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Abstract 
 
During the last couple of years the structure of the consumer market has changed. The 
consumer’s behaviour and expectations have made it more difficult for companies to 
communicate with them through traditional media channels. As a result, mass marketing 
had to make room for data driven, segmented and differentiated influences. As it has 
ascertained that it is much cheaper to retain an existing customers then it is to recruit new 
customers, loyalty has become more important for companies. A more common thing in 
marketing is loyalty programs, which refer to reward existing customers. In the past years 
loyalty programs have received certain criticism as studies has shown that it doesn’t pay 
off to be loyal.  
 
We have chosen to collaborate with Sveriges Camping- och Stugföretagares 
Riksorganisation (SCR). In 2007 they made an investment in a new camping card system 
which will be the base of their marketing in the future. SCR’s main goal is to get the 
camping guests to camp more.    
 
The purpose of our study is to produce basic data that SCR can use in their work with the 
fictionalization of the CCS-card. By describing which benefits that gives SCR’s camping 
guests value in a loyalty program, if there is loyalty among SCR’s camping guests today, 
what SCR’s camping guests thinks about the current form of the CCS-card and finally 
what creates satisfaction among SCR’s camping guests, our study intends to give SCR a 
foundation for the new shape of the CCS-card.        
 
To answer the problem of our study a qualitative study and 16 interviews with 22 
respondents has been used. The interviews took place on two different camping places in 
Varberg. To see which behaviour the guests have on the camping we also made some 
observations.     
 
The conclusions gained are that there are two types of loyal campers, those who camps 
all summer on the same camping place year after year and those who camps much but on 
different camping places. We could however ascertain that loyal campers are not always 
the most profitable campers. We could also ascertain that there was a confusion and 
dissatisfaction among SCR’s guest about the CCS-cards current shape. The guest did not 



really understand why they had to pay for the card every year. Among our respondents 
there was only one respondent that had used the benefits from the CCS-card. We also 
identified a couple of things that creates satisfaction among SCR´s camping guests. 
Things like well-cared and fresh camping places, enjoyable staff, clean showers and 
toilets, pools etc. are examples of things that creates satisfaction among SCR´s camping 
guests. Finally we have identified nine requested benefits, of whom a lot of them have 
their basis in the camping guests dissatisfaction. A lot of the guest thinks it is to 
expensive to camp and therefore is discount on the camping price one of the most 
desirable benefits. 
 
This thesis is written in Swedish.  
 
 
 
Keywords: activities, benefits, loyalty, loyalty program, satisfaction  



Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har strukturen på konsumentmarknaden förändrats. Konsumenters 
beteenden och förväntningar har gjort att det blivit svårt för företag att kommunicera med 
kunder via traditionella kanaler. Som ett led i det här har massmarknadsföring fått lämna 
plats åt datadriven, segmenterad och differentierad påverkan. Lojalitet är något som blivit 
allt viktigare för företag då det har konstaterats att det är mycket billigare att kvarhålla en 
existerande kund än vad det kostar att värva en ny. Något som blivit allt vanligare inom 
marknadsföring är lojalitetsprogram för varumärken, vilka syftar till att belöna 
existerande kunder. Lojalitetsprogrammen har på senare tid fått ta emot en del kritik då 
undersökningar visar att det inte lönar sig att vara lojal.  
 
I vår undersökning har vi valt att arbeta tillsammans med Sveriges Camping- och 
Stugföretagares Riksorganisation (SCR) som under 2007 investerade i ett nytt 
campingkortsystem som i framtiden skall ligga till grund för deras marknadsföring. SCR 
har som huvuduppgift att få campinggästerna att campa mer.  
 
Syftet med vår uppsats är att skapa ett underlag för SCR som de kan använda i sitt arbete 
med omarbetning av CCS-kortet. Genom att beskriva vilka förmåner som ger SCR:s 
campinggäster värde i ett lojalitetsprogram, om det finns lojalitet bland SCR:s 
campinggäster idag, vad SCR:s campinggäster tycker om dagens CCS-kort samt vad som 
skapar tillfredställelse hos SCR:s campinggäster ämnar vår studie åt att ge SCR ett 
beslutsunderlag till den nya utformningen av CCS-kortet. 
 
Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har genomfört 16 djupintervjuer med totalt 22 
respondenter på två campingplatser i Varberg. För att hitta beteende på campingplatserna 
har vi även genomfört observationer.  
 
De slutsatser som vi har kommit fram till är att det finns två typer av lojala campare, de 
som campar hela sommaren på samma campingplats år efter år samt de som campar 
mycket men på olika platser. Dock kunde vi konstatera att lojala campare inte alltid är de 
mest lönsamma camparna. Vi kunde även konstatera att det fanns en förvirring och ett 
missnöje bland SCR:s campinggäster när det gällde CCS-kortets utformning idag. 
Gästerna kunde inte riktigt förstå varför de vara tvungna att betala för kortet varje år. Av 
våra respondenter var det endast en respondent som hade använt de förmåner som dagens 
kort erbjöd. Vi identifierade även en rad saker som skapade tillfredställelse hos SCR:s 
campinggäster. Saker som välskötta och fräscha campingplatser, trevlig personal, rena 
duschar och toaletter, pool etc. är exempel på saker som skapar tillfredsställelse hos 
SCR:s campinggäster. Slutligen identifierade vi nio efterfrågade förmåner, varav många 
har sin grund i campinggästernas missnöje. Många gäster tyckte att det var dyrt att campa 
och därför var rabatt på priset en av de mest efterfrågade belöningarna. 
 
 
 
Nyckelord: aktiviteter, förmåner, lojalitet, lojalitetsprogram, tillfredställelse 
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1. Inledning 
 
I uppsatsens första kapitel kommer vi att presentera problembakgrunden och problemdiskussionen till 
vår forskning. Det här mynnar sedan ut i en problemformulering med tillhörande 
undersökningsproblem. Kapitlet avslutas med uppsatsens problemavgränsning, syfte, perspektivval, 
definitioner av viktiga begrepp samt uppsatsens disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Evans, O´Malley och Patterson (1995) konstaterade för över tio år sedan att ett antal faktorer 
hade förändrat strukturen på konsumentmarknaden. Konsumenternas beteende och 
förväntningar hade förändrats och den splittrade konsumentmarknaden orsakade svårigheter 
för företag att kommunicera med kunder genom traditionella kanaler. Splittringen kunde 
bland annat förklaras genom en växande trend mot individualism. Petrison, Blattberg och 
Wang (1997) menade att företag kunde bli mer effektiva om de kunde lära känna och 
kommunicera med sina kunder genom individuella egenskaper istället för som i en del av en 
stor grupp. Steget mot en mer målinriktad kommunikation har legat till grund för 
databasdriven marknadsföring.  
 
Enligt Tapp (2005) var det sena nittiotalet och tidiga tjugohundratalet tiden för databasdriven 
marknadsföring. Tack vare sina möjligheter till billigare, mer flexibla teknologier och 
ökningen av välutbildade marknadsförare har utvecklingen av direktmarknadsföring1 gått 
snabbt framåt.   
 
Tio år efter Evans, O´Malley och Pattersons (1995) konstaterande skriver Banasiewicz (2005) 
att spridningen av kunddatabaser gjort att arbetet med marknadsföring förändrats i en snabb 
takt. En undersökning gjord av organisationen NRF (2006) visar att företag mer och mer 
använder sig av kunddata för att utveckla sina marknadsföringsprogram och 
produkterbjudanden. Banasiewicz (2005) menar att tillströmning av kunder, marknader och 
konkurrenskraftig förståelse har förvandlat marknadsföring från konst till vetenskap. Den 
ökade produktiviteten kommer genom bättre målgruppsurval. Som ett resultat av det här 
menar författaren att massmarknadsföring där ”one size fits all” sakta har fått lämna väg för 
datadriven, segmenterad och differentierad påverkan.  
 
Holmberg (2004) och Tapp (2005) hävdar att människor idag har ett behov av att variera sig. 
Trots det här faktumet menar Tapp (2005) att lojalitet blivit allt mer viktigt för företag. Vikten 
av att behålla kunder är nu brett accepterat och ett hett ämne inom marknadsföring 
(Wendlandt & Schrader, 2007; Tapp, 2005). Gable, Fiorito och Topol (2008) samt Tapp 
(2005) menar att det är mycket billigare för företag att kvarhålla en existerande kund än att 
värva en ny. Författarna konstaterar att kundlojalitet blivit en kritisk faktor till om ett företag 
blir framgångsrikt eller inte. Enligt Tapp (2005) har företag upptäckt att det är mycket svårare 
att särskilja sig med de traditionella försäljningsknepen, men det finns en växande tro om att 
direktkommunikation kan förstärka och förlänga varumärkesrelationer. De företag som 

                                                 
1Direktmarknadsföring är en metod av marknadsföring som baseras på särskilda kundregister som finns i 
databaser. Registren används som bas för analys, planering och genomförande av marknadsföringsprogram och 
kontroll av dem. Jämförelsevis är traditionell marknadsföring mer uppbyggd kring byggande av varumärken. 
(Tapp, 2005)  
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erbjuder överlägsen service eller individanpassade produkt- eller tjänstepaket via 
databasdriven marknadsföring kan särskilja sig själva. Patterson (1998) menar att 
direktmarknadsföring förenklar lojalitetsbyggandet då det skapas en dialog mellan 
konsumenter och företaget. 
 
Något som exemplifierar det nya tänkandet inom marknadsföring är enligt Banasiewicz 
(2005) lojalitetsprogram för varumärken, vilka är en bred kategori av belöningsbaserade 
initiativ som syftar till att få kundernas uppmärksamhet. Både Tapp (2005) och Banasiewicz 
(2005) menar att det redan är vanligt förekommande bland produktkategorier som 
detaljhandel och resor, men att det nu sprider sig sakta till andra kundprodukt- och 
tjänstekategorier som exempelvis bilar och underhållning. Enligt Caminal och Claici (2007) 
har de flesta flygbolagen infört ett program för lojala resenärer, vilket ger de människor som 
flyger ofta gratisbiljetter eller fria uppgraderingar. Liknande typer av program används av 
hotellkedjor.  Genom att ta till vara på den snabbt utvecklande informationsteknologin menar 
Banasiewicz (2005) att de här marknadsföringsinitiativen kan visa sig vara de mest 
kostnadseffektiva sätten till att finna och kvarhålla varumärkets mest lönsamma köpare. 
 
Enligt Dunlap (2004) visar en undersökning att ungefär åttio procent av aktiva amerikanska 
lojalitetsprogramsmedlemmar säger att deras medlemskap påverkar deras köpbeslut och 74 
procent säger att utan lojalitetsprogram skulle de köpa mycket mindre från det aktuella 
företaget.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Lojalitetsprogram och kundkort har på senare tid fått ta emot en del massmedial kritik då 
undersökningar gjorda av Milstead (2004) på Aftonbladet och Strömberg (2007) på 
Göteborgsposten visat att utdelningen i många lojalitetsprogram är obetydliga. Aftonbladets 
undersökning (Milstead, 2004) visar exempelvis att en kund som handlar på Coop måste 
handla för 7500 kronor för att få rabattkuponger på 50 kronor, vilket innebär en rabatt på 
mindre än 0,7 procent. Affärsidén med lojalitetsprogram är att få kunderna att handla alla 
varor i en och samma butik, men enligt Aftonbladets granskning lönar det sig att göra precis 
tvärtom, det vill säga vara otrogen och handla där det är billigast. I Göteborgspostens 
(Strömberg, 2007) granskning frågar de sig att om de låga bonusprocentsatserna skulle 
översättas till rea – vilka kunder skulle lockas av det då?  
 
Strömberg (2007) presenterar i sin artikel vilka olika förmåner som elva större svenska 
företag ger sina kundklubbsmedlemmar. Många har så kallade bonussystem där kunderna 
efter att ha handlat för en viss summa får tillbaka pengar utifrån en given procenttabell. Andra 
typer av förmåner kan vara rabatter, förtur till rea, riktade erbjudanden m.m. Trots kritiken 
mot bonussystemen visar en undersökning som Axfood (2008) gjort i samband med 
införandet av Hemköps bonussystem att de befintliga kunderna främst efterfrågade bonus på 
just inköp.  
 
Precis som stycket ovanför antyder har många människor åsikter om vad som är ”bra” 
förmåner i ett lojalitetsprogram. Då vi själva har våra plånböcker fyllda av olika kundkort har 
vi ofta och gärna diskussioner om vilka kundklubbar som är bra respektive dåliga. Intresset 
för lojalitetsklubbar väcktes under året på DM-utbildningen på Högskolan i Borås. Vi är båda 
av åsikten att det ska löna sig att vara lojal, men tyvärr anser vi att det snarare är ett undantag 
än en regel att så är fallet. Därför blev vi intresserade att skriva vår D-uppsats inom ämnet.  
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Genom kontakter på relationsbyrån StroedeRalton kom vi i kontakt med företaget SCR, vilka 
passade bra in på vårt valda problemområde. 
 
Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR) är en bransch- och 
marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretagares som startade 1967. 
Organisationen har idag cirka 550 medlemmar (campingplatser). SCR har som uppgift att 
marknadsföra och utveckla sina medlemmar. Under 2007 uppgick antalet gästnätter på 
Sveriges campingplatser till ca 17 miljoner, vilket är det tredje bästa resultatet genom 
historien. Det här är mycket bra med tanke på att sommaren 2007 präglades av regn. Genom 
att informera omvärlden och locka nya gäster hoppas de att Sverige skall bli Europas bästa 
campingland. Hot finns från aktörer som vill få SCR:s campinggäster att tillbringa semestern 
utomlands. Uppdraget som SCR har är alltså att få fler att campa mer och stanna i Sverige 
över sommaren. Det här skall uppnås genom att ge medlemmarna bästa tänkbara stöd och 
förutsättningar med aktiv marknadsföring, rådgivning samt utbildning. Dagens 
marknadsföring består främst av campingkatalogen ”Ett friare liv” och webbplatsen 
camping.se. För att kunna stå sig i konkurrensen har SCR under 2007 investerat på 
marknadssidan och då både i ny teknik och nya aktiviteter. Deras nya campingkortsystem som 
skall rullas från och med hösten 2008 kommer i framtiden utgöra basen av deras 
marknadsföring. (SCR Årsredovisning, 2007) 
 
Camping Card Scandinavia, CCS-kortet, är campinggästernas så kallade nyckel till SCR:s 
campingplatser. Kortet måste lösas varje år av campinggästerna för att de skall få bo på 
campingplatserna och kostar 125 kronor. Kortet är idag laddat med 65 olika förmåner och år 
2007 fanns det 1,8 miljoner kort utfärdade i Europa, varav 1,1 miljoner tillhör svenskar. (SCR 
Årsredovisning, 2007) 
 
Det nya systemet skall ersätta dagens manuella kortsystem och ge SCR mer information om 
gästernas intressen och behov. Enligt SCR:s årsredovisning (2007) kommer det nya systemet 
ge många fördelar, exempelvis kommer de att kunna använda kostnadseffektiv 
marknadsföring via E-post eller SMS. Dessutom finns möjlighet att individanpassa 
marknadsföringen utifrån gästens egna intressen och önskemål. (SCR Årsredovisning, 2007) 
 
Enligt Peter Jansson2 på SCR kommer det nya kortet att kunna användas som en typ av 
lojalitetskort. Idag används det främst för att underlätta för kunden vid incheckning samt att 
gästen får 65 olika förmåner och en försäkring. Idag får alla gäster tillgång till alla förmåner. 
Nackdelen med det gamla systemet är att SCR inte har någon information om hur mycket 
olika gäster campar, utan enbart vilket datum de campade sist. Genom det nya systemet 
hoppas de kunna arbeta mer med förmåner, men att de då skall vara mindre statiska och mer 
anpassade efter gästernas intressen. En idé är att kunna skapa mer lokala förmåner, men för att 
gästerna inte skall kommuniceras sönder kommer kommunikationen skötas centralt. Systemet 
ger även möjligheter till olika bonussystem.  
 
Precis som teorin tidigare antydde så har SCR liksom många andra företag nu förstått vikten 
av att individanpassa kommunikationen. Investeringen i en ny databas är något som vi ser 
som ett steg i rätt riktning. Det nuvarande campingkortet, kan mer kallas för ett förmånskort 
och kommer eventuellt att ersättas till något som kan likna ett lojalitetskort. Idag erbjuds alla 
gäster samma förmåner, men frågan är om det här kommer att locka gästerna till fler 

                                                 
2 Intervju med Peter Jansson, Administrativ chef på SCR, 2008-04-07 
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övernattningar? Frågan är då vad som skulle få camparna att campa mer? Den här frågan är 
inte något vi själva kan besvara, utan de som har svaren är camparna själva.  

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till en huvudfråga som lyder:  
 
Vilka belöningar ger SCR:s campinggäster värde i ett potentiellt lojalitetsprogram? 
 
För att få djupare förståelse om vårt undersökningsproblem har vi även valt att ställa 
ytterligare några frågor, så kallade delfrågor. Vi beskrev i bakgrunden att lojalitet blivit allt 
viktigare för företag och därför vill vi ta reda på hur lojala campinggästerna är idag. Vidare 
vill vi veta vad campinggästerna tycker om CCS-kortet och de förmåner som de erbjuds idag. 
Ytterligare ett problemområde som vi anser ger oss djupare förståelse är att ta reda på vad 
som gör campinggästerna tillfredsställda. Så därför kommer vi utöver ovanstående 
problemformulering även att undersöka följande tre delfrågor:  
 
Finns det lojalitet bland SCR:s campinggäster idag? 
 
Vad tycker SCR:s campinggäster om dagens CCS-kort? 
 
Vad skapar tillfredsställelse hos SCR:s campinggäster? 
 
Det här ger oss viktig information som sedan blir användbart i arbetet med att uppnå vårt syfte 
med uppsatsen, det vill säga att ge SCR ett underlag som de kan använda i sin omarbetning av 
CCS-kortet, skapa en djupare förståelse för vårt problemområde samt ge en bredare 
beskrivning av det. 
 

1.4 Problemavgränsningar 
 
Att identifiera vilka belöningar/förmåner som efterfrågas i ett potentiellt lojalitetsprogram 
kräver ett omfattande arbete om inga avgränsningar görs. Vi har därför avgränsat 
forskningsproblemet genom att enbart studera de belöningar/förmåner som ger SCR:s 
campinggäster värde och som är relaterade till deras campingvistelse.  
 
Det finns även många aspekter som skulle kunna undersökas i CCS-kortet vilket har medfört 
att vi har varit tvungna att avgränsa vårt forskningsproblem ytterligare. Avgränsningar har 
gjorts i form av att vi endast studerar vad gästerna tycker om förmånerna som CCS-kortet 
erbjuder idag, priset för att äga CCS-kortet samt gästernas användning av CCS- kortet.  
 
Slutligen har vi avgränsat vår studie geografiskt då vi endast genomfört vår empiriska studie 
på Södra Näs camping och Apelvikens camping i Varberg. Dessutom har vi enbart intervjuat 
gäster som är bosatta i Sverige.  
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1.5 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att skapa ett underlag för SCR som de kan använda i sitt arbete med 
omarbetning av CCS-kortet. Genom att beskriva vilka förmåner som ger SCR:s 
campinggäster värde i ett potentiellt lojalitetsprogram, om det finns det lojalitet bland SCR:s 
campinggäster idag, vad SCR:s campinggäster tycker om dagens CCS-kort samt vad som 
skapar tillfredsställelse hos SCR:s campinggäster ämnar vår studie åt att ge SCR ett 
beslutsunderlag till den nya utformningen av CCS-kortet. Uppsatsen syftar även till att ge en 
djupare förståelse för vårt problemområde samt ge en bredare beskrivning av det.    
 
Slutligen avser vi även att presentera rekommendationer till hur SCR skall gå vidare med vårt 
resultat.  
 

