då alltför 

mycket information skulle lagras på samma ställe. 

 

Fråga 9. Hur betalar du? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 10: BETALNINGSSÄTT 

 

Om ett kort ska kunna ersätta alla kundkort måste vi ta reda på om respondenterna betalar kontant 

eller konto/kredit.  

 

Diagrammet visar att 184 respondenter (92 %) använder sitt konto/kredit som betalningsmedel. 

Endast 16 respondenter (8 %) betalar med kontant 

 

Fråga 10. Vilken bank har du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11: BANKFÖRDELNING 

 

I fråga 10 fick respondenterna svara på vilken bank de har 
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Diagrammet visar att 108 respondenter (53 %) är kunder hos Swedbank. 

41respondenter (21 %) är kunder hos Nordea.  

13 respondenter (7 %) är kunder hos Handelsbanken  

38 respondenter (19 %) har en annan bank. 

 

4.3 Sammanställning av intervju med SEB i Borås 

 

Vi genomförde en personlig intervju med Tommy Alfelt som arbetar som företagsrådgivare på 

SEB banken i Borås. 

 
För att införa att kontokorten ska ersätta kundkorten berättar Tommy att företag måste köpa den 

här typen av tjänst hos kortinlösaren då varje företag har Visakort eller betalkort anslutna till 

kortinlösaren. Det är kortinlösaren som ser till att pengarna dras från kortet och överförs till 

företagets konto. Vidare berättar Tommy att rent tekniskt är det möjligt att genomföra den här 

typen av kontokort. 

 

För att den här tjänsten ska bli en lönsam affär för både bank och företag skulle kunderna få 

betala lite extra. Banken skulle få anställa fler personal för att hantera den här tjänsten, eller så får 

företag som har kundklubb får outsourca.  
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5. Analys och diskussion 
 

I följande kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet och ställer det i relation till 

de teorier vi har lyft fram i uppsatsen. Huvudsyftet med undersökningen har varit att undersöka 

våra antagande om verkligheten.  

 

5.1 Lojalitet 

 

För dagens företag är den bästa utgångspunkten att dokumentera kundernas beteende. Enligt 

Blomqvist et al (1999) är nöjda kunder inte alltid lojala, vilket vår undersökning också påvisar 

och att endas tre respondenter av vår population anser sig själva vara lojala till företaget. 

Kundtillfredsställelse är viktigt men inte tillräckligt för att skapa kundlojalitet. Utifrån vår 

undersökning kan vi se att kunderna inte är lojala för att de inte känner emotionella bindningar 

till företaget. Istället baseras det på företagets förmåner som lockar kunderna till att upprepa sitt 

köp.  

 

Butscher (2000) skriver att många av dagens lojalitetsprogram har någon form av bonussystem i 

form av medlemskort där kunden kan samla bonus vid varje köptillfälle och sedan belönas med 

programmets förmåner. Informationen som vi har samlat in från vår enkät indikerar att 94 procent 

av vår population har minst ett kundkort. Hela 43 procent av populationen ansökte kortet själva 

medan 44 procent fick kundkortet när de handlade där första gången. 

 

Om kunderna är trogna under en längre tid blir kunden troligtvis lojal till företaget. 

Målsättningen med lojalitetsprogram är att behålla och utveckla nuvarande relationer till sina 

kunder så att kunderna köper mer och oftare vid varje tillfälle. (Uncles & Dowling, 1997) Vår 

undersökning visar att 51 procent av våra respondenter använder sitt kort vid varje köptillfälle. 

Korten är effektiva då det har visat sig i vår undersökning att majoriteten använder sina kort varje 

gång de handla. Eftersom majoriteten använder sina kort vid varje köptillfälle kan det tolkas som 

ett lojalt beteende.  

 

Enligt Söderlund (2000) är skillnaden mellan attityd och beteende viktiga faktorer som bör skiljas 

åt. En sann lojal kund har ett lojalt beteende och en lojal attityd medan falsk lojalitet är en lojal 

attityd som inte återspeglas i ett lojalt beteende. Utifrån vår undersökning är det 89 procent som 

använder sitt kundkort enbart för att få bonus, rabatt och gratisprodukter. Vilket innebär att 

respondenter saknar starka preferenser för företaget och inte kan uppfattas som lojala kunder. 

Resultatet påvisar att det är enbart programmets förmåner som lockar och inte programmets 

bakomliggande syfte, vars mening handlar egentligen om att programmet är ett sätt att få 

kunderna att bli lojala.  
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5.2 Kundvärde  

 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att 69 procent av respondenterna ser ett värde i 

kundkorten eftersom de får någon typ av bonus eller rabatter. Beroende på vilket kort kunderna 

har kan de samla in poäng vid varje inköpstillfälle vilket leder till att kunderna upprepar sitt köp 

och blir belönad vid varje köptillfälle.  