1.6 Perspektivval 
 
Uppsatsen är skriven utifrån ett kundperspektiv då campinggästernas åsikter bör ha en 
avgörande roll för hur SCR skall utforma sitt lojalitetsprogram. 
 

1.7 Definitioner 
 
För att underlätta läsningen av vår uppsats har vi valt att presentera ett antal definitioner på 
begrepp som vi använder i vår studie.  
 
Gäst – Person som bor på någon av SCR: s campingplatser.  
 
Helsäsongare – Campinggästernas egna uttryckt för en gäst som campar en hel säsong 

(april-september) på en och samma camping.  
 
Korttidscampare – Campinggäst som campar på någon av SCR: s campingplatser i kortare 

intervaller. Exempelvis en campinggäst som campar på många olika 
ställen under sommaren, eller en som bara campar någon gång då och 
då.  

 
Kunddatabas – Samlad information om kunder och deras köphistorik.  
 
Lojalitetsprogram – Ett marknadsföringsprogram som är konstruerat för att bygga 

kundlojalitet genom att öka värdet och kundnöjdheten samt erbjuda 
förmåner till sina mest lönsamma kunder eller till dem som har 
potential att bli de bästa kunderna. 

 
Långtidscampare – Campinggäst som campar längre intervaller på någon av SCR: s 

campingplatser. Exempelvis en campinggäst som stannar på samma 
campingplats hela sommaren.   

 
SCR:s medlemmar –  När vi talar om SCR:s medlemmar syftar vi på campingplatser som är                        

medlemmar hos SCR.  
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1.8 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
 
I det inledande kapitlet leds läsaren in på uppsatsen ämne. Problembakgrund och 
problemdiskussion mynnar ut i undersökningens problemformulering, avgränsning, syfte och 
perspektiv. Avslutningsvis presenteras även definitioner samt uppsatsens disposition. 
 
Kapitel 2 – Metod 
 
I kapitlet presenteras vårt tillvägagångssätt och hur vi angripit vårt problemområde.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 
I teorikapitlet redovisas de teorier som ligger till grund för vårt forskningsproblem. Kapitlet 
innehåller teorier om kundnöjdhet, attityder, lojalitet samt lojalitetsprogram.  
 
Kapitel 4 – Empiri och Analys 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet av vår empiriska undersökning. Vi har även valt att 
genomföra vår analys i det här avsnittet. Det här gör vi för att minska de upprepningar som 
annars sker om kapitlen presenteras var för sig.    
 
Kapitel 5 – Slutsatser och Avslutande reflektion 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser vi kan dra av vår studie. Kapitlet 
innehåller även våra egna tankar och reflektioner kring uppsatsarbetet samt våra 
rekommendationer till SCR.  
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2. Metod 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att angripa vårt 
problemområde. Kapitlet ämnar åt att ge läsarna en förståelse för vårt metodval samt ge 
läsarna möjligheten till att värdera om våra slutsatser är relevanta. Vidare har kapitlet 
avgränsats till de metoder som vi anser är relevanta för vår undersökning.  
 

 2.1 Ur den filosofiska synvinkeln 
 
För att kunna förstå helheten av vårt undersökta fenomen är det viktigt att vi studerar, tolkar 
och ställer helheten i relation till delarna. I vårt fall innebär det att vi inte kan förstå vilka 
belöningar/förmåner som skall finnas i ett lojalitetsprogram förrän vi förstår oss på vad 
kunderna efterfrågar för belöningar/förmåner. Vid tolkningen har vi varit subjektiva utifrån 
vår förförståelse som består av våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Den här synen på 
uppsatsen stämmer väl överens med beskrivningen av det hermeneutiska förhållningssättet då 
hermeneutiken ämnar åt att tolka samt skapa sig en helhetsförståelse för fenomenet. 
(Hartman, 2001; Patel & Davidsson, 2003)          
 
Uppsatsarbetet startades genom att vi först skrev vår teoretiska referensram då vi på förhand 
hade en insikt i vilka teorier som var av vikt för vårt problemområde. Då vi börjat i den här 
ändan skulle vårt angreppssätt kunna liknas med den deduktiva ansatsen som Patel och 
Davidsson (2003) beskriver. Dock är vi inte helt deduktiva i vårt arbetssätt utan det finns även 
inslag av den induktiva ansatsen. Vårt empiriska material kommer att utgöra utgångspunkten 
för vår studie vilket innebär att vårt arbetssätt även kan liknas med den induktiva ansatsen 
som Andersen (1998) samt Patel och Davidsson (2003) beskriver. Således har vi använt oss 
av både ett induktiv samt deduktiv arbetssätt vilket enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är 
ett kännetecken för en abduktiv ansats.  
      
I dagsläget har vi ingen kunskap om vårt problemområde. Således syftar vår studie även till 
att samla in kunskap om vårt problemområde och ge en bred beskrivning av det. Enligt både 
Andersen (1998) samt Patel och Davidsson (2003) är det här karaktäristiskt för en explorativ 
undersökning. Förutom att intervjua respondenter inom vårt problemområde har vi även valt 
att observera vad respondenterna faktiskt gör på en campingplats. Att använda sig av olika 
tekniker för att samla in information är en vanlig företeelse vid explorativa undersökningar 
(Patel & Davidsson, 2003). Den här typen av studie kan även användas som en förstudie till 
en förklarande eller förstående studie där hypoteser/antaganden formuleras och som sedan kan 
bli föremål för prövningar/tester (Andersen, 1998). Vår tanke är att identifiera ett antal viktiga 
aspekter om vårt undersökta fenomen som SCR sedan skall undersöka närmare och pröva. 
Således är vår undersökning av explorativ karaktär.     
 
2.2 Ur den praktiska synvinkeln 
 

2.2.1 Vårt metodval 
 
Vår studie syftar även till att skapa en djupare förståelse för det fenomen som vi undersöker, 
inte en förklaring till varför fenomenet är som det är. Vi vill kunna förstå helheten och 
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sammanhanget snarare än endast delarna. Data som vi samlar in kommer att kunna användas 
till att framställa praktiska arbetshypoteser. Således stämmer det här överens med den 
kvalitativa metoden som Andersen (1998), Holme och Solvang (2006) och Patel och 
Davidsson (2003) beskriver. Christensen et al. (2001) menar att den här typen av 
undersökning utmärks i första hand av ord, text, modeller, symboler och handlingar. Med 
hjälp av de här variablerna kan fenomenets verklighet beskrivas samt de samband som växt 
fram under undersökningens gång beskrivas. Styrkan med den kvalitativa metoden är just att 
den går på djupet vilket i sin tur leder till att en större förståelse för fenomenet kan skapas. Då 
vi själva har synpunkter på hur olika lojalitetsprogram ser ut idag har vi lagt stor vikt på att 
inte försöka hitta mönster som vi förväntar oss att se utan att hitta de mönster som vår data 
faktiskt presenterar. Christensen et al. (2001) menar att den här aspekten är av stor vikt inom 
den kvalitativa metoden då metoden har begränsningar i form av undersökarens subjektiva 
förmåga att tolka kvalitativa data.    
 
2.2.2 Urval 
 
Holme och Solvang (2006) menar att problemformuleringen skall redovisa vilka som skall 
undersökas och vilka egenskaper hos enheterna som skall undersökas. Våra 
problemformuleringar visar en tydlig fokus på SCR:s campinggäster och därför kommer vår 
undersökning handla om att få upplysningar om just dem. Då det finns cirka 1,1 miljoner 
campinggäster som har löst campingkort hos SCR måste vi göra ett urval.  
 
Istället för att göra en undersökning som är statistiskt representativ har vi valt att intervjua 
respondenter som har information/kunskap om det fenomen som vi undersöker. Det här sättet 
att göra urval kallar Solvang och Holme (2006) för ett icke-sannolikhetsurval.  
 
Under intervjun med Peter Jansson på SCR kom vi fram till att det skulle vara intressant att 
undersöka respondenter på en campingplats. Eftersom att det finns campingplatser utspridda 
över hela Sverige fick vi göra en begränsning. Vi valde att studera och intervjua campare på 
Apelvikens camping och Södra Näs camping i Varberg, eftersom de campinggästerna var 
lättillgängliga för oss. Att intervjua de enheter som är lätta att få tag på beskrivs enligt Holme 
och Solvang (2006) som ett bekvämlighetsurval. En nackdel med den här typen av urval är 
enligt författarna att de inte är representativa för hela populationen och det här är något som vi 
är väl medvetna om.  
 

 
Fig. 2.1 Boendefördelning på Apelvikens camping, Apelvikens Reception 2008 
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I figur 2.1 sammanställer vi campingplatsfördelningen på Apelvikens Camping. Vi har valt att 
låta Apelvikens fördelning ligga till grund för vårt urval. Utifrån ovanstående fakta gjorde vi 
ett urval. I vår studie skiljer vi inte på vilken typ av stuga/lägenhet camparna bor i utan alla 
går under kategorin Stugor. Korttidscampare får en egen kategori, medan de olika 
långtidscamparna klumpas samman i Långtidscamping. Vi har valt att bortse från tältare då 
intervjuerna sker under våren och det då är ovanligt att människor tältar. Dessutom har 
tältarna en mycket liten andel av beläggningen. Utifrån de övriga tre campingformerna har vi 
valt att göra 16 intervjuer. För att få ett rättvist resultat har vi valt ett antal campare av de 
olika campingkategorierna i samma förhållande som beläggningen ser ut på Apelvikens 
camping. Resultatet visas i figur 2.2. Det här sättet att göra urval beskrivs enligt Holme och 
Solvang (2006) som så kallade kvoturval. Det här innebär att forskare i förväg bestämmer hur 
många enheter av vissa bestämda egenskaper som skall vara med.  
 

Urvalsfördelning

2

6

8
Stugor 
Korttidscamping
Långtidscamping

 
Fig. 2.2 Urvalsfördelning i vår studie 

 
Förutom kriteriet att respondenterna skulle campa på Södra Näs Camping eller Apelvikens 
camping har vi även haft kriteriet att våra respondenter skall vara bosatta i Sverige. När 
forskaren själv bedömer vilka respondenter som ska vara med i urvalet utifrån ett antal 
kriterier är det enligt Christensen et al. (2001) ett strategiskt urval. Vidare menar författaren 
att den här typen av urval även är vanligt förekommande vid kvalitativa studier vilket 
stämmer väl överens med vår uppsats.  
 
Nedan kommer en presentation av våra respondenter.  
 

  Kön Ålder Långtids/korttids Boendetyp Camping 
Intervju 
Nr. 

Respondent 1 Kvinna 37 Långtidscampare Husvagn Apelviken 1
Respondent 2 Man 65 Korttidscampare Husvagn Apelviken 2
Respondent 3 Kvinna 60 Korttidscampare Husvagn Apelviken 2
Respondent 4 Man 30   Stuga Apelviken 3
Respondent 5 Man 65 Korttidscampare Husbil Apelviken 4
Respondent 6 Kvinna 61 Korttidscampare Husbil Apelviken 4
Respondent 7 Kvinna 30 Långtidscampare Husvagn Apelviken 5
Respondent 8 Man 26 Korttidscampare Husvagn Apelviken 6
Respondent 9 Kvinna 24 Korttidscampare Husvagn Apelviken 6
Respondent 10 Man 46 Långtidscampare Husvagn Apelviken 7
Respondent 11 Kvinna 50 Långtidscampare Husvagn Apelviken 7
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Respondent 12 Kvinna 49 Långtidscampare Husvagn Apelviken 8
Respondent 13 Kvinna 66 Långtidscampare Husvagn Apelviken 9
Respondent 14 Man 65 Korttidscampare Husbil Apelviken 10
Respondent 15 Kvinna 60 Långtidscampare Husvagn Apelviken 11
Respondent 16 Kvinna 32 Korttidscampare Husvagn Apelviken 12
Respondent 17 Kvinna 45 Långtidscampare Husvagn Södra Näs 13
Respondent 18 Kvinna 42 Långtidscampare Husvagn Södra Näs 14
Respondent 19 Man 45 Långtidscampare Husvagn Södra Näs 14
Respondent 20 Man 55 Korttidscampare Husvagn Södra Näs 15
Respondent 21 Kvinna 53 Korttidscampare Husvagn Södra Näs 15
Respondent 22 Kvinna 50   Stuga Södra Näs 16

Fig. 2.3 Respondenter 
 

Anledningen till att vi väljer att benämna våra respondenter som respondent 1, respondent 2 
etc. är att skydda respondenternas identitet.  

 

2.2.3 Vår datainsamling 
 
Vi har samlat in relevant data för vår uppsats genom att intervjua Peter Jansson på SCR och 
campinggäster på SCR: s campingplatser. Den här typen av data kallar Christensen et al. 
(2001) och Andersen (1998) för primärdata och beskriver att det är data som forskaren själv 
samlar in med hjälp av olika tekniker. Vi använde även oss av SCR: s årsredovisning och det 
är den typ av data som enligt författarna kallas för sekundärdata. Sekundärdata samlas in av 
andra och enligt författarna är det viktigt att den granskas kritiskt då den kan vara snedvriden 
och innehålla felaktig information. Vårt val av sekundärdata anser vi vara både relevant och 
trovärdigt. Ett annat problem som författarna tar upp med sekundärdata är att den ofta kan 
vara inaktuell, men det här undkommer vi genom att använda det senaste årets årsredovisning.  
 
Enligt Christensen et al. (2001) samlas primärdata in genom kommunikation och observation 
av olika individer eller av en grupp av människor. I vår uppsats genomförde vi intervjuer samt 
observationer och det här är några av de tekniker som Christensen et al. (2001) menar att 
forskare kan använda vid insamlingen. Vid intervjutillfällena på campingplatserna hände det 
att det var mer än en person som svarade på våra frågor. Därför har våra 16 
campinggästintervjuer resulterat i att vi fått 22 respondenter. När vi intervjuar en eller flera 
personer på samma gång kallas det enligt Andersen (1998) för personliga intervjuer. Under 
campinggästintervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1), där vi hade ett antal 
ämnen/frågor som skulle tas upp under intervjuns gång och som vi checkade av under 
intervjun. Det här beskrivs enligt Andersen (1998) för delvis strukturerade intervjuer. Under 
intervjun med Peter Jansson lät vi istället honom tala fritt om SCR som företag och det kallas 
enligt författarna för ostrukturerade intervjuer. 
 
Vi genomförde även observationsstudier på campingplatsen (se bilaga 2), vilket enligt både 
Christensen et al. (2001) och Andersen (1998) kallas för observation ute på fältet, det vill säga 
studier av fenomenet i deras verkliga miljö. Enligt Andersen (1998) kombineras ofta 
observationer med andra datainsamlingstekniker och det är precis vad vi gör i vår uppsats. 
Patel och Davidson (1994) menar att observationstekniker är särkilt användbara inom 
områden som beteenden i naturliga miljöer och det här passar oss bra eftersom vi ville 
upptäcka beteenden på campingen som inte framkommer enligt intervjuerna.  
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Våra observationen var slutna eftersom vi inte informerade campinggästerna om att vi 
observerade dem. Observationerna var icke-deltagande eftersom vi som observatörer inte 
ingick som deltagare i fenomenet. De var även strukturerade eftersom vi på förhand bestämt 
att vi skulle observera enbart beteenden på campingplatsen och de var indirekta eftersom de 
observerande inte kände till vårt syfte med observationen. Ovanstående metoder är några av 
de metoder som Andersen (1998) menar att vi kan använda vid observationsstudier.  
 

2.2.3.1 Dokumentation 
 
Våra intervjuer spelades in på band, vilket gav oss bra möjlighet att koncentrera oss på 
respondenten och intervjun. Enligt Christensen et al. (2001) är inspelning ett bra komplement 
till skriftlig dokumentation, men de menar att det är viktigt att kontrollera utrustningen så att 
inget av intervjun går till spillo. På förhand visste vi att vi skulle göra intervjuer utomhus och 
att det därför fanns en risk att inspelningarna blev av dålig kvalitet. Vi kontrollerade därför att 
vår utrustning inte påverkades av omgivning eller annat brus. Vi upptäckte dock under en 
intervju att diktafonen hackade, så därför förlorade vi lite information under just den 
intervjun. Det gjorde oss emellertid mer uppmärksamma på utrustningen.   
 
Observationerna dokumenterades med hjälp av bilder.  Vi använde även oss av 
stödanteckningar, vilket Holme och Solvang (2006) kallar för stickord. Stickorden skrivs 
under observation och sammanställs sedan i fullständiga fältanteckningar. 
 

2.2.4 Kvalitativ analys 
 
Efter att ha genomfört våra intervjuer och observationer hade vi mycket omfattande 
information om vårt fenomen, dock var all den här informationen lagrad på ett antal ljudband 
samt i vår digitalkamera. För att kunna analysera vår insamlade data har vi därför valt att följa 
modellen Components of Data Analysis: Interactive Model som Denzin och Lincoln (1998) 
beskriver. Modellen består av fyra steg, Data collection, Data reduction, Data display samt 
Conclusions.  
 
För att underlätta vårt analysarbete började vi därför med att lyssna igenom ljudbanden och 
sammanställa varje intervju i textformat. Då vi hade så mycket data har vi reducerat mängden 
data genom att sammanställa de viktigaste delarna från våra samtal. Sammanställningen 
började vi med redan dagen efter våra intervjuer och observationer då all information 
fortfarande var färsk i vårt minne. Egentligen så började vårt analysarbete ännu tidigare, redan 
under intervjuerna och observationerna för att vara mer exakta. Respondenterna gav oss 
information som vi själva inte hade tänkt på vilket bidrog till att vi fick tänka till. Den här 
informationen berikade vår undersökning i form av att vårt fenomen belystes från flera håll, 
samt att det gav oss idéer om hur vi skulle gå vidare. Den här typen av analys beskriver Patel 
och Davidsson (2003) som en löpande analys. Författarna menar även att den här analysen är 
ett av kännetecknen som skiljer den kvalitativa undersökningen från en kvantitativ 
undersökning.  
 
När all data var nedskrivet i textform började vi läsa igenom all data igen. Sakta men säkert 
började vi se mönster i vår data vilket bidrog till att vi strukturerade upp vårt material efter de 
mönster som visat sig. För att underlätta analysarbetet menar både Holme och Solvang 
(2006), Christensen et al. (2001), Patel och Davidsson (2003) samt Sörqvist (2000) att det är 
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viktigt att vi som forskare strukturerar upp vår data. Denzin och Lincoln (1998) beskriver den 
här fasen som datapresentationen. Vid vår sammanställning har vi återgett respondenternas 
information på exakt det sätt som de har uttryckt sig på för att på så sätt minska 
felaktigheterna vid tolkning av data.  
 
Slutligen har de mönster som vi funnit i vår data legat till grund för kapitlet empiri och analys. 
Vi har analyserat våra mönster ingående och försökt beskriva vårt problemområde så gott vi 
kan.       
 

2.2.5 Är uppsatsen trovärdig och rimlig?  
 
Traditionellt sätt brukar det diskuteras om två begrepp när kvaliteten på insamlad data skall 
mätas. Författarna Christensen et al. (2001) samt Holme och Solvang (2006) benämner de här 
begreppen som reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om i vilken grad ett 
undersökningsresultat kan upprepas (Christensen et al., 2001), medan validiteten handlar om i 
vilken grad vi mäter det som vi faktiskt avser att mäta (Christensen et al., 2001; Holme & 
Solvang, 2006; Patel & Davidsson, 2003).  
 
Problematiken som Trost (1997) ser med begreppet reliabilitet är att det förutsätter ett statiskt 
förhållande, då reliabiliteten ofta innebär att en mätning vid en specifik tidpunkt ska ge 
samma resultat vid en ny mätning. Vid en kvalitativ undersökning menar författaren att vi 
snarare deltar i processer och att vi därför snarare kan förvänta oss olika resultat vid olika 
tidpunkter. Vi bör istället diskutera begreppen trovärdighet och rimlighet. Vidare menar Trost 
(1997) att det går att särskilja fyra komponenter hos det sammansatta begreppet trovärdighet, 
nämligen kongruens, precision, objektivitet samt konstans.       
 
Kongruensen behandlar likheten mellan frågor som avser att mäta samma sak. Då vi vid 
kvalitativa undersökningar är intresserade av förändringar är konstansen inte lika aktuell som 
vid en kvantitativ studie. Vidare menar Trost (1997) att begreppet kongruens även finns i en 
annan tappning, nämligen att det vid kvalitativa intervjuer ställs flera frågor om samma 
fenomen för att kunna förstå alla dess nyanser. I vår undersökning har vi inte enbart undersökt 
vilka belöningar som respondenterna själva efterfrågar i ett lojalitetsprogram. Vi har bland 
annat även undersökt vad som ger campinggästerna tillfredsställelse, vad de tycker och tänker 
samt vad de ägnar sig åt på en campingplats. Det här har vi gjort för att kunna förstå varför 
respondenter efterfrågar de belöningar som de gör. Anledningen till det här är att vi har velat 
fånga vårt problemområdes olika nyanser. 
  
Vid kvalitativa intervjuer förutsätts det att det finns en låg grad av standardisering. Det är 
vanligt förekommande att det sker slumpinflytelser, exempelvis felsägningar och 
missuppfattningar. Således är det viktigt att intervjuaren registrerar och noterar sådana här 
händelser inför analysen av insamlad data. Som forskare i en kvalitativ undersökning kan vi 
inte endast följa en intervjumall vid våra intervjuer och tro att vi kommer att få all den 
information som vi behöver. Forskaren bör därför vara beredd på att improvisera för att få ut 
precis den informationen som efterfrågas. (Trost, 1997) Att improvisera vid våra intervjuer är 
något som skett kontinuerligt under vår undersökning. Då vi endast utgått från en 
intervjuguide har vi inte haft specifika frågor till våra respondenter. Intervjuguiden har snarare 
berört ämnen som vi velat diskutera med respondenterna. Således föll det sig naturligt att 
improvisera vid intervjuerna då respondenterna inte alltid uppfattade vad för information som 
vi var ute efter.  
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Vidare menar Trost (1997) att precisionen berör intervjuarens sätt att registrera svar. 
Författaren påpekar att intervjuaren inte ska tro att hon eller hon förstår något förrän de är 
säkra på att de har förstått och sedan även kontrollera att de har gjort det. Vi valde att 
registrera respondenternas svar med hjälp av en bandspelare. Utifrån det inspelade materialet 
kunde vi sedan sammanställa materialet på exakt det sätt som respondenterna svarat under 
våra intervjuer. Under tiden som vi sammanställde vår data började vi se mönster i vår data. 
När sammanställningen av data var klar läste vi sedan igenom allt material ännu en gång för 
att säkerställa att vi uppfattat data på rätt sätt. 
  
Objektiviteten handlar om hur olika intervjuare registrerar samma sak. Om någon annan 
intervjuare registrera samma sak likadant som vi själva gör är objektiviteten hög. Vidare 
menar Trost (1997) att det även är viktigt att ta ställning till om vi själva vid läsningen av 
rapporten uppfattar ett resonemang eller svar annorlunda. För att vara objektiva i våra 
undersökningar valde vi därför att dela upp intervjuerna och göra ett par intervjuer var för sig. 
För att öka objektiviteten ytterligare har vi även varit två stycken vid sammanställningen och 
analysen av vårt empiriska underlag.  
 
Den sista komponenten, konstans, berör tidsaspekten och förutsätter att fenomenet/attityden 
inte ändrar sig. För att kunna få samma svar på en fråga som ställs vid olika tillfällen bör det 
råda konstans, det vill säga att människor är stabila eller statiska i sina beteenden, 
föreställningar och åsikter. Människan är inte statisk utan deltar och agerar hela tiden i 
processer. Nya erfarenheter erhålls och nya situationer uppstår. Således ändras även 
bakgrunden till ett svar hela tiden förändras. Således är den här komponenten inte av vikt för 
en kvalitativ undersökning. (Trost, 1997)   
 
Enligt Trost (1997) utgör trovärdigheten ett av de största problemen med kvalitativa 
studier/intervjuer. Det är av stor vikt att forskaren kan visa andra som tar del av studien att sin 
data samt analys är trovärdig. För att kunna göra det här måste forskaren visa hur data har 
samlats in på ett trovärdigt sätt och att data är relevant för studiens problemställning. Vi anser 
att vi har redogjort för vår datainsamling på ett trovärdigt och relevant sätt samtidigt som det 
har presenterats på ett tydligt sätt för läsaren. För att bedöma om vår uppsats är trovärdig och 
rimlig tycker vi även att det är viktigt att svara på frågan: Kommer SCR att ha någon nytta av 
vår forskning? Då vi funnit ett antal intressanta aspekter ur ett kundperspektiv anser vi att vår 
forskning är till nytta för SCR i form av större kunskap om deras gäster. Således anser vi att 
vår uppsats är trovärdig och rimlig.  
 

2.2.6 Källkritik 
 
Enligt Holme och Solvang (2006) består granskning av källor av fyra faser, nämligen 
observation, ursprung, tolkning samt användbarhet. Eftersom vi under arbetets gång 
exempelvis kan upptäcka att vi behöver mer material eller fler källor menar författarna att de 
här faserna kommer att gå in i varandra och göras sida vid sida.  
 
Våra observationer visade att biblioteket på Högskolan i Borås samt de databaser som 
Högskolan i Borås förfogar över ger oss den litteratur och data som är relevant för vår studie. 
Vi har kritiskt granskat våra källors ursprung vilket har lett till att vi endast använt källor som 
är erkända inom området samt källor som kommer från pålitliga platser. Vi har så gott det går 
försökt använda forskningsartiklar som stöds av andra forskare. Då det händer mycket inom 
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marknadsföringsområdet har vi i den mån de gått även använt oss av så nya och aktuella 
forskningsartiklar som möjligt. För att återge en bra bild av vårt undersökta fenomen är det av 
stor vikt att sammanställningen av vårt material blir objektiv. För att minska graden av 
subjektiv tolkning har vi därför arbetat tillsammans när vi sammanställt vårt insamlade 
material. Källorna som vi använder i vår studie bidrar även till att vi kan uppnå vårt syfte med 
studien. Vidare har källorna hämtats från etablerade databaser vilket ökar trovärdigheten hos 
våra källor. Således anser vi att användbarheten är god.    
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3. Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera de teorier som vi anser är relevanta för vår studie. 
Kapitel inleds med teori om kundnöjdhet. Därefter följer teori om attityder, lojalitet och 
slutligen avslutas kapitlet med teori om lojalitetsprogram. 
 

3.1 Hur beter sig konsumenter? 
 
För att besvara vår problemformulering genomför vi intervjuer och observationer av campare. 
För att kunna dra slutsatser om campinggästernas åsikter och beteenden behöver vi en del 
förståelse om konsumentbeteende. Därför kommer vi i följande avsnitt ta upp vetenskapliga 
teorier om kundnöjdhet, attityder och lojalitet. De här tre ämnena anser vi även hänga ihop 
med varandra. Kundnöjdhet har en stor inverkan på vilka attityder människor skapar. 
Attityder tillsammans med beteende skapar i sin tur lojalitet. Vad de olika begreppen betyder 
är något vi kommer att gå in på närmare i styckena nedan.  
   

      
 
Fig. 3.1 Vår egen syn på sambandet mellan kundtillfredsställelse, attityd och lojalitet, Egen 
modell. 
 

3.1.1 Kundnöjdhet 
 
Kundens tillfredställelse beror enligt Solomon et al. (2006) på de övergripande känslorna eller 
attityden som en kund har efter ett köp. Konsumenter engagerar sig i produkter och utvärderar 
hela tiden produkter som de har köpt. Trots bevis om att kundnöjdheten stadigt minskar i 
många branscher, är marknadsförare på jakt efter källor till missnöje som de kan förbättra. 
Rundle-Thiele (2006) hävdar att oräkneliga faktorer har sammankopplats till lojalitet, men att 
de kanske mest framstående faktorerna relaterade till lojalitet är tillfredsställelse och tillit. 
Holmberg (2004) menar att tillfredsställelse hos kunden är en av de vanligaste förklaringarna 
till varför en kund visar lojalitet mot ett varumärke eller en butik. Författaren menar vidare att 
om en kund upplever att en produkt är tillräckligt bra, så är kunden ändå inte lika lojal som 
den kunden som känner kärlek till produkten. Sambandet mellan tillfredsställelse och lojalitet 
minskar något i och med att kunderna har ett behov av att variera sig. Äter vi vår favoritträtt 
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varje dag så tröttnar vi snabbt. Ravald och Grönroos (1996) menar att tillfredställda kunder 
förmodligen inte lämnar företaget utan blir mer lojala mot företaget och handlar mer och 
oftare. 
 
Både Rundle-Thiele (2006) och Holmberg (2004) konstaterar att trots att många forskare 
hävdar att tillfredsställelse och lojalitet hänger ihop finns det många som menar att en hög 
grad av tillfredsställelse inte alltid behöver skapa lojalitet. Även Söderlund (2000) konstaterar 
att de studier som gjorts i att undersöka sambandet visar att sambandet är svagt. Han menar 
däremot att det finns studier som visar att det finns samvariationer mellan kundernas 
tillfredsställelse och deras intentioner till att fortsätta köpa.  
 
Ravald och Grönroos (1996) menar att företag måste ta hand om sina kunder. Genom att 
skapa kundlojalitet kan stabila, ömsesidigt lönsamma och långvariga relationer skapas. 
Författarna menar att en viktig fråga när vi talar om tillfredställelse är vad som orsakar den. 
Något som sägs skapa tillfredsställelse är kvalitet. Kvalitet kan ses som en övergripande 
bedömning av vilken överlägsenhet produkten har. Det här synsättet har dock fått en del kritik 
då det enligt författarna inte tar hänsyn till konsumentens uppfattade pris och kostnad. 
Kundens utvärdering av ett givet erbjudande borde vara en jämförelse mellan vad de får och 
vad de betalar. Det är här värde kommer in i bilden. Om kundens tillfredsställelse beror på 
värde så måste det bero på kostnaden och uppoffringen också. Författarna menar att 
konsumenter ofta använder referenspriser i köpsituationer. De menar även att konsumenterna 
använder referensvärden när de utvärderar hur attraktiva olika erbjudanden är. Även om 
priskänsligheten har en förmåga att minska i en relation med en leverantör så har både pris 
och den totala kostnaden en påverkan på konsumentens utvärdering av alternativa 
erbjudanden. Förmågan att kunna skapa överlägset värde för kunden beskrivs enligt 
författarna som en av de mest lyckade strategierna under nittiotalet. Genom att addera mer 
värde till kärnprodukten kan företag försöka öka kundernas tillfredsställelse så att banden 
mellan företag och kund stärks ytterligare och lojalitet uppnås. De vanligaste värdetilläggande 
strategierna är att leverantören lägger till tekniska produktegenskaper eller supportande 
service till den ursprungliga lösningen för att värdet på erbjudandet skall öka. Författarna 
menar dock att det är alltför vanligt att företag lägger till värde som inte har något med 
kundernas faktiska behov. Att lägga till värde som inte drivs av ett behov från kunderna kan 
enligt författarna aldrig bli något annat än en kortsiktig lösning. Ett annat problem med det 
här är att företaget kan hamna i en sits där de hela tiden måste utveckla och introducera nya 
fascinerande kompletterande tjänster till kärnprodukten. Det här orsakar i sin tur ökade 
kostnader, vilket måste täckas genom ökade priser. Sett ur konsumentens synvinkel har då 
ingenting förändrats. De får mer, men måste även betala mer och det uppfattade värdet blir 
detsamma.  
 
Ravald och Grönroos (1996) menar att värde kan nås antingen genom att företaget ger mer 
förmåner eller att de reducerar konsumentens uppfattade uppoffring. Att ge mer förmåner 
innebär att de lägger till något till kärnprodukten som är värdefullt för kunderna. Bra 
kärnproduktskvalitet plus supportande service (exempelvis hemkörning, övningsprogram, 
garantier eller efterköpsservice) ökar fördelarna för kunden och påverkar kundens uppfattade 
kvalitet på ett positivt sätt. Förmånerna och uppoffringen kan enligt författarna ses som 
ömsesidigt beroende eftersom ökade förmåner ofta leder till en minskning i kundernas 
uppfattade uppoffring.  Det svåra är enligt författarna att hitta ett alternativ som håller i 
längden, det vill säga att både företag och kunder gynnas.  
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3.1.2 Attityd 
 
Enligt Holmberg (2004) presenteras ofta kunders tankar och känslor i lojalitetssammanhang 
som begreppet attityd. Solomon et al. (2006) beskriver att en attityd är bestående eftersom att 
den tenderar till att bestå över tid och att den är generell eftersom den gäller på mer än vid en 
tillfällig händelse. Holmberg (2004) menar att attityd uttrycks genom att något utvärderas som 
positivt eller negativt. Enligt Solomon et al. (2006) har konsumenter attityder mot väldigt 
produktspecifika beteenden (som exempelvis att använda ett tandkrämsmärke framför ett 
annat), men även mot mer generella konsumtionsrelaterade beteenden (som hur ofta du bör 
borsta tänderna). Det är viktigt för en marknadsförare att ha kunskap om varför en individ har 
en speciell attityd gentemot ett objekt innan de försöker ändra på attityden (Solomon et al., 
2006; Kim, 2005).  
 
Enligt Solomon et al. (2006) och Shavitt (1989) utvecklade Daniel Katz (1960) teorin om 
tillämpningen av attityder (The functional theory of attitudes), vilken förklarar hur attityder 
underlättar socialt beteende. Enligt den här pragmatiska infallsvinkeln så existerar attityder 
för att personen skall få en mening. Attityden bestämmer människans motiv.  Solomon et al. 
(2006) menar att två människor kan ha samma attityd till ett objekt av mycket olika 
anledningar. Enligt Solomon et al. (2006) och Shavitt (1989) presenterar Katz (1960) fyra 
olika tillämpningar av attityder; praktisk, värdeuttryckande, egobeskyddande och 
kunskapsbaserade. Den praktiska tillämpningen används på grundläggande principer av 
belöningar och straff. Vi utvecklar helt enkelt en del av våra attityder mot produkter med 
utgångspunkt på om de ger oss njutning eller skada. Attityder som ger en värdeuttryckande 
tillämpning uttrycker konsumentens centrala värderingar av jag-konceptet. En individ formar 
inte en attityd till en produkt på grund av dess sakliga fördelar, utan istället utifrån vad 
produkten säger om individen som person. Den egobeskyddande tillämpningen används för 
att skydda personen från externa hot eller interna känslor. Att ha attityd som en 
kunskapsbaserade tillämpning innebär enligt författarna att personen har ett behov av struktur, 
ordning och mening. Solomon et al. (2006) menar att en attityd kan försörja flera av de olika 
tillämpningarna, men oftast dominerar en av dem. Genom att identifiera vilken funktion en 
produkt har för en person kan marknadsförare anpassa sin kommunikation med kunden.  
 
Enligt Solomon et al. (2006) är de flesta forskare överens om att attityd består av tre 
komponenter; affekt, beteende och kognition. Affekt hänvisar till vad en konsument känner för 
ett objekt. Beteende innebär vad konsumenten har för avsikter beträffande objektet och 
kognition talar om vilken övertygelse konsumenten har. De här tre komponenterna kan enligt 
författarna bli ihågkomna som ABC-modellen (affect, behaviour and cognition). Modellen 
betonar det inbördes sambandet mellan att kunna, känna och göra (knowing, feeling and 
doing). Konsumenters attityder kan inte fastställas genom att bara titta på tankar om 
produkten. Exempelvis kan en undersökning visa att en kund vet att en speciell kamera har 
10x optisk zoom och auto-focus, men det säger ingenting om kunden tycker att de här 
attributen är bra, dåliga eller orelevanta. Det säger inte heller något om hur vida kunden skulle 
kunna tänka sig att köpa kameran.  Alla tre komponenterna i attityd är viktiga, men den 
faktiska betydelsen varierar beroende på kundens motivation till objektet. Enligt författarna 
har attitydsforskare utvecklat ett koncept för att förklara den verkliga påverkan från de tre 
komponenterna, vilket går under namnet Hierarchy of effect. Varje hierarki visar en specifik 
väg till en attityd.  
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Fig. 3.2 Three hierarchies of effects, anpassad efter Solomon et al. (2006, s. 141) 

 
Det finns tre olika hierarkier (se fig. 3.1) och den första baseras på grundläggande kunskap. 
Här betraktar kunden köpbeslutet som en problemlösande process. Först formar kunden 
tankar om produkten baserade på kunskap och sedan utvecklas de här tankarna till känslor 
som i sin tur övergår till ett beteende. Den andra hierarkin kallas lågengagemangshierarkin. I 
den här sekvensen har kunden inga särskilda preferenser för någon produkt eller märke, utan 
agerar istället utifrån begränsad kunskap. Utvärderingen sker först efter att produkten 
förbrukats. Den sista hierarkin kallas den empiriska. Här agerar människorna på grund av 
emotionella reaktioner.  
 

3.1.3 Lojalitet 
 
Enligt Divett, Crittenden och Henderson (2003) ses kundlojalitet som en viktig faktor till om 
en organisation blir framgångsrik och lönsam. Det har visat sig att de konsumenter som har 
störst lojalitet till en produkt eller tjänst tenderar att göra fler återköp och spendera mer 
pengar. Allaway et al. (2006) påpekar även att jämfört med icke-lojala kunder är lojala kunder 
mindre priskänsliga, inte lika benägna att byta till en konkurrent. 
 
Söderlund (2000) menar att forskare har olika syner om vad lojalitet är och att det därför kan 
vara mycket svårt att jämföra resultat och resonemang från olika studier. Det hade varit 
mycket enklare om alla forskare kunde komma överens om en gemensam definition. Enligt 
författaren kan det dras en slutsats om att det inte finns någon ”rätt” definition och att forskare 
använder definitioner för att strukturera och förstå det fenomen de är intresserade av.  
 
Enligt Amine (1998) och Söderlund (2000) skiljer litteraturen mellan olika sätt att se på 
lojalitet; beteendemässig eller attitydmässig lojalitet eller förhållandet mellan beteendemässig 
lojalitet och relativ attityd, exempelvis så kallad sann och falsk lojalitet. Amine (1998) menar 
att det är väsentligt att skilja på falsk och sann lojalitet. Författaren menar att det är mycket 
viktigt för en producent eller återförsäljare att förstå om konsumenten fortsättningsvis 
kommer att köpa varan om sortiment eller förutsättningarna för försäljning ändras och därmed 
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har så kallad sann lojalitet. Om konsumenten kommer att sluta köpa varan har han eller hon 
istället falsk lojalitet. 
 

 
Fig. 3.3 Dick och Basus lojalitetsindelning, anpassad efter Söderlund (2000, s. 27) 

 

3.1.4 Samband mellan attityd och beteende 
 
Enligt Söderlund (2000) är synsättet om att lojalitet är ett mentalt tillstånd som leder till ett 
visst beteende det synsätt som fått mest gehör inom forskarvärlden. Författaren menar att det 
förmodligen beror på att det beror på att det ligger närmast den vardagliga betydelsen av 
ordet. Amine (1998) och Söderlund (2000) beskriver att beteendemässig lojalitet innebär att 
konsumenten är lojal mot ett varumärke genom att upprepa sitt beteende, genom exempelvis 
upprepade köp. Söderlund (2000) beskriver att Dick och Basu är några av de mest citerade 
forskarna på senare tid när det handlar om kundlojalitet. Dick och Basu (1994) menar även att 
det är problematiskt att se lojalitet som enbart ett mentalt begrepp. Det här beror enligt 
författarna på att det inte skiljer sig tillräckligt mycket ifrån attityder. Författarna menar 
istället att det finns kopplingar mellan beteende och attityd (se fig. 3.2). Lojalitet kan inte ses 
som varken enbart attityd eller enbart ett beteende och därför menar de att lojalitet kan 
beskrivas som styrkan i sambandet mellan relativa attityder och beteende.  Även Holmberg 
(2004) påpekar att lojalitetsbegreppet blir mer meningsfullt när det innehåller både tankar, 
känslor och handlingar.  
 