 

Jonsson (1992) skriver att klubbidén bygger på att kunderna få rabatter och andra förmåner om de 

är medlemmar. Utifrån vår empiriska undersökning kan vi se att även kunderna tolkar klubbidén 

som ett sätt att få förmåner på. Det är något som skiljer sig ifrån kundklubbarnas mål som är att 

skapa känslomässiga relationer med medlemmarna så att de blir lojala till företaget (Butscher, 

2000).  

 

5.3 Kundklubbar 

 

Kundklubben är en värdeskapande metod som används för att öka återköp och köptrohet hos 

kunderna. Målet är att skapa en långsiktig relation till kunden. (Butscher, 2000) Enligt vår 

undersökning visade det sig att 51 procent använder sitt kort varje gång de handlar, 14 procent 

använder aldrig kortet samt att 35 procent använder kortet när de kommer ihåg att ta med sig. Här 

ser vi inga tecken på att det förekommer någon form av lojalitet hos de respondenter som inte 

använder sitt kort vid varje köptillfälle, eftersom det finns en chans att de kan vara lojala trots att 

de inte använder sitt kundkort. 

 

Kundklubbar som tillhandhåller ett kort och uppmuntrar medlemmar att använda det som ett 

betalningsmedel har lätt att samla in data om medlemmarnas köpvanor. Köpet registreras i 

kunddatabasen och företaget kan spara den aktuella informationen om kunden. Därför bör 

klubbkorten ha en betalningsfunktion så att det kan användas vid försäljningsstället för att kunna 

samla in så mycket information som möjligt om medlemmarna. Bilden blir mer fullständig ju fler 

försäljningsställen accepterar ett medlemskort som betalningsmedel. (Butscher 2000) Enligt 

Tommy Alfelt finns det teknik för att genomföra en tjänst där kontokorten ersätter kundkorten då 

bankerna hade varit tvungna att köpa kortinläsare från varje företag. Utifrån teorin är 

utgångspunkten att dokumentera kundernas köpbeteende, att ha ett kort där all köpinformation 

samlas anses vara lättare att kartlägga potentiella kunder. 

 

Det finns olika typer av kundklubbar, slutna och öppna kundklubbar. I en sluten klubb är det 

kunden som ansöker om medlemskapet och måste betala en medlemsavgift. I öppen klubb 

förekommer det dock inga inträdeskrav och det är oftast medlemmar som företagen inte har 

någon fördel av. (Butscher 2000) I vår enkätundersökning ställde vi frågan om hur våra 

respondenter införskaffade sina kundkort, det visade sig att 44 procent fick kundkortet vid första 

köptillfället och 43 procent ansökte kundkortet själva. Vi kan därför konstatera att alla klubbar 

inte är slutna då det finns vissa krav som konsumenter måste uppfylla. Där egentligen vem som 

helst kan bli medlem men behöver själv ta initiativet till att söka medlemskapet. 
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Coviello, Brodie och Munro (1997) beskriver transaktionsmarknadsföring som ett 

tillvägagångssätt för företag att attrahera och tillfredställa potentiella kunder. Det här består av 

enskilda transaktioner och är oftast opersonliga samt att kunderna är passiva i relationen där 

säljaren aktivt driver ett utbyte mellan parterna. I undersökning som vi genomförde visade det sig 

att endast 2 procent ansågs sig vara lojala till företaget genom att de hade företagets kundkort. 

Det här påvisar att det är opersonliga transaktioner som sker mellan kund och företag. Målet med 

kundklubbar är att aktivera medlemmarna och öka kundlojalitet för att skapa en känslomässig 

relation. Kundklubbar handlar främst om att bygga en relation till kunderna.(Butscher 2000)  

 

5.4 Kontokort/kundkort 

 

I vår undersökning ville vi få fram om det finns ett intresse för att kontokortet ska ersätta 

kundkorten. För att kundkorten ska uppfylla sin funktion bör den accepteras på fler ställen, något 

som ett kontokort gör. Hela 63 procent av våra respondenter ville ha ett kort som skulle ersätta 

alla kundkort de innehar. Respondenterna ansåg att det är enklare att hålla reda på samt att de 

kunde använda kortet vid varje köptillfälle. Men 37 procent av våra respondenter var skeptiska 

till idén och argumenterade att det hade varit osäkert att ha allt på ett och samma kort. Enligt 

respondenter som var positiva till förändringen anser de inte att kortbytet skulle vara något 

osäkert då kortet kan ersättas med ett nytt kort på samma sätt som ett borttappat kontokort. Ur vår 

undersökning har vi fått fram att populationen mellan 20 – 25 år är mest positiva till att ha ett 

kort istället för flera kundkort, medan målgruppen 25 – 30 var splittrad. Målgruppen 30 + var det 

hälften som ville ha ett kort och hälften vill inte ha några förändringar. Det var även jämt fördelat 

mellan Swedbank och Nordea där hälften av kunderna var positiva till iden medan andra hälften 

inte visade något intresse. Majoriteten av Handelsbankens kunder vill att kontokortet ska fungera 

som ett kundkort. 