3.1.4.1 Sann lojalitet 
 
Enligt Solomon et al. (2006) förekommer lojalitet när konsumenten upprepade gånger köper 
samma varumärke eller produkt. För att sann lojalitet skall existera måste det upprepade 
köpbeteendet kombineras med positiva attityder till ett varumärke eller produkten (Baldinger 
och Rubinson, 1996; Solomon et al., 2006; Söderlund, 2000; Rundle-Thiele, 2006). Amine 
(1998) menar att för att vi skall vara säkra på att beteendet kommer att fortgå måste ett 
konsekvent köpebeteende kompletteras med positiva attityder till varumärket. Enligt Rundle-
Thiele (2006) känner en lojal kund en skyldighet till att stanna hos företaget även vid dåliga 
tider.  
 
Amine (1998) menar att engagemang till ett varumärke kan leda till en sann lojalitet. 
Engagemanget kan bero på två saker: emotionella känslor till varumärket eller kognitiva 
motiv. Även Solomon et al. (2006) hävdar att lojala kunder kan vara aktivt, ibland till och 
med passionerat, involverade i produkten eller varumärket. Den förstnämnda orsaken som 
Amine (1998) beskrev uttrycker den grad individen tycker om att bevara en relation till ett 
varumärke och grundar sig i viljan att identifiera sig med varumärket. Den här sortens lojalitet 
minskar sannolikheten för att konsumenten ska byta ut varumärket mot en konkurrent. Det 
sistnämnda kan beskrivas som förväntad risk och förväntad variation på prestandan bland 
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konkurrerande varumärken. Om engagemanget beror på kognitiva motiv tillåts kunden till att 
fortsätta köp av samma varumärke så länge fördelarna med varumärket överstiger kostnaderna 
för att byta till ett annat. Den här orsaken är också mer knuten till de möjligheter som kunden 
har när han eller hon väljer varumärke. Av de olika orsakerna till engagemang är enligt 
författaren den första orsaken till sann lojalitet, emotionella känslor, även den som leder till 
längre konsekvent köpebeteende, eftersom den är minst känslig för störningar. Det är alltså 
känslomässiga motiv som leder till de längsta förhållandena mellan konsumenter och 
varumärken.  Både Solomon et al. (2006) och Fournier (1998) menar att kunder som har 
känslomässiga band till en produkt kan reagera mycket häftigt på förändringar av produkten, 
som exempelvis en ny design eller att produkten tas bort ur sortimentet. 
 

3.1.4.2 Falsk lojalitet 
 
Holmberg (2004) menar att ett argument mot att se lojalitet som enbart ett beteendemönster är 
att det då är omöjligt att skilja på hur vida lojaliteten är äkta eller inte. Även Rundle-Thiele 
(2006) menar att ett problem med begreppet lojalitet är att många människor som köper en 
produkt inte har tillräckligt bra attityd till den, men ändå anses de vara lojala.  Holmberg 
(2004) hävdar att det är vanligt att människor handlar varor i en butik trots att de inte tycker 
om butiken, endast på grund av att det inte finns någon annan att gå till. Söderlund (2000) 
menar vidare att den här typen av lojalitet även uppstår när bytesbarriärer utgör hinder för att 
kunden ska kunna byta leverantör. Det kan exempelvis vara ett kontrakt som binder upp 
kunden under en längre tid. Den kund som på ett tvångsmässigt sätt är bunden till ett kontrakt 
eller en produkt troligtvis inte kommer att utveckla en känslomässig lojalitet till det företaget 
som erbjudit produkten.  
 
Enligt Solomon et al. (2006) och Amine (1998) tenderar många människor att köpa samma 
varumärke varje gång de handlar. Det konsekventa beteendet är dock ofta ett tecken på lathet, 
då det har blivit till en vana eller rutin bara för att det kräver mindre ansträngning och 
konsumenten sparar tid. Amine (1998) menar att den här typen av upprepat beteende uppstår 
när varumärken är lika och när säljförhållanden förblir oförändrade. Konsekvensen av det här 
blir att lojaliteten snabbt kan förändras om det sker ändringar i utbudet. Solomon et al. (2006) 
menar att om en annan produkt introduceras vilken av någon anledning är mer tillgänglig, 
billigare eller om den ursprungliga produkten inte finns i lager, kommer konsumenten 
förmodligen inte tveka till att köpa den istället. Enligt Söderlund (2000) beskriver den här 
typen av kunder som falskt lojala eftersom de inte är trogna till märket. Det här beror på att de 
saknar starka preferenser för det, vilket innebär att de alltså inte är lojala i sin attityd. 
 
Solomon et al. (2006) hävdar det är mycket enklare för en producent att ändra på ett 
köpebeteende om det grundar sig i lathet än om en kund har emotionella känslor till 
varumärket. Orsaken till det är att det finns lite motstånd till byte av varumärke om ett bättre 
alternativ erbjuds. Då det inte finns någon eller mycket liten anknytning till produkten kan 
promotion, som exempelvis kuponger eller nedsatt pris vara tillräckligt för att ändra 
konsumentens köpvana. Ur marknadsföringssynpunkt är det enligt Söderlund (2000) därför 
viktigt att urskilja de kunder som är sant lojala, vilka ofta har svårare för att lämna sitt 
varumärke, och istället söka sig till de kunder som är falskt lojala.  
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3.2 Lojalitetsprogram 
 
Gable, Fiorito och Topol (2008) och Tapp (2005) hävdar att kundlojalitet är en kritisk faktor 
till om ett företag blir framgångsrikt eller inte. De menar att det är mycket billigare att 
kvarhålla en existerande kund än att värva nya och att ett sätt för att behålla kunderna är just 
att skapa lojalitetsprogram. Wood (2005) menar även att lojalitetsprogram är den mest 
effektiva metoden som ett företag kan använda sig av för att skapa kunskap om vilka deras 
kunder är, hur kundernas köpvanor ser ut samt för att fånga extra information om kunderna.  
  
Vad är då ett lojalitetsprogram? Ett lojalitetsprogram kan beskrivas som ett 
marknadsföringsprogram som är konstruerat för att bygga kundlojalitet genom att öka värdet 
och kundnöjdheten samt erbjuda förmåner till sina mest lönsamma kunder eller till dem som 
har potential att bli de bästa kunderna (Bolton, Kannan & Bramlett, 2000; Gable, Fiorito & 
Topol, 2008; Stauss, Schmidt & Schoeler, 2005; Yi & Jeon, 2003). Ett lojalitetsprograms roll 
är snarare att bevara och få sina existerande kunder att konsumera mer än att värva nya 
kunder (Banasiewicz, 2005; Nordhoff, Pauwels & Odekerken-Schröder, 2004; Söderlund, 
2000). Vidare menar både Gable, Fiorito och Topol (2008) samt Yi och Jeon (2003) att 
lojalitetsprogrammet kan accelerera kundernas köpbeteende så att de spenderar mer pengar än 
de kunder som inte är medlemmar i lojalitetsprogrammet. Banasiewicz (2005) menar därav att 
det krävs unika tankar och en stor portion disciplinerad planering och analys för att skapa ett 
framgångsrikt program. Det handlar om att få kunden att känna sig speciell och älskad 
samtidigt som han eller hon spenderar mycket pengar hos företaget. Således är det av stor vikt 
att kunden stimuleras på rätt sätt. 
  

3.2.1 Finns det olika typer av lojalitetsprogram? 
 
Enligt Berman (2006) finns det fyra breda grupper av lojalitetsprogram.  
 

Program Type Characteristics of Program Example 
Type 1: 
Members receive 
additional  discount 
at register 

• Membership open to all customers 
• Clerk will swipe discount card if member forgets or does not have card 
• Each member receives the same discount regardless of purchase history 
• Firm has no information base on customer name, demographics, or purchase history 
• There is no targeted communications directed at members 

Supermarket 
programs 

Type 2: 
Members receive 1 
free when they 
purchase n units 

• Membership open to all customers 
• Firm does not maintain a customer database linking purchases to specific customers 

Local car wash, 
nail salon, 
SuperCuts, 
Airport, FastPark 

Type 3: 
Members receive 
rebates or points 
based on cumulative 
purchases 

• Seeks to get members to spend enough to receive 
qualifying discount 

Airlines, hotels, 
credit card 
programs, Staples, 
Office 
Depot 

Type 4: 
Members receive 
targeted offers and 
mailings 

• Members are divided into segments based on their purchase history 
• Requires a comprehensive customer database of customer demographics and purchase 
history 

Tesco, Dorothy 
Lane Markets,  

Fig. 3.4 Typer av lojalitetsprogram, anpassad efter Berman (2006, s. 125) 
  
Den första typen av ”lojalitetsprogram” innebär att alla kunder får en rabatt på utvalda varor 
när de använder sitt medlemskort. Medan en del företag och kunder anser att typ 1 är ett 
lojalitetsprogram, menar Berman (2006) att det egentligen inte är ett riktigt lojalitetsprogram 
då medlemskapet är öppet för alla samt ger alla kunder samma rabatt oavsett hur deras 
köphistorik ser ut. Den här typen av lojalitetsprogram har många hinder. Exempelvis belönas 
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inte lojalt beteende utan istället är det ägandet av medlemskortet som belönas. Företagets 
sämsta kunder får samma erbjudanden som företagets bästa kunder. Återköp uppmuntras inte. 
Det här beror på att lojalitetsprogrammets skapare inte tillhandahåller någon databas över 
kundernas köpbeteende, livsstil etc. utan det är endast kundens namn och adress som sparas. 
Lojalitetsprogrammet typ 1 används oftast av små företag som inte har tillräckliga resurser för 
att använda sig av typ 2, 3 eller 4. (Berman, 2006)  
 
Den andra typen av lojalitetsprogram är av sådan karaktär att kunden får en gratisprodukt 
efter att de har köpt ett visst antal produkter till ordinarie pris. Fokus ligger inte på hur ofta 
kunden köper något utan istället fokuseras det på antalet köp kunden gör. Vanligtvis har 
kunden ett kort som blir markerat varje gång kunden köper produkten. Således är det kunden 
själv som håller reda på hur mycket till som kunden behöver köpa för att erhålla belöningen. 
För ett företag är det lätt att realisera den här typen av lojalitetsprogram, dock är det även lika 
lätt för konkurrerande företag att kopiera lojalitetsprogrammet. Ett problem med den här 
typen av lojalitetsprogram är att de har en väldigt kort livslängd eftersom konkurrenter ofta 
matchar eller till och med erbjuder ett bättre erbjudande, dock är inte det här det största 
problemet med lojalitetsprogrammet. Det största problemet är att företagen inte har någon 
information om vem kunden är och vart de bor. Således kan inte företagen kommunicera med 
medlemmarna i lojalitetsprogrammet och erbjuda dem olika belöningar. (Berman, 2006)      
 
Den tredje typen av lojalitetsprogram som Berman (2006) presenterar är sådana 
lojalitetsprogram som bygger på kundens köphistorik. Till skillnad från de tidigare 
presenterade lojalitetsprogrammen kräver det här lojalitetsprogrammet en databas som kan 
spåra kundernas tidigare köp samt kundens poäng. Här uppmuntras kunden att köpa mer 
vilket leder till att de kunder som köper mycket blir belönad. Exempelvis får kunden ett visst 
antal poäng efter att ha köpt för en viss summa. När kunden nått en viss poänggräns erhåller 
kunden en bonuscheck på ett specifikt belopp som kunden kan använda vid sitt nästa köp. De 
här lojalitetsprogrammen samarbetar oftast med flera olika partners vilket möjliggör att 
kunden kan samla poäng från olika företag samtidigt som det ger företagen flera möjligheter 
till olika belöningar. Nackdelen med den här typen av lojalitetsprogram är att företagen 
kommunicerar på samma sätt med alla medlemmar. Således är det inte säkert att den här 
typen av lojalitetsprogram leder till en närmre relation med medlemmen. (Berman, 2006) 
 
Den fjärde och sista typen av lojalitetsprogram baseras på poäng och bygger på databaser. Till 
skillnad från de tidigare presenterade typerna av lojalitetsprogram kan det här 
lojalitetsprogrammet erbjuda sina medlemmar en individuell kommunikation och belöning 
som baseras på kundens köphistorik. Berman (2006) menar vidare att de bästa 
lojalitetsprogrammen inom den här typen, typ 4, är de som går bortom ramen om att erbjuda 
förmåner som är baserade på tidigare köp och även informerar medlemmarna om erbjudanden 
på produkter som de ofta köper. Lojalitetsprogrammet liknas med en ”personlig” shoppare 
som identifierar de mest relevanta erbjudandena för kunden. Företag som använder den här 
typen av lojalitetsprogram har ett stort åtagande till programmet då det används som ett 
viktigt element i sin marknadsföringsstrategi. Således är det av stor vikt att företag som brukar 
det här lojalitetsprogrammet utvecklar och bevarar en databas, har kunskap om data mining 
samt har kompetensen att administrera en komplex kommunikation och ett belöningsprogram. 
(Berman, 2006)   
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3.2.2 Finns det ett recept på hur ett framgångsrikt lojalitetsprogram ska 
se ut? 
 
Enligt Palmer, McMahon-Beattie och Beggs (2000) så finns det inte en specifik metod för hur 
ett framgångsrikt lojalitetsprogram ska se ut. Lojalitetsprogrammen skiljer sig åt exempelvis 
beroende på hur den geografiska marknaden ser ut och hur segmentet ser ut. En viktig faktor 
som bidrar till ett företags konkurrenskraft är data/information. Den här faktorn har även visat 
sig vara av stor vikt vid skapandet av ett lojalitetsprogram. Förståelse för kunden och 
marknaden ger företag den kunskap som krävs för att kunna skapa ett lojalitetsprogram 
(Rowley, 2007). Tankarna som Rowley (2007) har kring lojalitetsprogram stämmer även 
överens med Dunlap (2004) som hävdar att i ett effektivt lojalitetsprogram måste struktur, 
belöningar och kommunikation vara relevant och anpassad till målgruppen. Det skall baseras 
på deras attityd, beteende och demografi. Även Wood (2005) är inne på samma spår och 
menar att lojalitetsprogram är en metod för att samla in information om kunder för att kunna 
applicera olika strategier för olika kundsegment. Trots att det inte finns en specifik metod för 
hur ett lojalitetsprogram ska se ut presenterar olika forskare riktlinjer eller snarare aspekter 
som företag bör ha i åtanke vid skapandet av ett lojalitetsprogram.  
 
Till att börja med så skriver Yi och Jeon (2003) att ett lojalitetsprogram måste rikta sig till 
lönsamma kundsegment och negligera de kundsegment som är mindre lönsamma.  
  
Vidare menar Banasiewicz (2005) att för att företaget skall få ut så mycket som möjligt av ett 
lojalitetsprogram skall de lägga fokus på några få kritiska aspekter. Först och främst skall 
företaget tydligt ställa upp programmets slutmål, dvs. är syftet att öka 
varumärkeskännedomen eller är det lönsamhet som företaget är ute efter?   
 

 
Fig. 3.5 Slutmål, anpassad efter Banasiewicz (2005, s. 333) 

 
Om företaget är ute efter det första alternativet skall de fokusera på produktnivå och 
priselasticitet, vilket betyder att programmet byggs kring mängdrabatter och prisavdrag. Om 
företaget istället vill satsa på lönsamhet, bör fokus ligga på köparna och deras 
återköpsbenägenhet. Det här översätts till aktsam kundinriktat urval och målgruppsanpassade 
budskap med mindre fokus på prisavdrag.  Författaren menar att det är viktigt att ha i åtanke 
att ett lojalitetsprogram kan öka varumärkeskännedomen om det är byggt kring 
prisincitament, eller så kan det vara ett lönsamhetsgenererande verktyg om det fokuserar på 
att identifiera och attrahera de mest värdefulla kunderna. Författaren uppmanar företag att 
undvika frestelsen att driva båda målen samtidigt eftersom det annars finns en risk att missa 
båda målen. (Banasiewicz, 2005) 
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Slutligen menar Banasiewicz (2005) att företaget skall göra programmets målgruppsstrategi 
tydlig. De flesta programmen är byggda kring öppet medlemskap, vilket betyder att vem som 
helst kan välja att delta. Ett alternativ till det här är att bara bjuda in en speciell grupp av 
kunder, dvs. stängda medlemskap. Det öppna alternativet ger ofta massvis med registreringar 
men det genererar inte i närheten av så många ökade köp som det stängda.    
 
Craft (2007) menar att vägen till ett lyckat lojalitetsprogram beror på en fin balans. 
Utmaningen är att skapa ett lojalitetsprogram som håller relationerna fräscha och att både 
kunden och företaget tjänar på relationen. En sådan balans skulle leda till en större grad av 
ömsesidig förståelse. Istället för att endast försöka få kunden till att bli lojal mot ett 
företag/varumärke är det även viktigt att se efter hur företaget/varumärket kan bli lojalt mot 
kunden. Författaren menar att lojalitetsprogram kan revolutionera verksamheten om det utförs 
på rätt sätt och skräddarsys efter den specifika målgruppen.   
 
Berman (2006) menar att ett effektivt lojalitetsprogram uppnås genom en 10-stegs process 
och appliceras framförallt på typ 3 och typ 4 lojalitetsprogram (se avsnitt 3.2.1).    
 

 
Fig. 3.6 10-stegs process, anpassad efter Berman (2006, sid. 133) 

 
Nedan kommer en beskrivning av de steg som är av intresse för vår studie.  
 
Det första steget handlar om att fastställa målet med lojalitetsprogrammet. Målet med 
lojalitetsprogram kan vara återköp, vinst, kundlojalitet samt ökad kundinformation. Om ett 
företag försöker uppnå två mål är det vitalt att det väljs en strategi som inte uppnår det ena 
målet på bekostnad av det andra målet. (Berman, 2006) 
 
Det andra steget är att utveckla en budget. Budgeten måste återspegla kostnaderna för: 

• Initiala och pågående promotions 
• IT hårdvara och hårdvara 
• Att skapa och underhålla en databas 
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• Medlemstidningar 
• Belöningar till kunden 

 
Startkostnaderna för att bygga ett lojalitetsprogram kan vara enorma. Därav är det av stor vikt 
att kostnaderna för att skapa ett lojalitetsprogram beräknas. Förutom startkostnaderna kan 
även kostnaderna för att bibehålla ett lojalitetsprogram vara stora. Många företag låter därför 
kunden betala en summa för att få vara med i ett lojalitetsprogram. Den här kostnaden kan 
dock skrämma många kunder vilket leder till mindre medlemmar. Exempelvis kan kostnaden 
för kunden vara högre än förtjänsten. Dock visar studier att kunder gärna betalar ett högre pris 
för medlemskapet om det rör sig om exklusiva belöningar än om det rör simpla belöningar. 
Lojalitetsprogram som belönar kunden med exklusiva belöningar tenderar även att vara mer 
attraktiva än andra lojalitetsprogram. (Berman, 2006) 
 

Det tredje steget handlar om att avgöra om lojalitetsprogrammet skall vara tillgängligt för alla 
kunder eller endast en utvald grupp av kunder, exempelvis bara till företagets bästa kunder. 
Den här frågan bör vara relaterad till lojalitetsprogrammet mål och budget. Fokuserar företag 
på ökad säljvolym bör lojalitetsprogrammet vara öppet för alla. Är målet ökad förtjänst bör 
lojalitetsprogrammet inte vara tillgängligt för alla utan istället endast erbjudas till företagets 
lönsammaste kunder. (Berman, 2006; Butscher, 2000) 
 
Steg fyra berör valet av belöningar. Här ska ett företag beakta vilka belöningar som ska 
erbjudas till kunden samt hur ofta kunden ska belönas. Kunder klagar ofta på att det är svårt 
att uppnå en viss gräns för att bli belönad samt att belöningarna har ett lågt värde. Således 
handlar det om att erbjuda relevanta och ”prisvärda” belöningar. Vidare ges ett förslag på att 
ge kunden fler poäng på utvalda varumärken/produkter för att på så sätt få kunden att köpa 
utvalda varumärken/produkter. (Berman, 2006) 
 
Att överväga ett samarbete med andra aktörer är det femte steget. Ett samarbete med andra 
aktörer kan stärka lojalitetsprogrammets svagheter i form av exempelvis fler och bättre 
erbjudanden. (Berman, 2006) En annan fördel med ett sådant samarbete är att kunden inte 
behöver ha flera kort utan kan istället använda ett kort hos flera aktörer (Söderlund, 2000).   
Kostnaderna för att skapa och underhålla ett lojalitetsprogram kan även minskas då det är fler 
aktörer inblandade (Berman, 2006). Ett samarbete kan även möjligöra att ett företag får 
tillgång till en annan aktörs databas och på så sätt skaffa sig bättre information om möjliga 
cross-selling strategier. (Berman, 2006; Rowley, 2004)           
 

3.2.3 Belöningar 
 
Ända sedan början på 90-talet har företag uppmuntrat kunder att delta i ett lojalitetsprogram 
och i gengäld erbjudit dem belöningar (Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005). Därav menar 
Butscher (2000) och Rowley (2007) att belöningar är huvudfaktorn för att stimulera kunder 
till att delta i ett lojalitetsprogram. Således är det inte bara data/information om hur kunden 
och marknaden ser ut som det ska tas hänsyn till. Det är även viktigt att företag ser över vilka 
belöningar som krävs för att få kunden att medverka i ett lojalitetsprogram. (Butscher, 2000; 
Palmer, McMahon-Beattie & Beggs, 2000)  
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Fig. 3.7 Förmåner, anpassad efter Butscher (2000, s. 73)   

 
Som kund kan man tjäna på att vara med i ett lojalitetsprogram på flera olika sätt. Exempelvis 
kan kunden bli erbjuden gratisprodukter, rabatterade priser, kreditmöjligheter, 
medlemstidningar, extra information eller någon typ av specialbehandling. (Berman, 2006; 
Butscher, 2000; Nordhoff, Pauwels & Odekerken-Schröder, 2004; Rosenbaum, Ostrom & 
Kuntze, 2005) Således kan belöningar vara av såväl ekonomisk karaktär som icke-ekonomisk 
karaktär (Butscher, 2000; Meyer-Waarden, 2007). Det är genom att blanda de olika typerna 
av belöningar som ett lojalitetsprogram drar till sig kunder och får dem att konsumera mer 
(Butscher, 2000).   
 
Vidare menar Rowley (2007) att det finns två typer av belöningar, nämligen direkta samt 
indirekta belöningar.  
 

 
Fig. 3.8 Belöningar, anpassad efter Yi och Jeon (2003, s. 232) 

 
Direkta belöningar kan definieras som de belöningar som på ett direkt sätt stödjer 
värdeförslaget för en given produkt. Indirekta belöningar refererar till stimulans som inte är 
relevant för en given produkt. Belöningarna skiljer sig även åt i om de erhålls direkt i 
samband med besöket eller om de erhålls efter ett antal besök. Enligt Yi och Jeon (2003) 
studie lämpar sig indirekta belöningar vid lågengagemangssituationer medan direkt 
belöningar lämpar sig vid högengagemangssituationer. Studier visar även att konsumenter är 
mer lojala till lojalitetsprogram som de uppfattar har lojala motiv än de lojalitetsprogram som 
endast använder sig av finansiella motiv (Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005; Rowley, 
2007).                 
 
Tyvärr är det alldeles för många lojalitetsscheman som har bidragit till att skapa kunder som 
förväntar sig att bli belönad vid sin vardagliga shopping. I sin tur har det här bidragit till att 
belöningarna fått ett allt mindre värde hos kunden. (Rowley, 2007) Lojalitetsscheman skall 

Icke ekonomiska förmåner 
(t.ex. medlemstidning, rese- 
service, specialprodukter, 
Tjänster och evenemang 

Ekonomiska förmåner 
(t.ex. prissänkningar, 
Rabatter, kuponger) 

 
Den rätta blandningen av olika slags förmåner borgar för att 
klubben drar till sig medlemmar och uppnår köptrohetsmålet.  



27 
 

endast erbjuda de fördelar som ger ett genuint värde för kunden (Butscher, 2000; Rowley, 
2007; Stauss, Schmidt & Schoeler, 2005), då kunden direkt märker om en förmån är helt 
ointressant eller bara ett försäljningsknep (Butscher, 2000). 
 
Butscher (2000) presenterar en trestegsmodell som kan användas för att identifiera de 
belöningar som ger ett genuint värde för kunden.  
 

 
 

Fig. 3.9 Trestegsmodell, anpassad efter Butscher (2000, s. 80) 
 
Vi väljer att endast presentera de två första stegen i trestegsmodellen då den det tredje steget 
inte är aktuellt för vår studie.  
 
Det första steget handlar om brainstorming, dvs. komma fram till belöningar som kan vara av 
intresse för ett lojalitetsschema och att sammanställa de här belöningarna. I det här steget 
välkomnas alla idéer, det ska inte finnas några begränsningar för fantasin. Således tas det 
ingen hänsyn till kostnaden, genomförbarheten, kompetensen etc. som krävs för belöningen. 
Som inspiration till olika belöningar menar Butscher (2000) att det går att använda sig av 
exempelvis konkurrenternas belöningar. Tanken är att hitta nya belöningar som utmärker sig 
från konkurrenternas belöningar. Målgruppen som ett företag försöker nå har en stor betydelse 
i det här steget då belöningarna måste vara av värde för den utvalda målgruppen.  
 
Det andra steget kallar Butscher (2000) förstudie. I det här steget reduceras listan över 
tänkbara belöningar genom en liten kundstudie. Syftet är att sortera belöningarna efter vilka 
som är mest lockande samt de som är minst lockande. Således inhämtas information om vad 
kunden önskar, tycker och tänker. Författaren menar att det bör göras intervjuer med öppna 
frågor för att värma upp respondenten. Respondenten får även ta och bedöma de presenterade 
belöningarna samt komma med egna förslag på belöningar som företaget inte har tänkt på. 
Den här informationen ger sedan företag ett bra underlag för vilka belöningar som bör 
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prioriteras och vilka belöningar som bör sållas bort. Genom att följa det här steget undviks 
misstaget att kundens synpunkter inte tas hänsyn till.  
 

3.2.4 Lojalitetsprogram och lojalitet 
 
Huvudfokus på undersökningar om lojalitetsprogram är om lojalitetsprogram framkallar 
lojalitet och i så fall vad för typ av lojalitet som det framkallar. Länken mellan lojalitet och 
lojalitetsprogram är av stor vikt då det kan påverka kundens initiala samt fortsatta förbindelse 
till lojalitetsprogrammet, men även kundernas villighet att fortsätta att identifiera sig med ett 
varumärke eller organisation. (Rowley, 2007)  
 
Hur lojal kunden är gentemot ett lojalitetsprogram påverkas enligt Parker och Worthington 
(2000) av: 
 

• Kundens belåtenhet gentemot det som kunden erhåller. 
• Vad som finns tillgängligt från andra lojalitetsprogram. 
• Media. 
• Sociala normer. 

 
Ett samband som många forskare har funnit är att lojalitetsprogram tenderar att framkalla 
beteendemässig lojalitet eller beräkningsbara förpliktelser snarare än emotionell lojalitet 
(Bolton, Kannan & Bramlet, 2000; Whyte, 2004; Rowley, 2007). Exempelvis menar somliga 
forskare att lojalitetsprogram endast kan skapa falsk lojalitet och att det kan vara relativt svårt 
att överföra sådan lojalitet till en attitydmässig lojalitet. Andra forskare motsäger det här och 
säger sig ha identifierat både beteendemässig och attitydmässig lojalitet. (Rowley, 2007) 
Dock menar Butscher (2000) att målet med ett lojalitetsprogram är att upprätta en emotionell 
relation till kunden då det är den emotionella relationen som gör kunden lojal och mindre 
benägen att byta till en konkurrent.              
 
En annan aspekt som det diskuteras om är att konsumenter kan ha åtaganden till flera olika 
lojalitetsprogram inom samma bransch och om konsumenterna då är olojala mot 
lojalitetsprogrammen? (Rowley, 2007) Svaret på frågan är splittrad bland forskarna då en del 
forskare menar att det här tyder på olojala konsumenter (Rowley, 2007; Söderlund, 2000). 
Andra forskare menar istället att kunder väljer olika lojalitetsprogram på grund av att inget 
företag kan möta alla kundens behov eller alltid ge dem det bästa erbjudandet, inte ens inom 
samma bransch. Precis som ett företag segmenterar sina kunder segmenterar även kunderna 
sina lojalitetsprogram. (Rowley, 2007) 
 
Enligt Rowley (2007) har forskare upptäckt att om en kund upplever att ett företag investerar i 
kunden blir även kunden benägen att investera i företaget. Den ömsesidiga investeringen leder 
således till lojalitet. Något som påpekas är att det är investeringar i form av kärlek, status och 
information som associeras med lojalitet, inte ekonomiska investeringar. Författaren menar 
dock att lojalitet inte kan skapas med hjälp av endast ett lojalitetsschema och sina belöningar, 
utan att det är samverkan med kunddata som ökar erbjudandets värde. Informationen från 
kunddata kan omvandlas till kunskap och som i sin tur kan användas för att skräddarsy ett 
företags erbjudande.      
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4. Empiri och Analys 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera sammanställningen av vårt empiriska material 
samtidigt som vi analyserar det. Anledningen till att vi har valt att sammanfoga kapitlet 
Empiri med Analys är att undvika de upprepningar som annars förekommer. Vårt empiriska 
material kommer från intervjun med Peter Jansson3, Administrativ chef på SCR, samt från 16 
intervjuer4 med 22 respondenter från Apelvikens camping samt Södra Näs camping. 
Respondenterna finns presenterade i figur 2.3.      
 

4.1 Campingbeteenden 

 

4.1.1 Kundnöjdhet på campingarna 
 
Enligt Solomon et al. (2006) beror kundernas tillfredställelse på de övergripande känslorna 
eller attityderna som kunder har efter ett köp. Författarna menar även att konsumenter hela 
tiden engagerar sig i produkter och utvärderar produkter som de har köpt. Vi kunde tydligt 
urskilja ett sådant beteende hos campinggästerna. Många hade mycket att säga och kunde lätt 
ta upp saker som de tyckte var bra respektive dåligt. 
 

4.1.1.1 Saker som gör campinggästerna nöjda 
 
Gästerna på Apelvikens camping och Södra Näs camping var överlag mycket nöjda. Många 
gäster berättade att närheten till havet och in till stan var något de uppskattade. Andra saker 
som camparna uppskattade var att campingarna var välskötta och fräscha. Personalen skall 
vara trevlig och serviceanläggningar, som totaletter, duschar och kök, skall vara rena. Nästan 
alla som campar på Apelvikens camping uppskattade att de har pool. Gästerna på båda 
campingarna tycker om att campingarna erbjuder underhållning och har restauranger. Det 
fanns även många som värdesatte att campingarna var barnanpassade och att det erbjöds 
aktiviteter för barnen. Att veta vad som tillfredsställer gästerna är av stor vikt enligt Ravald 
och Grönroos (1996) då de menar att tillfredställda kunder förmodligen inte lämnar företaget 
utan blir mer lojala samt handlar mer och oftare. Därför menar vi att SCR och deras 
medlemmar, det vill säga campingägarna, bör ta campinggästerna på allvar eftersom att det är 
deras tillfredsställelse som avgör deras fortsatta beteende.  
 

4.1.1.2 Saker som gör campinggästerna missnöjda 
 
Solomon et al. (2006) menar att marknadsförare hela tiden är på jakt efter källor till missnöje 
som de kan förbättra och det är något som även vi gjorde i vår undersökning. När vi bad 
gästerna att ge oss exempel på saker de ansåg vara mindre bra med campingarna fick vi lite 
olika svar. Det fanns ett missnöje från en respondent om att personalen på Apelvikens 
camping inte talade svenska. Det här menade hon var dumt i och med att barnen inte kunde 
                                                 
3 Intervju med Peter Jansson, Administrativ chef på SCR, 2008-04-07 
4 Intervju med respondenter, 2008-05-01 och 2008-05-02 
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prata med dem. Campingen skulle vara en barncamping, men det fanns ändå inte så mycket 
att göra för barnen. Hon gjorde en jämförelse med en annan camping där personalen hela 
tiden drog igång lekar med barnen och var på barnens sida. Det här menade hon var svårt när 
personalen inte talade svenska. Något som flera respondenter tog upp som negativt med 
campinglivet var att det kan vara mycket stökigt på nätterna. Många dricker alkohol och få 
accepterar tiderna då det skall vara tyst.  
 
Några av långtidscamparna på Apelvikens camping uppskattade inte att de så kallade 
”helsäsongarna” placerades ihop på campingen. Helsäsongarna fick ett eget område där bara 
gäster som hade husvagnen på campingen hela säsongen fick bo. Respondenterna tyckte att 
det skulle vara bättre om alla placerades ut lite, så att de kunde träffa nya människor under sin 
campingtid. För att slippa hamna där själva hade de ”plockat ihop” en helsäsong, genom att ha 
för- och eftersäsong samt lägga till nätterna i mitten. På så sätt fick de en plats som de tyckte 
var mycket bättre, det vill säga ute bland korttidscamparna.  
 
Många gäster påpekade att det var dyrt att campa. En respondent beskrev att campingpriserna 
höjdes varje år och att det ibland kändes som att campingarna i Varberg hade gått ihop i en 
kartell. Om en höjde priset så följde de andra efter.  
 

”Jag menar om säsongsplatserna så säger de bara: Passar det inte så stick 
iväg! Det finns många andra i kö som vill ha platserna. Man önskar att 
campingen minskade så att de inte fick några husvagnar, så att de måste 
sänka priserna. Men nu kan de tyvärr ha vilka priser som helst. Och det är 
ju väldigt saftigt, 20 000 kronor för en säsong. Det är ju jättemånga som 
säger att det är sista året, men så kommer den där inbetalningstalongen och 
så betalar de in det igen.” (Respondent 2)  

 
Något som camparna kunde sakna på campingen var Internetuppkoppling, mer toaletter och 
fler aktiviteter åt barnen. Någon ville att det skulle finnas mer korttidsplatser, då de menade 
att campingarna nästan alltid är fulla när de åker runt. En respondent tyckte att Apelvikens 
camping hade blivit alldeles för stor och att ägnarna slutat lyssna på sina gäster.  
 

4.1.1.3 Saker som ger värde för en campinggäst 
 
Enligt Ravald och Grönroos (1996) måste företag ta hand om sina kunder för att se till att 
långvariga stabila och ömsesidigt lönsamma relationer skapas. Författarna menar att en viktig 
fråga när vi talar om tillfredställelse är vad som orsakar den. Tillfredsställelse handlar mycket 
om kvalitet och om hur överlägsen produkten är. Så gott som alla campinggäster var nöjda 
med i campingarna, även om det fanns en del saker som kunde förbättras. Någon beskrev att 
Apelvikens camping hade allt och att hon hade campat där sedan hon var liten. Enligt Ravald 
och Grönroos (1996) är pris och kostnad en del av kundernas upplevda värde. De menar att 
när en kund utvärderar ett erbjudande borde de jämföra vad de får och vad de betalar. Många 
av campinggäster tog upp det här med priser. Många tyckte att trots att de betalade mycket, 
fick det mycket tillbaka. Det som var viktigast för dem var att få komma till campingen, 
slappna av och ta det lugnt. I och med att det var möjligt på campingen så tyckte de att 
campingen uppfyllde deras önskan.  
 
Respondent 2 uttryckte i ett citat ovan att trots att det ofta talades bland gästerna att de skulle 
lämna campingen på grund av priset var det få som faktiskt gjorde det. Ravald och Grönroos 
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(1996) menar att trots att priskänsligheten har en förmåga att minska i en relation med en 
leverantör så har både pris och den totala kostnaden en påverkan på konsumentens 
utvärdering av alternativa erbjudanden. Förmodligen upplevde campinggästerna som 
respondent 2 talade om att de fick tillräckligt med tillfredsställelse i sin relation (gäster som 
får inbetalningskort på våren är helsäsongsgäster och har därmed en relation) för att fortsätta 
campa trots prisökningarna. Precis som författarna uttryckte det så minskar alltså 
priskänsligheten i relationen.  En annan respondent (22) som bara campade någon gång om 
året påpekade att campingen i och med sitt höga pris fått en konkurrent, nämligen hotellen. 
Hon menade att sedan hennes barn flyttat hemifrån och hon och hennes man klarar sig med ett 
hotellrum så går det under sommaren att få ett pris på ett hotellrum för runt 500 kronor. Det 
här menade hon vara ungefär samma pris som en camping tar och på hotellrummet ingår 
dusch och frukost. I det här fallet, när relationen inte finns, har priset alltså en stor inverkan på 
hur vida kvinnan väljer att bo under sin semester (det vill säga när hon utvärderar alternativa 
erbjudanden). Ravald och Grönroos (1996) beskrev ovan att så inte är fallet i relationer.   
 
Ravald och Grönroos (1996) menar att företag kan öka kundernas tillfredsställelse genom att 
addera värde till kärnprodukten. Camparna själva gav exempel på saker som de tyckte kunde 
ingå i campingpriset: 
 

”Här ingår inte duschen, det skulle bli uppskattat om det ingick. Lägger man 
350 spänn för en natt så kunde ju duschen ingå, det är ju inga stora summor 
för ägarna här. Det är ju lite sniket!” (Respondent 2) 

 
Den här respondenten har även, precis som Ravald och Grönroos (1996) beskrev ovan, 
utvärderat ett erbjudande genom att jämföra vad han fick med vad han betalade. Enligt 
författarna lägger ofta leverantörer till tekniska produktegenskaper eller supportande service 
till den ursprungliga lösningen för att värdet på erbjudandet skall öka. De menar dock att det 
är vanligt att de lägger till värde som inte har något med kundernas faktiska behov. En gäst 
upplevde att campingägarna slutat lyssna på henne och de andra äldre campinggästerna.  
 

”Jag har ju inte varit ett jävla dugg intresserad av att de ska bygga en pool 
här. De har byggt den bara för att de ska locka hit barnfamiljer så att de 
ska kunna tjäna ännu mera pengar än vad de gör idag. De tänker bara på 
mer och mer pengar hela tiden. Han kör sitt race.” (Respondent 13) 

 
I det här fallet upplevde kvinnan att campingen lägger till service som inte tilltalar henne, men 
att hon ändå får betala för den. Ravald och Grönroos (1996) påpekar att det finns en risk med 
att lägga till för mycket service då det i sin tur kan orsaka ökade kostnader och i långa loppet 
högre priser. Sett ur konsumentens synvinkel har då ingenting förändrats. Författarna menar 
att konsumenterna får mer, men måste även betala mer och det uppfattade värdet blir därmed 
detsamma. Det här är något som verkade vara fallet på Apelvikens camping. De flesta 
gästerna tog upp poolen som något positivt med campingen, med de tog även upp det negativa 
i att priserna ökar varje år. När något blir bättre och något sämre blir förändringen obetydlig. 
För respondenten som inte var intresserad av poolen minskade det uppfattade värdet eftersom 
hon fick betala mer för något hon inte ville ha.  
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4.1.1.4 Är tillfredsställda campinggäster detsamma som lojala campinggäster? 
 