 

I vår enkät frågade vi våra respondenter varför de använder kundkortet. Där fick vi fram ett 

resultat på att 3 procent har sitt kort för att de är lojala till företaget och 89 procent har enbart 

kortet för att få bonus, rabatt och gratisprodukter. Det här påvisar att påståendet stämmer överens 

med teorin, där Wiersema (1996) menar att ett kundnära företag vet att deras kunder inte köper 

varor eller tjänster, utan de köper de fördelar som det kan ge. Ju större fördelen är desto mer 

köper kunden något som är lönsamt för både företag och kund. 
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6. Slutsatser 
 

I kapitlet redogör vi för våra slutsatser som vi har kommit fram till efter att ha undersökt och 

analyserat vår problemformulering. 

 

Vi utgick ifrån en hypotes som är att undersöka om konsumenter - om det vore möjligt- skulle 

föredra att endast använda ett kort i vilket samtliga kundkort integreras.  

 

Utifrån vår empiri har vi fått visa att de flesta av våra respondenter är intresserade av att ha ett 

kundkort. Fördelningen mellan män och kvinnor är jämt fördelad. Undersökningen visar att 

majoriteten av respondenterna är mellan 20 -  25 år.  

 

Idag erbjuder de flesta företagen ett medlemskort till sina kunder, tanken är att skapa 

känslomässiga relationer med sina medlemmar. Då kunden är medlem i allt för många 

kundklubbar blir det påfrestande att hålla reda på alla kort och erbjudanden, inte minst att ha alla 

korten i plånboken. Vi kan dra slutsatsen att det finns ett intresse bland våra respondenter för att 

använda endast ett kort där samtliga kundkort integreras. De som var positiva till idén hade som 

argument att det vore smidigt och enkelt. Vi anser att det även bör tas hänsyn till de respondenter 

som inte vill kombinera sitt kontokort med något klubbkort då alltför mycket information skulle 

lagras på samma ställe. 

 

Eftersom studien syftar till att undersöka vårt antagande har vi utifrån de insamlade data från vår 

enkätundersökning kommit fram till att ett enda integrerat ”superkort” inte skulle påverka 

kundernas köpbeteende. Kunderna har sina köpvanor oavsett om de har företagsspecifika 

kundkort eller inte. De flesta av våra respondenter har mellan 1 - 6 kort varav mer än hälften 

använder kortet vid varje köptillfälle. Vår undersökning har visat att 44 procent fick kortet när de 

handlade i affären första gången därför påverkas inte kundernas köpbeteende beroende på 

kortinnehav. Majoriteten av våra respondenter ser ett värde med sina kundkort, men värdet med 

kundkorten är de rabatter, bonus och gratisprodukter och endast två procent av respondenterna 

har kortet för att de är lojala till företaget.  

 

 

 

 

 

.  
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7. Avslutande reflektion 

7.1 Källkritik 

 

Tillförlitlighetsutvärdering 

 

Då vi har använt oss av ett positivistiskt förhållningssätt i den här uppsatsen som i sin tur är 

kvantitativ anser vi inte att resultatet är generaliserbar. Vi har haft en objektiv syn på vår 

undersökning då den inte är baserad på några egna värderingar. Reliabilitet betyder tillförlitlighet 

och god reliabilitet innebär att samma undersökning ska resultera i samma svar varje gång den 

genomförs. Vi anser att om en liknande undersökning gjorts skulle samma resultat ha framställas.  

 

För att uppsatsen ska präglas av hög reliabilitet har vi lagt stor vikt vid utformning av våra 

intervjufrågor. För att förstärka studiens reliabilitet har vi varit noggranna med 

enkätutformningen och försökt att undvika slumpmässiga fel. 