Campare kan delas in många kategorier, det finns de som bara campar på samma ställe hela 
sommaren, det finns de som flyttar på sig mycket under sommaren men campar mycket ändå 
och så finns det de som bara campar någon gång då och då. Precis som Holmberg (2004) 
beskriver så kan kunder trots att de är tillfredsställda med något vara olojala, eftersom att det 
finns ett behov att variera sig. Det här är något som syns på bland campinggästerna. Många är 
nöjda med campingen och stannar där år efter år, men det finns även de som till slut tröttnat. 
Ett par berättade att de stått fast med husvagn i Apelviken i tretton år, men att de nu hade 
tröttnat och istället köpt en husbil. Nu kunde de ställa sig där det passade dem och åka när de 
ville. De uppskattade att inte längre sitta fast. Både Rundle-Thiele (2006) och Holmberg 
(2004) menar att tillfredsställda kunder inte tvunget är lojala och det här var något som visade 
sig stämma bland respondenterna. De kunde vara nöjda med campingen, men ändå vilja flytta 
sig. Den här typen av campare uppskattar campinglivet och kommer att fortsätta campa, men 
alltså inte tvunget på en och samma plats. Söderlund (2000) menar att det finns 
samvariationer mellan kundernas tillfredsställelse och deras intentioner till att fortsätta köpa 
och det här är något som vi tyckte visade sig tydligt bland respondenterna. Ingen uppgav att 
något skulle få dem att sluta campa helt.  
 

4.1.2 Attityder hos campinggästerna 
 
Enligt Holmberg (2004) presenteras attityder ofta som kunders tankar och känslor. Att 
campinggästerna hade mycket att säga var något vi upptäckte under våra intervjuer. Många 
talade länge om vad som var bra respektive dåligt på campingarna. Därför finns det mycket av 
det som Holmberg (2004) beskriver som attityder.  
 

”Vi har aldrig mött någonting negativt här. Det är därför vi återkommer.” 
(Respondent 21) 

 
Enligt Solomon et al. (2006) och Shavitt (1989) utvecklade Daniel Katz (1960) en teori om 
tillämpningen av attityder. Modellen förklarar hur attityder kan underlätta socialt beteende. 
Människor kan enligt Solomon et al. (2006) ha samma attityd till ett objekt av olika 
anledningar. Dessutom kan en attityd försörjas av flera av anledningarna. Attityderna hos 
campinggästerna skulle kunna förklaras med flera av Katz (1960) tillämpningsalternativ. Den 
positiva attityden kan vara vad Solomon et al. (2006) och Shavitt (1989) kallade praktiskt 
tillämpande. De menar att människor utvecklar attityder beroende på om produkter ger oss 
njutning eller skada. Många av gästerna talade om att campingen gav dem möjlighet till 
avkoppling. Någon beskrev till och med att de bara kunde slappna av och ”njuta” när de 
campade. Värdeuttryckande tillämpning av attityder handlar om vad produkten säger om 
individen som person. Vi bad campinggästerna att beskriva en typisk campare, för att sedan 
själva likna sig vid den här beskrivningen.  
 
Några respondenter beskrev campare som människor som inte hade råd med stugor, så kallad 
”medelsvenssons”. Det var människor som ville komma ut och umgås, grilla, sola, bada och 
bara ta det lugnt.  
 

”Ja den typiska camparen är väl de som åker ut och grillar lite och har det 
gött helt enkelt. Man bara är, inte alla dessa måsten.” (Respondent 5) 
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Nästan alla var överens om att det där ryktet om att alla campare har likadana 
träningsoveraller inte alls stämde. När det gällde åldrar på campinggästerna var det blandat, 
men på campingarna bodde mest barnfamiljer och par med utflugna barn. Respondenterna 
tyckte även att beskrivningen av en campare stämde ganska bra in på dem själva och på så sätt 
skulle vi kunna säga att attityderna till campingen kan ha en värdeuttryckande tillämpning för 
camparna. De vill gärna kalla sig campare eftersom campinglivet har ett värde för dem och 
säger något om dem själva som personer.  
 
Den sista av tillämpningarna av attityder, som passar in på campinggästerna, är den så kallade 
egobeskyddande tillämpningen (Solomon et al., 2006). Den här användes för att skydda 
personen från externa hot eller interna känslor. Vi kunde se att gästerna försökte hålla skenet 
uppe och tala gott om campandet för att skydda sig själva och sitt val.  
 
Solomon et al. (2006) talar i teorin om ABC-modellen. I modellen betonas det inbördes 
sambandet mellan att kunna, känna och göra. När det kommer till camping och campande 
passar det bäst in under den sista hierarkin, där människor agerar beroende på emotionella 
reaktioner. De flesta gäster som vi talade med fortsatte att campa oavsett om omgivningen 
störde. En av respondenterna (22) hade dock en mer problemlösande attityd till camping, då 
hon mest campade som ”övernattning” när hon var på väg till andra resmål.  

 

4.1.3 Lojalitet bland campinggästerna 
 
När vi talar om lojalitet bland camparna kan vi se det ur två synvinklar, lojalitet till en 
campingplats eller lojalitet till camping som semesterform. Vissa stannar på samma camping 
år efter år, medan andra rör på sig mer.  
 

4.1.3.1 Är lojala campinggäster detsamma som lönsamma campinggäster? 
 
En viktig faktor som kan avgöra /är avgörande för en organisations framgång och lönsamhet 
är enligt Divett, Crittenden och Henderson (2003) kundlojalitet. Men frågan är om lojala 
camparna är lönsamma?  
 
Enligt respondenterna själva tjänar campingägarna mer på dem som bor kortare tider på 
campingen än de som campar en hel säsong. Helsäsongsgästerna får ett något rabatterat pris 
än om de skulle ha betalat varje natt för sig. Gästerna på Apelvikens camping säger själva att 
den skillnaden dock har minskat på senare år och de uppfattar det som att ägarna vill bli av 
med helsäsongsgästerna. Enligt Divett, Crittenden och Henderson (2003) så har konsumenter 
med störst lojalitet till en produkt eller tjänst en tendens att göra fler återköp och spendera mer 
pengar, men det här stämmer inte riktigt på campingarna. En respondent beskrev att ägarna 
och Varberg tjänar mer på dem som bara kommer några dagar eftersom att det inte bara 
betalar ett dyrare campingpris utan även köper souvenirer och mat på plats. De som är 
helsäsongare har frys i förtältet och tar med sig mat hemifrån. För att campingägarna skall 
tjäna så mycket pengar som möjligt handlar det alltså inte om att få gästerna att bli så lojala 
att de skaffar en helsäsongsplats utan de ska få campinggästerna att vilja flytta på sig och 
campa mer på olika platser. Vi kan dock se att långtidsgästerna utgör en ganska stor säkerhet 
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för campingplatserna eftersom de genom långtidsgästerna får in pengar trots att det regnar en 
hel sommar.  
 

4.1.3.2 Falskt lojala campinggäster 
 
Enligt Amine (1998) och Söderlund (2000) går det att se på lojalitet på olika sätt. 
Konsumenter kan visa lojalitet i beteende och/eller i attityd. Dick och Basu (1994) hävdar att 
det finns kopplingar mellan beteende och attityd och menar att vi skall titta på styrkan mellan 
de två komponenterna. Det är här författarna talar om så kallad sann och falsk lojalitet. 
Skillnaden mellan sann och falsk lojalitet ligger i om deras attityd är bra eller dålig. Beteendet 
finns redan. Några av långtidsgästerna på Apelvikens camping var tillräckligt nöjda med 
campingen för att fortsätta campa, men de uttryckte ändå missnöje som kan ses som 
oroväckande. När gästerna känner sig illa behandlade finns risken att campingen får ett dåligt 
rykte. En respondent talade om att det inte spelade någon roll vad gästerna tyckte om de höjda 
priserna. Om en gäst lämnade campingen fanns många nya på kö. Själv hade den här gästen 
nu beslutat sig för att sluta säsongscampa och sagt upp sin plats som han haft på Apelviken i 
13 år, han var dock där ändå över helgen. En annan gäst uttryckte dock att campingen slutat 
lyssna på gästerna.  
 

”Jag tycker inte att campingägaren tänker på sina kunder. Det är bara han 
som tycker och tänker och bestämmer. Vår röst hörs inte. Han bara kör över 
oss. Passar det inte oss så är det bara att dra.” (Respondent13) 

 
Respondenterna ovan visade tecken på så kallad falsk lojalitet. Trots att de hade viss negativ 
inställning till hur campingen sköttes hade båda återkommit till campingen i många år och på 
så sätt kan de anses som lojala. Enligt Rundle-Thiele (2006) är det vanligt att konsumenter 
med dålig attityd till en produkt, men ändå köper den, anses vara lojala. Solomon et al. (2006) 
och Amine (1998) menar att många människor tenderar att köpa samma varumärke varje gång 
de handlar. Det konsekventa beteendet är ofta ett tecken på lathet, då det har blivit till en vana 
eller rutin bara för att det kräver mindre ansträngning och konsumenten sparar tid. Det här är 
något som kan vara fallet med campare med negativ attityd. De har bott på campingen i 
många år och har etablerat en umgängeskrets och trivs bra. En respondent talade om att 
många påstod att de tröttnat, men när inbetalningskortet för campingplatsen kom på våren så 
betalade de in ändå. Det kan ju ses som att campandet i det fallet blivit en vana, vilket 
Solomon et al. (2006) och Amine (1998) beskrev som vanligt bland falskt lojala kunder. Själv 
hade respondenten i år tagit beslutet att sluta med helsäsong och börja flytta på sig.  
 
Enligt Amine (1998) är det vanligt att upprepande beteende uppstår när varumärken är lika 
och säljförhållanden förblir oförändrade. Många campare uttryckte att priserna för camping 
var höga överallt och därför var det bara att acceptera. Vi kunde dock konstatera genom 
intervjuerna att det fanns en viss skillnad på priserna mellan de två campingarna, så visst 
fanns det möjlighet att få ner priset. Enligt Solomon et al. (2006) så ska falskt lojala 
konsumenter inte tveka till att köpa andra produkter som är mer tillgängliga eller billigare om 
den nuvarande inte finns i lager. Enligt camparna själva har campingen ett slags kösystem 
som innebär att när de väl fått en plats på campingen får de stanna tills de säger upp sig. På så 
sätt finns ingen risk att de lämnar campingen av en slump. Istället kan vi tolka det som att 
camparna är falskt lojala beroende på så kallade bytesbarriärer, vilka enligt Söderlund (2000) 
kan vara ett kontrakt som binder upp kunden under en längre tid.   
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4.1.3.3 Sant lojala campinggäster 
 
Det fanns mycket hos de klagande camparna som tyder på att de trivs rätt bra ändå, så att de 
bara har dålig attityd stämmer inte. Många av gästerna hade en del negativa åsikter, men 
överlag var de positiva. På frågandet om campingen uppfyllde deras förväntningar fick vi 
många mycket positiva svar.  

 
”Ja, det är nog därför vi ligger kvar, annars hade vi ju flyttat på oss.” 
(Respondent 10) 

 
Att återkomma till samma plats gång på gång är enligt Solomon et al. (2006) ett tecken på 
lojalitet. För att lojaliteten däremot skall klassas som sann krävs det att det upprepande 
beteendet kombineras med positiva attityder (Baldinger och Rubinson, 1996; Solomon et al., 
2006; Söderlund, 2000; Rundle-Thiele, 2006). Som vi skrev tidigare kan campare vara lojala 
mot campingar eller mot campandet. Det finns många av dem som vi gett namnet 
korttidscampare som faktiskt campar hela somrarna. Att vi gav dem namnet var för att de 
bodde kort tid på den aktuella campingen. Något som vi upptäckte hos dem som campade 
mycket (oavsett om de campade lång- eller korttids) var att campingen var den enda 
semesteraktiviteten de ägnade sig åt på somrarna. Det var någon som reste utomlands om 
vintrarna men på sommaren var det husvagnen som gällde. Att vara campare kunde ses lite 
som en livsstil och då var det bara det som gällde sommartid.  
 

”Det är ju inte så att vi campar här för att vi inte kan semestra någon 
annanstans utan det är ett val som vi gör, det är mer som en livsstil. ” 
(Respondent 2) 
 
”Jag vet faktiskt inte. *skratt* Det är ju säker ett särskilt folkslag sådär 
liksom. Alla passar ju inte här liksom. Det är ju sådana som gillar att bo 
trångt, det primitiva. Det skall ju inte vara som hemma om man säger.” 
(Respondent 17) 

     
Många talade även om hur skönt det var med husvagn jämfört med stuga. Det fanns ett litet 
”vi och dom” känsla gentemot stugägare. Att tala gott om campingarna och campandet och 
även låta det efterföljas av ett beteende är vad Amine (1998) kallar sann lojalitet. 
Campinggästerna kunde tala väldigt gott om just den campingen som de hade valt och vad 
den hade men andra saknade. Engagemang som leder till lojalitet kan enligt Amine (1998) 
bero på två saker: emotionella känslor till varumärket eller kognitiva motiv. Solomon et al. 
(2006) menar att kunder kan vara aktivt, till och med passionerat involverade i produkter eller 
varumärken och det här är något vi kunde se hos camparna. Dessutom talar Amine (1998) om 
att när en konsument vill identifiera sig med ett varumärke finns även en vilja om att bevara 
relationen med varumärket. I och med det här så minskar sannolikheten för att konsumenten 
ska byta ut varumärket mot en konkurrent.  
 

”Den här campingen är även det bästa stället eftersom det finns pool, nära 
havet och bra ställe att bada i havet, och att det är även det bästa havet 
nära Borås.” (Respondent 1) 
 

Det är alltså känslomässiga motiv som leder till de längsta förhållandena mellan konsumenter 
och varumärken (Amine 1998).  Trots att många campare tyckte illa om prishöjningarna hade 



36 
 

de tillräckligt med känslor till campingen för att stanna och inte byta till en närliggande och 
billigare. Respondent 9 som klagade och kände missnöje skulle även kunna klassas som en 
sant lojal gäst då både Solomon et al. (2006) och Fournier (1998) menar att kunder som har 
känslomässiga band till en produkt kan reagera mycket häftigt på förändringar av produkten 
och det är precis vad gästen gjorde. Hon hade bott på campingen i många år och kallade det 
tradition. Därför gillade hon inte alls när det skedde förändringar som inte tilltalade henne.  
 

4.1.4 Det här stoppar campinggästerna från att campa mer 
 
SCR vill få campinggästerna i Sverige att campa mer och därför frågade vi gästerna om vad 
som kunde få dem att campa mer än vad de gör idag. Det var tre olika svar som förekom. 
Några gäster campade redan helsäsong och ansåg sig därför inte kunna campa mer. Några 
skulle gärna campa mer om det funnits mer tid och några menade att billigare priser kunde ha 
gjort att de campade mer.  
 
När det gällde priserna fanns större missnöje bland dem som bodde på Apelvikens camping 
än de som bodde på Södra Näs camping. På Södra Näs camping var priserna inget som 
stoppade campinggästerna. Det här kan bero på att det var en ganska stor prisskillnad mellan 
de två campingarna. Apelvikens gäster talade om priser som låg strax över 20000 kr för en hel 
säsong, medan de på Södra Näs talade om cirka 13000 kr. Således framgår det tydligt att 
priset är en väsentlig faktor som kan minska missnöje och påverka kundens uppfattade värde. 
Det här är något som Ravald och Grönroos (1996) tar upp. De menar att tillfredsställelsen 
beror på värde, men även på kostnaden och uppoffringen.  
 

”Ja det är väl obegränsat med pengar så att vi kan vara ute mer, annars 
kan jag väl inte komma på något mer. Det kostar ju en del att 
campa.”(Respondent 9) 

 
En respondent på Apelvikens camping sade ändå att trots att hon tyckte att det var dåligt att de 
höjde priserna varje år så ansåg hon ändå att det var väl värt pengarna. Hon och hennes man 
bodde nämligen på campingen hela tiden under sommarhalvåret. De åkte bara hem till sitt hus 
en gång i månaden för att betala räkningarna. Många gäster menade att priserna var något de 
fick acceptera, eftersom att det är likadant ungefär överallt och att campingarna ändå fylls.  
 

”Det är ungefär som rökare, cigaretterna är väldigt dyra så några slutar 
men i den stora massan så fortsätter man. Så är det även med oss 
campare.” (Respondent 2)  
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4.2 Lojalitetsprogram 
 

4.2.1 CCS-kortet idag 
 
Campingkortet som SCR erbjuder sina gäster idag kan liknas med Bermans (2006) 
beskrivning av typ 1 lojalitetsprogram. Berman (2006) menar att den här typen av 
lojalitetsprogram egentligen inte är ett lojalitetsprogram då det erbjuder alla kunder samma 
rabatter oavsett hur deras köpbeteende ser ut. SCR:s campingkort fungerar på exakt det här 
viset. Alla gäster erbjuds ett antal rabatter och förmåner (se bilaga 3) oavsett om de har varit 
trogna gäster i 30 år eller om det är första gången som de campar. Idag kan SCR inte se vem 
deras trognaste gäster är, de kan bara se namnet och adressen på gästen samt när gästen 
campade sist. Anledningen till det här är att SCR inte tillhandahåller någon databas över 
kundernas köpbeteende, livsstil etc., vilket enligt Berman (2006) krävs för att kunna erhålla 
specifik information om varje kund. Därav kan de heller inte erbjuda sina gäster 
individanpassade belöningar vilket är precis det som gästerna efterfrågar. Information om 
kunden och marknaden är en bidragande faktor till ett företags konkurrenskraft samt en vital 
faktor vid skapandet av ett lojalitetsprogram (Rowley, 2007). Dock är det här en faktor som 
saknas hos SCR idag. Respondent 1 säger att: 
 

”Det ska vara mer riktade erbjudanden. Är jag i Varberg så har jag ju 
ingen nytta av rabatter i Borås”.  

 
Istället för att belöna sina värdefullaste gäster belönas i stället alla som äger campingkortet. 
De här problemen är enligt Berman (2006) typiska för lojalitetsprogram av typen 1. 
 
Precis som vi har påpekat flera gånger förut menar Ravald och Grönroos (1996) att kundens 
utvärdering av ett erbjudande borde vara en jämförelse mellan vad de får och vad de betalar. 
De menar även att konsumenterna använder referensvärden när de utvärderar hur attraktiva 
olika erbjudanden är, vilket förkom bland gästerna då några jämförde SCR:s erbjudanden med 
en annan campingklubb, Caravan Club. Bland gästerna kunde vi se ett tydligt missnöje och en 
förvirring när det gällde CCS-kortet. Många av våra respondenter förstod inte varför de skulle 
behöva köpa och förnya campingkortet varje år.  
 

”Det är vansinnigt, helt löjligt! Jag kommer ju aldrig åka någon annanstans 
för att campa. Varför ska jag behöva betala för något sådant kort?” 
(Respondent 1) 

 
”Sen kan man väl bli lite förbannad för att jag behöver ju inte betala för ett 
kort för att ligga på ett hotell, det gör man ju inte. Men just för att komma in 
på en campingplats så måste man ha ett kort som man visar upp.” 
(Respondent 14) 
 
”Jag har faktiskt inte riktigt fattat vad det kortet går ut på och varför man 
ska ha det över huvud taget.” (Respondent 8)  
 
”Vi får inte ut någonting av kortet! Vi är bara tvungna att betala den årliga 
summan men det är inget som vi använder.” (Respondent 6) 
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Enligt Berman (2006) är det många företag som låter kunden betala en summa pengar för att 
få vara med i ett lojalitetsprogram och så är även fallet hos SCR. Det här skulle enligt Berman 
(2006) kunna avskräcka många kunder från att delta i programmet. I SCR:s fall ser vi dock 
inga tecken på att gästerna skulle avstå från att campa bara för att de får betala för 
campingkortet, dock är de inte nöjda med avgiften och campingkortet. Det här kan vi 
konstatera både genom intervjuerna samt våra observationer. Under observationerna i 
Apelvikens reception kunde vi inte se någon gäst som protesterade mot att förnya sitt kort och 
betala den årliga avgiften. Även gästerna själva påpekade att de accepterade att köpa kortet 
även om de ibland inte förstod varför de skulle ha det. Med Ravald och Grönroos (1996) 
teorier i bakhuvudet kan vi konstatera att gästernas missnöje beror på att de tycker att det 
betalar för något som inte ger dem något värde tillbaka.  
    
Banasiewicz (2005) menar att tanken med ett lojalitetsprogram ska vara att få kunden att 
känna sig speciell och älskad och för att lyckas med det här så måste kunden stimuleras på rätt 
sätt. För SCR:s campinggäster ser situationen idag inte riktigt ut så som Banasiewicz (2005) 
beskrev ovan. Endast en av våra respondenter använder förmånerna som kortet erbjuder idag, 
resterande respondenter har aldrig använt det. Det här tyder även på att SCR inte riktigt 
lyckats med att hitta förmåner som skapar värde för kunden, vilket Ravald och Grönroos 
(1996) hävdar är en av de mest lyckade strategierna. Det här är även något som Dunlap 
(2004), Rowley (2007) samt Wood (2005) tar upp då det enligt dem är av stor vikt att 
kommunikationen och belöningarna är relevanta och anpassade till målgruppen. Majoriteten 
av respondenterna tycker inte att campingkortets förmåner är relevanta. Den svaga 
användningen av kortets förmåner visar att SCR inte lyckas stimulera gästen på rätt sätt för att 
de ska få kunden att använda kortet vilket enligt Banasiewicz (2005) är ett viktigt moment 
inom lojalitetsprogram. Studier visar dock att kunder/gäster kan tänka sig att betala ett högre 
pris för att delta i ett lojalitetsprogram om det rör sig om exklusiva belöningar (Berman, 
2006). För att lyckas med det här är det viktigt att SCR:s identifierar de belöningar som 
gästerna anser är exklusiva och värdefulla för dem.  
 
Enligt Holmberg (2004) är tillfredsställelse hos kunden en av de vanligaste förklaringarna till 
varför en kund visar lojalitet mot ett varumärke eller en butik och därför är det av stor vikt att 
SCR hittar förmåner som tilltalar gästerna. Om gästerna får förmåner som tilltalar dem 
kommer även attityderna att förbättras. Holmberg (2004) hävdade att attityder uttrycks genom 
positiv eller negativ utvärdering och idag är utvärderingen negativ. Enligt Dick och Basu 
(1994) hänger även lojaliteten ihop med attityden. Om gästerna får förmåner som tilltalar dem 
och som de vill använda, kommer attityden att bli bättre och därmed skapas det som enligt 
Dick och Basu (1994) beskrivs som sann lojalitet. Den sanna lojaliteten innebär att beteenden 
kopplas samman med positiva attityder.  
 

4.2.2 SCR:s mål 
 
Både Banasiewicz (2005) samt Berman (2006) menar att det första steget i ett 
lojalitetsprogram bör vara att fastställa målet med lojalitetsprogrammet, är det 
varumärkeskännedomen som ska öka eller är det högre lönsamhet (Banasiewicz, 2005)? Efter 
diskussion med Peter Jansson på SCR fick vi veta att SCR har som mål att få fler gäster att 
stanna kvar och campa i Sverige. Enligt både Banasiewicz (2005), Gable, Fiorito och Topol 
(2008,) Nordhoff, Pauwels och Odekerken-Schröder (2004), Söderlund (2000) samt Tapp 
(2005) är ett lojalitetsprograms roll att bevara och få sina existerande kunder att konsumera 
mer vilket är precis det som SCR är ute efter. Således skulle ett lojalitetsprogram kunna var en 



39 
 

åtgärd för att få SCR:s kunder att stanna kvar i Sverige. Men vad säger gästerna om ett 
lojalitetsprogram hos SCR?  
 

4.2.3 Intresse för ett lojalitetsprogram 
 
Det visar sig att våra respondenter har skilda åsikter när det gäller lojalitetsprogram i 
allmänhet. Somliga gäster är positiva till lojalitetsprogram och respondent 1 säger: 

 
”Det tycker jag är väldigt positivt. Framförallt om man får tillbaka pengar 
eller rabatter eller saker så tycker jag att det är väldigt positivt.”  

 
Andra gäster har istället en mer negativ inställning till lojalitetsprogram. Exempelvis menade 
respondent 7 istället att: 
 

”Egentligen tycker jag ju inte att de är så bra, men jag använder ju dem 
själv. Jag tycker inte att de ger så mycket till oss som använder det.”  

 
Trots att våra respondenter har skilda åsikter när det gäller lojalitetsprogram i allmänhet är de 
eniga om att det skulle vara intressant om SCR erbjöd ett lojalitetsprogram för sina gäster. 
Anledningen till det här är att respondenterna tycker att det är bra om de kan få tillbaka något, 
dvs. gästerna vill bli belönade för sitt beteende.  
 

”Det känns som om man bara ska betala för att få vara här men de bryr sig 
inte om oss. Ska det verkligen behöva vara så? Det är jag lite rädd för. Jag 
kan ju tycka att de som ligger här länge och lägger mycket pengar borde få 
något tillbaka, det skulle ju vara jättechickt!” (Respondent 13) 

 
Butscher (2000) och Rowley (2007) menar att huvudfaktorn för att stimulera kunden/gästen 
till att delta i ett lojalitetsprogram är just belöningar, vilket även vi kan se är gästernas 
anledning till att de vill ha delta i ett lojalitetsprogram. Dock är det inte alla belöningar som 
gästerna anser är av värde.  
 

”Ja det ska ju inte vara så att man får en simning på köpet efter 7:e natten.” 
(Respondent 3) 

 
Respondenterna efterfrågar belöningar som ger dem något värde. Därför menar Butscher 
(2000) samt Palmer, McMahon-Beattie och Beggs (2000) att det är viktigt att se över vilka 
belöningar som kunden/gästen uppskattar och vilka belöningar som krävs för att få kunden att 
medverka i ett lojalitetsprogram, då kunden/gästen kan tjäna på att vara med i ett 
lojalitetsprogram på flera olika sätt (Berman, 2006; Butscher, 2000; Nordhoff, Pauwels & 
Odekerken-Schröder, 2004; Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005).        
 

4.2.4 Efterfrågade belöningar 
 
Butscher (2000) och Meyer-Waarden (2007) menar att belöningar i ett lojalitetsprogram kan 
vara av såväl ekonomisk karaktär som icke-ekonomisk karaktär. Belöningarna som SCR:s 
campinggäster efterfrågar visar sig dock endast vara av ekonomisk karaktär. Butscher (2000) 
menar att det inte endast räcker med att endast erbjuda ett av alternativen. Det är en blandning 
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mellan belöningar som är av ekonomisk karaktär och belöningar som är av icke-ekonomisk 
karaktär som drar till sig fler kunder och får dem att konsumera mera.  
 
Enligt Rowley (2000) finns det även två typer av belöningarna, nämligen direkta belöningar 
samt indirekta belöningar. Vi kan tydligt se att respondenterna endast efterfrågar direkta 
belöningar, dvs. alla belöningar som kunden efterfrågar stödjer värdeförslaget för en given 
produkt (Rowley, 2007; Yi & Jeon, 2003). Rowley (2007) menar att belöningar även kan 
skilja sig åt i om de erhålls direkt i samband med besöket eller om de erhålls efter ett antal 
besök. Respondenterna visade en efterfrågan på de bägge typerna då somliga gäster ville ta 
del av belöningarna direkt medan andra hellre vill erhålla belöningarna vid ett senare tillfälle. 
Vidare menar respondenterna att det bör vara självklart att belöningarna skall vara relevanta 
och värdeskapande för gästerna. Att ett lojalitetsprogram skall erbjuda belöningar som är 
relevanta och som ger ett genuint värde åt kunden är något om både Butscher (2000), Rowley 
(2007) samt Stauss et al. (2005) påpekar är av stor vikt i ett lojalitetsprogram.  
 
Förutom att belöningarna skall vara av värde för kunden menar Butscher (2000) i sin 
trestegsmodell att det är av stor vikt att företag inhämtar information om vad kunden önskar, 
tycker och tänker. Således kan företag undvika misstaget att inte ta hänsyn till kundernas 
synpunkter. För att undvika det här misstaget har vi därför följt Butschers (2000) råd och 
inhämtat information om vad campinggästerna faktiskt önskar, tycker och tänker, dvs. 
respondenterna har fått ge egna förslag på belöningar i ett lojalitetsprogram. Nedan 
presenteras de belöningar som gästerna ansåg var av värde för dem i ett potentiellt 
lojalitetsprogram.  
 

4.2.4.1 Belöningar som gästerna vill erhålla direkt 
 
SCR:s campinggäster är relativt eniga om vilka belöningar som de skulle uppskatta i ett 
lojalitetsprogram. De belöningar som gästerna vill erhålla direkt är ett fåtal, men de 
efterfrågas av majoriteten av våra respondenter. 
  
Rabatt på campingpriset är något som majoriteten av respondenterna efterfrågar. Gästerna 
som är helsäsongare anser att priset är relativt högt och att de borde få ett rabatterat pris 
eftersom de campar så mycket. Respondenterna menar att det tidigare lönade sig att ha en 
helsäsongsplats men idag är gapet betydligt mindre mellan de som har en helsäsongsplats och 
de som campar när de vill. Respondenterna menar att det bör skilja mer i form av ordentliga 
erbjudanden och rabatter. En respondent utryckte sin besvikelse genom att säga att:  
 

”Vi som är helsäsongare har ju vår plats här och de ska ju faktiskt vara 
glada att vi kommer hit, men de känns inte som det.”  (Respondent 1) 

  
Vidare går det att identifiera en belöning som camparna uppskattar mycket och som de gärna 
skulle vilja ingå som belöning i ett lojalitetskort. Den mycket åtråvärda belöningen är 
gratisduschar. Idag får campinggästerna på Apelvikens camping betala en summa pengar för 
att ladda en klocka som de sedan använder när de ska duscha. Att de som campar ett fåtal 
gånger ska få betala för duschen anser gästerna som campar mycket är helt i sin ordning. 
Däremot anser inte gästarna som campar mycket att de själva borde behöva betala för 
duscharna då det redan kostar så mycket att campa. Respondent 12 som är helsäsongare säger 
att: 
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”Vi kanske kunde få några klockor med påfyllningar gratis. Nu måste vi ju 
betala klockorna som alla andra trots att vi har en säsongsplats. Det hade 
ju uppskattats med gratis duschar.”   

 
En aktivitet som vi observerade att många campinggäster ägnade sig åt var att spela minigolf. 
Inte helt oväntat visar det sig även att respondenterna skulle vilja få gratis golfrundor som 
belöningar. Respondenterna tycker att det är trevligt och avkopplande att spela lite minigolf 
med vännerna. Respondent 9 uttrycker sin besvikelse och säger:  
 

”Det skulle självklart uppskattas att få någon golfrunda gratis då och då, 
varför inte? Men nu får vi ju inget. De vill bara tjäna och tjäna men inte ge 
något!” 

  
Respondentens besvikelse syns tydligt då respondenten anser att gästerna inte får något 
tillbaka utan att det bara är företaget som tjänar pengar på gästerna. Craft (2007) påpekar just 
att utmaningen i att skapa ett lojalitetsprogram är att både kunden/gästen och företaget ska 
tjäna på det. Författaren menar att det är viktigt att företaget ser över hur de kan bli lojala mot 
kunden för att kunden ska bli lojal mot dem. Lyckas ett företag med det här kan ett 
lojalitetsprogram revolutionera verksamheten.  
 
Respondenterna anser även att det skulle vara trevligt med några restaurangbesök. För 
tillfället anser respondenterna att det är relativt dyrt att äta på den närliggande restaurangen på 
Apelvikens campingplats. Därav önskar sig respondenterna även att de kanske skulle kunna få 
exempelvis två middagar om året gratis.  
 

”Det skulle vara jättetrevligt att få gå ner till restaurangen och bli bjuden 
på mat någon gång om året. Det skulle ju verkligen vara bra service.” 
(Respondent 9)  

 
Två av våra respondenter antyder även att det finns mycket saker och ting som campare har 
behov av i husvagnar och husvagnslivet. De menade att ett lojalitetskort inte endast ska vara 
riktat till vilka aktiviteter som campare ägnar sig åt, utan att det även borde finnas 
erbjudanden på campingprodukter.  

 

4.2.4.2 Belöningar som gästerna vill erhålla vid ett senare tillfälle 
 
En annan belöning som respondenterna önskar sig är lokala rabatter. De tycker att det borde 
finnas fler rabatter i de städer där de befinner sig. Respondenterna gör en jämförelse med ICA 
där de får bonus på det de köper i alla ICA-affärer, inte endast på en ICA-affär. De tycker att 
det borde finnas något liknande hos SCR. Kortet ska inte vara låst till en specifik affär utan 
det ska gärna kunna användas i fler affärer och restauranger som är i närheten av campingen. 
Enligt Berman (2006) kan ett samarbete med flera aktörer stärka lojalitetsprogrammets 
svagheter då fler och bättre erbjudande kan erbjudas. Bonusen som respondenterna samlar på 
sig i de olika affärerna vill de sedan kunna använda på campingen. Att få bonus på flera olika 
ställen som sedan kan användas vid nästa köp är enligt Berman (2006) utmärkande drag för 
den tredje typen av lojalitetsprogram. Respondenterna menar att ju mer de köper desto större 
bonus ska de erhålla. Således är respondenternas tankar i kongruens med Berman (2006) som 
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menar att de kunder som köper mycket ska bli mer belönade. Dock menar en del respondenter 
att det skulle vara jobbigt om de behövde ha flera olika lojalitetskort för olika affärer.  
 
Enligt Söderlund (2000) går det dock att undvika problemet med att kunden/gästen ska 
behöva ha flera olika kort. Författaren menar att en av fördelarna med ett samarbete mellan 
flera aktörer är just att kunden/gästen inte behöver ha flera kort utan istället kan de använda 
ett kort hos flera aktörer. Enligt Berman (2006) innebär ett samarbete med flera aktörer inte 
enbart att kunden får färre kort i plånboken utan det gynnar även företaget/företagen bakom 
lojalitetsprogrammet i form av lägre kostnader. Således skulle ett samarbete med flera aktörer 
även gynna SCR då de kan minska sina kostnader för det potentiella lojalitetsprogrammet.  
 
Två av våra respondenter anser att samarbetet mellan olika aktörer bör utvidgas. De menar att 
SCR inte endast skall samarbeta med aktörer som ligger närmast sina campingplatser, utan de 
önskar även att SCR kunde samarbeta med bensinbolag så att de kunde bli erbjudna lägre 
bensinpriser. Respondenterna menar att bensinpriset är ganska högt och att deras husvagnar 
kostar en hel del i drift. Respondent 2 säger skarpt att: 
 

”Hade jag fått någon rabatt på bensinpriset så hade vi kunnat åka ut fler 
gånger än vad vi gör idag.” 

 
Vidare kunde vi tydligt se en enighet hos våra respondenter då flertalet av respondenterna 
ansåg att en gratis natt då och då skulle vara en bra belöning i ett lojalitetsprogram. De 
menade att eftersom många campar så mycket så skulle det uppskattas väldigt mycket om de 
kunde få någon gratis natt och känna att campingen visade sin uppskattning. Respondent 10 
säger att: 
 

”Om det skulle rinna in en natt gratis så skulle det vara jättetrevligt. Vi 
skulle självklart tyckt bättre om campingplatsen om de erbjöd något sådant 
eftersom alla pengar och förmåner är välkomna.”   

 
Respondenterna ger ett förslag och menar att om de exempelvis campade sju nätter så kunde 
de få den 8:e natten gratis, eller kanske till och med den 10:e natten gratis.   
 
Ett par av våra respondenter ansåg även att det skulle kunna vara trevligt att kanske få en 
gratis helg med stuga på någon annan camping för omväxlingens skull. Istället för att utnyttja 
gratisnätterna på den vanliga campingplatsen skulle de kunna spara ihop nätterna för att sedan 
använda dem på en annan campingplats.  
 

4.2.5 Tänkbara belöningar som gästerna påpekade indirekt 
 
Tanken med ett lojalitetsprogram är att det ska öka värdet och kundnöjdheten hos sina 
medlemmar genom att erbjuda dem förmåner som de anser är relevanta och ger ett genuint 
värde till dem (Berman, 2006; Bolton, Kannan & Bramlett, 2000; Butscher, 2000; Gable, 
Fiorito & Topol, 2008; Rowley, 2007; Stauss, Schmidt & Schoeler, 2005; Yi & Jeon, 2003).  
  
I vår undersökning frågade vi oss därför även vad gästerna ägnade sig för åt för aktiviteter när 
de campade. Anledningen till att vi ställde den här frågan var för att vi ville upptäcka vad 
gästerna faktiskt tyckte om att göra och se om de här sakerna skulle kunna göras om till 
belöningar som ger ett genuint värde för gästerna. Det som flest respondenter sade sig ägna 
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sig åt var avkoppling. Campinglivet var enligt dem ett sätt att varva ner och strunta i alla 
måsten där hemma. Jämfört med stugägare slapp de ägna sig åt massa stug- och 
trädgårdsarbete. På campingen kunde de bara ta det lugnt och njuta av livet.  
 

”Vi behöver inte så mycket, vi bara kopplar av. Det är avkopplingen som är 
det viktigaste.”(Respondent 6) 

 
Andra aktiviteter som många ägnade sig åt var att gå promenader, spela golf och minigolf, 
cykla eller gå in till Varberg. Många gillade även att gå tipspromenader, bada i havet och/eller 
poolen, bada bastu, grilla, fiska, läsa, leka med barnen eller att ägna sig åt allmänt ”tjôt” med 
grannarna. I våra observationer kunde vi konstatera att många av de aktiviteter som gästerna 
själva tog upp stämde med våra egna observationer. Något vi uppmärksammade, men som 
bara en respondent berättade, var att många drack alkohol även mitt på dagen. Trots att många 
sade sig skaffat husvagn för att slippa trädgård och byggande, kunde vi observera många 
campare som byggde altaner och anlade gräsmattor till sina husvagnar. Mycket av det här 
byggandet berodde nog på att vi var ute och gjorde våra observationer under Valborgs/Kristi 
himmelfärdshelgen, vilket är den tid då många drar ner sina husvagnar och därför bygger sina 
altaner. 
 
Precis som vi beskrev tidigare så menar Ravald och Grönroos (1996) att företag kan öka 
kundernas tillfredsställelse genom att addera värde till kärnprodukten. Även om gästerna 
själva inte uttryckt att de efterfrågade aktiviteterna som nämndes ovan som belöningar kan det 
dock finnas enkla sätt att ge gästerna ytterligare tillfredsställelse. Således bör SCR även ha de 
här aktiviteterna i åtanke vid utformningen av ett belöningssystem i ett lojalitetsprogram.   
 

4.2.6 Vilka grunder gästerna vill bli belönade på 
 
Enligt både Bolton, Kannan och Bramlett (2000), Gable, Fiorito och Topol (2008), Stauss, 
Schmidt och Schoeler (2005) samt Yi och Jeon (2003) beskrivs ett lojalitetsprogram som ett 
marknadsföringsprogram som är konstruerat för att bygga kundlojalitet genom att öka värdet 
och kundnöjdheten samt erbjuda förmåner till sina mest lönsamma kunder. De kundsegment 
som är mindre lönsamma ska negligeras (Yi & Jeon, 2003). Som vi tidigare har nämnt så har 
SCR som mål att öka sin lönsamhet i Sverige, dvs. få fler campare att campa i Sverige. När ett 
företag har ett sådant mål, ökad förtjänst, påpekar både Berman (2006) samt Butscher (2000) 
att ett lojalitetsprogram inte bör vara tillgängligt för alla utan endast erbjudas till företagets 
mest lönsamma kunder. Men är det här vad våra respondenter vill, att de lönsammaste 
gästerna ska bli belönade? 
 