 

Validitet betyder giltighet och är mätinstrumentets förmåga att mäta det som är avsett. Vi anser 

att validiteten i undersökningarna som genomfördes är hög eftersom respondenterna som 

intervjuades kunde endast svara en gång på enkäten. Undersökningens reliabilitet stärktes genom 

att vi var noggranna genom studiens gång. Vi anser att reliabilitet är hög i vår undersökning då vi 

har utformat frågorna utifrån vad vi verkligen vill mäta. Däremot är vi medvetna om andra mätfel 

som kan uppstå. Vi har ingen garanti att våra respondenters svar är helt sanningsenliga men vi ser 

ingen anledning till att respondenterna inte angav uppriktiga svar. För att vår undersökning ska få 

tillfredställande validitet krävs det att våra enkätfrågor ska kunna mäta de faktorer som är viktiga 

för vår problemformulering. Enkätundersökningsfrågor har prövats på ett antal respondenter 

innan det skickades ut för att undvika instrumentfel och för att kontrollera att frågorna är riktigt 

formulerade och lätta att förstå. Det är av ytterst vikt att frågorna i enkäten är lätta att förstå och 

att de inte kan misstolkas. Vår mätning sker med noggrannhet så att slumpmässiga fel inte blir 

större än nödvändigt. Vid insamlandet av våra data lagras vår webbenkät direkt i en databas för 

att minska risken för feltolkningar och översättningsfel vid senare analys. Vi anser att vår interna 

validitet är god då vi har varit kritiska till materialet vi har studerat. Eftersom vår undersökning 

består av 600 respondenter varav 400 är bortfall anser vi att uppsatsen har hög generaliserbarhet 

då extern validitet kommer att vara hög. 

 

För att ytterligare stärka reliabilitet i vår kvalitativa intervju har vi använt oss av en bandspelare 

för uppsatsens trovärdighet. Personen som vi har valt att intervjua för vår kvalitativa 

undersökning anser vi att Tommy Alfelt inte är rätt person för undersökningen. Eftersom vår 

avsikt var att ta reda på om det var möjligt att genomföra ett integrerat superkort, anser vi att även 

han kunde ge relevanta svar.   

 

Utifrån vår studie har det visat sig att majoriteten av våra respondenter är intresserade av att ha ett 

kundkort. Eftersom det finns en andel som inte vill att kontokorten ska ersätta kundkorten kan 

inte vår undersökning anses verifierbar. Vi har inte tillräckligt med empirisk fakta för att vår 
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slutsats ska kunna generaliseras för alla konsumenter. Vår undersökning gäller enbart för de 600 

respondenter som har medverkat. 

 

I metod och teori delen har vi använt oss av flera olika källor samt försökt använda material som 

är aktuell för vår undersökning. Vi anser att informationen uppfyller kravet för trovärdighet som 

är av god validitet.  

 

Böcker & artiklar 

 

För att uppnå vårt syfte och besvara vår problemformulering har vi använt oss sekundärkällor 

såväl som primärkällor i form av en enkätundersökning. De källor som vi har använt oss av är 

böcker, artiklar samt muntlig källa. 

 

Litteraturen som vi har använt i vår studie har vi försökt att välja ut källor som är relevanta för 

vårt syfte.  Litteraturen som vi har använt anser vi är av hög trovärdighet och tillförlitlighet i 

resonemanget då vi har använt böckerna tidigare som kurslitteratur samt fått rekommendationer 

från lärare. I metodkapitlet har vi använt oss av kurslitteraturen från metod och 

marknadsundersökningskursen samt annan litteraturer som är väsentliga och godtagna.  

 

Artiklar som vi har använt i uppsatsen är aktuella för ämnesområdet. Vi har krit iskt granskat de 

källor vi har använt och kommit fram till att det anses vara trovärdiga då de är från vetenskapliga 

journaler.  

 

I uppsatsen har vi endast använt oss av en Internetkälla då vi har refererat vårt nyckelbegrepp till. 

Källan är från Wikipedia men vi anser inte att det påverka uppsatsen tillförlitlighet. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under arbetsprocessen med den här uppsatsen väcktes intresset hos oss för ett antal andra 

aspekter inom lojalitetsprogram. Vi har dock inte kunnat täcka alla dessa aspekter i denna uppsats 

och därmed har vi som förslag till vidare forskning:  

 

 Då vi har gjort en undersökning för att skapa en övergripande bild på verkligheten skulle 

en mer omfattande undersökning kunnats göras där resultatet blir mer tillförlitligt. 

 

 Eftersom vi har gjort denna undersökning utifrån kundernas synvinkel vore det intressant 

att undersöka företagens synvinkel av att kontokorten skall ersätta specifika kundkort. 

 

 Vi är även nyfikna på hur lojalitetsprogrammen skulle påverkas då ett kort skulle ersätta 

alla kundkort.  
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Bilaga 1. Enkät 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

1. Om kontokort skulle ersätta alla klubbkort, hur skulle man gå tillväga för att genomföra 

det? 

 

2. Skulle det löna sig för banken och företaget att ha ett sådant samarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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