Vi kan se en tydlig enighet hos våra respondenter i frågan som berör på vilka grunder en gäst 
ska bli belönad i ett lojalitetsprogram. Det råder inget tvivel om att respondenterna anser att 
de som campar mer ska bli bättre belönade. Gästerna anser att desto flitigare gäst du är desto 
mer ska du bli belönad. De anser att det borde vara en självklarhet att det skulle vara på det 
viset. Enligt Berman (2006) är det inom den tredje typen av lojalitetsprogram som en gäst 
belönas utifrån sin köphistorik. Respondent 9 menar att: 
   

”Det är ju smartast för campingen att belöna de som campar mest för då 
vill man ju komma tillbaka, kanske just på grund av att man blir belönad.” 
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Enligt Gable, Fiorito och Topol (2008) samt Yi och Jeon (2003) kan ett lojalitetsprogram 
accelerera kundens/gästens köpbeteende vilket även respondent 9 visar tecken på. Dock anser 
inte respondenterna att lojalitetsprogrammet ska vara tillgängligt för endast en del människor. 
Istället anser de att lojalitetsprogrammet borde vara tillgängligt för alla som vill bli 
medlemmar i det. Nackdelen med ett lojalitetsprogram som är öppet för alla är att det ger ofta 
massvis med medlemmar men genererar inte i närheten så många ökade köp som ett 
lojalitetsprogram som endast erbjuds till en utvald grupp människor gör (Banasiewicz, 2005). 
Dock har SCR som mål att få fler campare att stanna kvar i Sverige och campa mer vilket 
innebär att deras lojalitetsprogram inte bör vara tillgängligt för alla utan endast erbjudas till de 
mest lönsamma kunderna.  
 

4.2.7 Har SCR vad som krävs för att belöna gästerna utifrån deras 
köphistorik? 
 
I tidigare stycke förklarade vi att respondenterna anser att gästerna ska bli belönade utifrån 
hur mycket de campar, dvs. det är gästernas köphistorik som bestämmer hur mycket och hur 
gästerna ska bli belönad. Lojalitetsprogram som bygger på gästernas köphistorik är enligt 
Berman (2006) av den tredje samt fjärde typen av lojalitetsprogram. Både den tredje och 
fjärde typen av lojalitetsprogram bygger på databaser där företaget kan spåra gästernas 
köphistorik (Berman, 2006). I dagsläget har SCR ingen databas över sina gästers köphistorik 
vilket medför att de inte kan belöna sina flitigaste gäster då de inte har någon kunskap om 
vilka som är de flitigaste gästerna. SCR är dock i en utvecklingsfas och det har skett en del 
investeringar på marknadssidan i både ny teknik och nya aktiviteter. Den nya tekniken är 
tänkt att sättas i rullning under hösten 2008 vilket kommer att medföra att SCR i 
fortsättningen kommer att kunna samla in information om sina gäster. Således kommer de att 
ha vad som krävs för att skapa den tredje typen av lojalitetsprogram som Berman (2006) 
beskriver. Författaren menar dock att det är den fjärde typen av lojalitetsprogram som är den 
bästa typen av lojalitetsprogram. De här lojalitetsprogrammen går bortom ramen om att endast 
erbjuda förmåner som baseras på tidigare köp och möjliggör även identifiering av de mest 
relevanta erbjudandena för kunden. Vi kan se att Peter Janssons tankar om det nya systemet 
kan liknas med den fjärde typen av lojalitetsprogram som Berman (2006) beskriver. Jansson 
menar att de hoppas kunna arbete med fler förmåner framöver och att de då ska vara mer 
anpassade efter gästernas intresse istället för att vara statiska.   
 

4.2.8 Kommer ett lojalitetsprogram göra campinggästerna mer lojala? 
 
SCR:s campinggäster var positiva till att införa ett lojalitetsprogram. Till och med dem som 
hade lite sviktande inställning till andra typer lojalitetsprogram tyckte att det ändå var något 
bra när det gällde ett campingkort. En orsak till det här var att många upplevde att de campade 
mycket och därför skulle få mycket tillbaka. Priset var ju något som många tagit upp som 
negativt och genom ett lojalitetsprogram skulle de kunna få mer för sina pengar. Det här är 
även något som Ravald och Grönroos (1996) tar upp. De menar att värde kan nås antingen 
genom att företaget ger mer förmåner eller att de reducerar konsumentens uppfattade 
uppoffring. Om gästerna fick mer för sina pengar skulle de kanske uppfatta uppoffringen som 
mindre. Men frågan är om extra belöningar i ett lojalitetsprogram skulle skapa lojalare 
kunder? En respondent (9) berättade att hon tyckte att det var bäst att ge belöningar till dem 
som campade mest. Belöningarna skulle då enligt henne kunna vara en orsak till att de 
campade mer.  
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Om kunderna blir lojala mot lojalitetsprogrammet beror enligt Parker och Worthington (2000) 
på om kunden är nöjd med belöningarna. Därför är det av stor vikt att SCR vid utformningen 
av ett lojalitetsprogram tar vara på gästernas åsikter. Författarna tar även upp att lojaliteten 
gentemot programmet beror på vad andra lojalitetsprogram erbjuder. Några gäster som vi 
intervjuade nämnde spontant att Caravan Club hade mycket bättre erbjudanden än vad SCR 
hade. Butscher (2000) menar att företag kan hämta inspiration till belöningar från sina 
konkurrenter. Författaren menar att tanken med det här är att hitta nya belöningar som 
utmärker sig från konkurrenterna. Det är därför viktigt att SCR erbjuder minst lika bra 
förmåner som Caravan Club för att gästerna skall välja att vara lojala mot just dem.  
 
Många forskare har funnit att lojalitetsprogram tenderar att framkalla mer beteendemässig 
lojalitet eller beräkningsbara förpliktelser än emotionell lojalitet (Bolton, Kannan & Bramlet, 
2000; Whyte, 2004; Rowley, 2007). Genom våra intervjuer var det svårt att säga om 
camparna skulle ändra attityd gentemot campingen om det fick belöningar. Det var ändå 
många som uttryckte att det skulle vara positivt, eftersom att de menade att om de campade 
mycket så förtjänade de att belönas. Vi kan därför se en tendens till att en del av missnöjet 
skulle kunna försvinna och på så sätt skulle attityderna förbättras och därmed även mer sann 
lojalitet skapas. De respondenter som möjligtvis kunde klassas som falsk lojala i och med att 
de hade en dålig attityd, campade ändå oerhört mycket. Så frågan vi ställer oss då är om det 
verkligen är så farligt om lojalitetsprogram inte skapar sann lojalitet?  Det viktiga är väl ändå 
att campinggästerna ska vilja campa mer? 
 
I teorin diskuteras även om konsumenter som är med i flera lojalitetsprogram skall ses som 
olojala (Rowley, 2007).  Många av campinggästerna uppgav att de var medlemmar i Caravan 
Club, men campade ändå helsäsong på någon av SCR:s campingplatser. Gästerna uppgav 
även att de var med i många andra typer av lojalitetsprogram, men då inom andra branscher 
som detaljhandeln. Rowley (2007) menar att det här beror på att inget företag möter kundens 
behov eller alltid ger dem det bästa erbjudandet. Gästerna kommer i så fall att fortsätta att 
vara med i alternativa campingklubbar så länge SCR inte erbjuder de bästa erbjudandena i alla 
kategorier. Att kunder har många olika kundklubbskort beror enligt författaren på att kunder 
idag segmenterar sina lojalitetsprogram, vilket även kan vara fallet bland gästerna. 
        
Något annat som Rowley (2007) konstaterar är att när kunderna upplever att företag investerar 
i dem blir de även mer benägna att investera i företaget. Den ömsesidiga investeringen leder 
således till lojalitet. Författaren tillägger även att hon då inte menar i ekonomiska 
investeringar, utan investeringar i kärlek, status och information. När det kommer till SCR:s 
campinggäster är det i nuläget svårt att spekulera i hur de kommer att reagera på 
belöningarna, men som vi konstaterat tidigare kan positiva attityder och tillfredsställelse 
skapa emotionella känslor för produkter. Vidare säger författaren även att enbart ett 
lojalitetsschema inte kan skapa lojalitet, utan att det är samverkan med kunddata som ökar 
erbjudandets värde. Genom att använda informationen från kunddata kan det sedan 
omvandlas till kunskap som i sin tur kan användas för att skräddarsy ett företags erbjudande. 
Eftersom SCR i dagsläget knappt har någon information om sina campinggäster, har vi nu 
genom den här undersökningen försökt ta reda på en del av den information som en 
kunddatabas kunde ha innehållit. Om SCR tar vara på information vi fått fram här och skapar 
ett lojalitetsprogram med gästernas efterfrågade belöningar finns alltså möjlighet att skapa 
lojala campare genom ett lojalitetsprogram.  
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5. Slutsatser och Avslutande reflektion 
 
I det inledande kapitlet av uppsatsen presenterades en huvudfråga samt tre delfrågor: ”Vilka 
belöningar ger SCR:s campinggäster värde i ett potentiellt lojalitetsprogram?”, ”Finns det 
lojalitet bland SCR:s campinggäster idag?”, ”Vad tycker SCR:s campinggäster om dagens 
CCS-kort?” samt ”Vad skapar tillfredsställelse hos SCR:s campinggäster?”. Följande kapitel 
avser att presentera de slutsatser som vi har dragit för våra problemformuleringar utifrån 
studiens empiri och analys. Då våra delfrågor syftade till att ge oss djupare förståelse kring 
campinggästerna kommer vi att börja med att besvara dem för att sedan komma in på våra 
slutsatser kring vår huvudfråga. Därefter följer våra egna tankar och reflektioner kring 
uppsatsarbetet. Avslutningsvis presenterar vi våra rekommendationer till SCR.  
 

5.1 Slutsatser 
 
I det inledande kapitlet av den här uppsatsen betonade vi att det skett förändringar på 
konsumentmarknaden, vilket gjort att gjort det svårt att kommunicera med kunder via 
traditionella kanaler (Evans, O´Malley & Patterson, 1995). Den tekniska utvecklingen av 
bland annat databaser har gjort att marknadsföringen förändrats och den traditionella 
marknadsföringen har fått lämna plats för datadriven, segmenterad och differentierad 
marknadsföring (Banasiewicz, 2005). Vi beskrev även att lojalitet blivit allt viktigare för 
företag (Tapp, 2005) och att det är mycket billigare att behålla en existerande kund än att 
värva en ny (Gable, Fiorito & Topol, 2008; Tapp, 2005). Det finns en växande tro om att 
direktkommunikation kan förstärka och förlänga varumärkesrelationer (Tapp, 2005). Något 
som illustrerar det nya tänkandet är användandet av lojalitetsprogram, vilka syftar till att få 
kundernas uppmärksamhet (Banasiewicz, 2005). Studier har visat att lojalitetsprogram 
påverkar medlemmarnas köpbeslut (Dunlap, 2004).  
 
Genom att undersöka om det fanns lojalitet bland SCR:s campinggäster kunde vi konstatera 
att det finns två typer av lojala campare:  
 

1. De som campar hela sommaren på samma campingplats år efter år (helsäsongare) och 
därmed är lojala mot en campingplats.  

2. De som campar mycket men på olika platser och därmed är lojala mot camping som 
semesterform.  

 
Något som vi har konstaterat men som inte riktigt stämmer överrens med vad teorin säger är 
att lojala campare inte alltid är de mest lönsamma. I de fall då campinggästerna bor på en och 
samma campingplats hela sommaren får de ett lägre pris per natt än de som bara bor där 
någon enstaka natt. Campingägarna tjänar alltså mer pengar på korttidscampare. Ytterligare 
en bidragande orsak till att helsäsongsgästerna är olönsammare än andra är att de inte handlar 
souvenirer eller mat på plats. För att SCR skall tjäna så mycket som möjligt på 
campinggästerna bör de satsa på att få campinggästerna att bli lojala mot camping som 
semesterform och att de skall vilja flytta på sig.  
 
Bland campinggästerna kunde vi även se tecken på så kallad falsk och sann lojalitet. Det 
fanns campinggäster som fortsatte campa år efter år trots att de utryckte missnöje om att de 
kände sig illa behandlade. När beteende sammankopplas med dålig attityd visar gästen tecken 
på så kallad falsk lojalitet. Det här anser vi vara oroväckande då det finns risk att campingen 
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får ett dåligt rykte om gästerna känner sig illa behandlade. Ytterligare ett tecken på att de här 
gästerna skulle kunna klassas som falskt lojala är att de fortsatte campa på grund av vana. Det 
här är även något som stöds teoretiskt av Solomon et al. (2006) och Amine (1998) då de 
menar att ett konsekvent beteende som grundar sig i vana och lathet är något som är vanligt i 
falsk lojalitet.  
 
Vi har även konstaterat att det kan vara svårt att skilja på begreppet sann och falsk lojalitet. 
De gäster som visade tecken på falsk lojalitet visar samtidigt tecken på sann lojalitet, då de 
reagerade mycket kraftigt på förändringar. Att sant lojala kunder reagerar kraftigt på 
förändringar stöds av Solomon et al. (2006) och Fournier (1998) som menar att känslomässiga 
band till produkter kan orsaka kraftiga reaktioner. 
 
Många gäster visade både i attityd och beteende att de uppskattade campinglivet och hade 
därmed så kallad sann lojalitet. Som vi beskrev tidigare kan gästerna vara lojala mot antingen 
den enskilde campingen och camping som semesterform. Vi intervjuade ett flertal 
helsäsongsgäster som hade mycket positiva attityder och som därmed ses som sant lojala. 
Flera av de gästerna som vi klassade som korttidscampare hade camping som den enda 
semesterformen och alltså kan även de klassas som sant lojala.  
 
I problemdiskussionen påpekade vi att SCR anammat det nya tänkandet och hade investerat i 
en ny databas för att inom några år kunna ersätta dagens CCS-kort med något som kan liknas 
ett lojalitetskort. Genom vår undersökning ville vi hitta förmåner som SCR:s campinggäster 
själva efterfrågade och som gav dem värde, eftersom att belöningssystem i lojalitetsprogram 
ofta får kritik då de sett ur kundernas synvinkel är olönsamma (Milstead, 2004; Strömberg, 
2007).  
 
Dagens CCS-kort utvärderar SCR:s campinggäster genom att jämföra vad de betalar för kortet 
med vad det får av det. Bland gästerna fanns det en viss förvirring och ett missnöje när det 
gällde kortet. Många gäster kunde inte förstå varför de skulle köpa kortet varje år och vad de 
hade för nytta av CCS-kortet, men det var ändå något de accepterade. De gäster som bara 
campade på ett ställe varje år tyckte att det var onödigt i och med att de aldrig skulle flytta på 
sig.  
 
När det gällde CCS-kortets förmåner var det bara en av våra tillfrågade respondenter som 
hade använt dem. Många av respondenterna visste inte ens vad det fanns för förmåner, utan 
betalade bara den årliga avgiften eftersom det var ett tvång. Av de gäster som kände till 
förmånerna tyckte många att de inte var relevanta, vilket vi redan i det inledande kapitlet 
beskrev var ett av problemen med nutida lojalitetsprogram (Milstead, 2004; Strömberg, 
2007). Gästerna var även missnöjda med att förmånerna var så utspridda. De ansåg att det 
borde finnas fler lokala förmåner då de inte har någon användning av förmåner som är på 
någon annan ort.  
 
I inledningen diskuterade vi att det blir allt vanligare med belöningssystem (Tapp, 2005; 
Banasiewicz, 2005). Det här var även något vi kunde se bland gästerna, då flera påpekade att 
de var medlemmar i många kundklubbar. I utvärderingen av campingkortet kunde vi även se 
att några gäster jämförde förmånerna de fick med en annan campingklubb, Caravan Club. I 
och med att gästerna har erfarenhet från andra lojalitetsprogram blir jämförelsen ofrånkomlig. 
Gästerna kommer att fortsätta att vara med i alternativa kundklubbar så länge SCR inte 
erbjuder de bästa erbjudandena i alla kategorier, vilket är en sanning som även stöds teoretiskt 
av Rowley (2007). 
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Genom vår undersökning kan vi konstatera att det finns många saker som gör 
campinggästerna tillfredsställda och nöjda, men även många som gör dem missnöjda. 
Gästerna ville gärna dela med sig om sina erfarenheter av camping och det här är något som 
Solomon et al. (2006) menar är vanligt bland konsumenter. De engagerar sig i produkter och 
utvärderar sina köp.  
 
Saker som gjorde gästerna nöjda var att campingarna låg nära havet och att de samtidigt hade 
nära till stan. De uppskattade att campingarna var välskötta och fräscha. Personalen skall vara 
trevlig och serviceanläggningar, som totaletter, duschar och kök, skall vara rena. Nästan alla 
som campar på Apelvikens camping uppskattade att de har pool. Gästerna på båda 
campingarna tycker om att campingarna erbjuder underhållning och har restauranger. Det 
fanns även många som värdesatte att campingarna var barnanpassade och att det erbjöds 
aktiviteter för barnen. Att vi undersökt vad som ger tillfredsställelse har visat sig helt riktigt så 
vi får stöd av Ravald och Grönroos (1996) som menar att tillfredställda kunder förmodligen 
inte lämnar ett företag utan blir mer lojala samt handlar mer och oftare. Vi kan därför dra 
slutsatsen om att SCR och deras medlemmar bör ta campinggästerna på allvar eftersom att det 
är deras tillfredsställelse som avgör deras fortsatta beteende.  
 
Det som gästerna istället var missnöjda med var bland annat att all personal på Apelvikens 
camping inte talade svenska. Flera påpekade att de tyckte att det var snålt när dusch inte 
ingick i campingpriset. Några uttryckte missnöje om att det var stökigt på nätterna och att få 
accepterade tiderna då det skall vara tyst. Väldigt många gäster påpekade även att det var dyrt 
att campa och någon uttryckte en önskan om att det skulle finnas fler korttidsplatser då de 
menade att campingplatserna nästan alltid var fulla när de åker ut och campar.  
 
Vidare kan vi genom vår undersökning även konstatera att det finns bakomliggande orsaker 
till vad som ger tillfredsställelse. Enligt författarna Ravald och Grönroos (1996) är pris och 
kostnad en del av kundernas upplevda värde. De menar att när en kund utvärderar ett 
erbjudande borde de jämföra vad de får och vad de betalar. Bland gästerna var de många som 
tog upp priset och tyckte att det var dyrt, men att de ändå fick så mycket tillbaka. Det var 
alltså värt pengarna.  
 
Innan vi frågade gästerna om vilka förmåner de efterfrågade i ett lojalitetsprogram undersökte 
vi vilka aktiviteter de ägnar sig åt när de kampar. Även det här kan enligt oss vara ett sätt för 
företag att hitta belöningar som är lönsamma för gästerna och som kan undkomma Milsteads 
(2004) och Strömbergs (2007) kritik. Den här tanken stöds även teoretiskt då Ravald och 
Grönroos (1996), Butscher (2000), Rowley (2007) samt Stauss, Schmidt och Schoeler (2005) 
menar att det är viktigt att kunder får ”belöningar” som ger dem värde. 
 
Aktiviteterna som campinggästerna ägnar sig åt är mycket snarlika på både Södra Näs 
camping och Apelvikens camping. Mestadels handlar campandet om avkoppling. Gästerna 
vill bara kunna koppla av och slippa tänka på alla måsten, som exempelvis jobba, städa och 
tvätta. Andra aktiviteter som gästerna ägnade sig åt för att koppla av var att bada bastu samt 
läsa. Det var även många gäster som ägnade sig åt att gå långa promenader. Närheten till 
Varberg centrum bidrar till att gästerna inte behöver ta bilen in till stan utan istället kan de 
promenera eller cykla. När vädret tillåter så badar gästerna gärna i havet och/eller i poolen. 
För att röra lite mer på sig ägnar gästerna sig åt att leka med barnen, spela minigolf, spela 
golf, fiska samt gå tipspromenader. Gästerna ägnar sig även åt att grilla då de tycker att det är 
trevligt. Slutligen ägnar sig gästerna åt socialt umgänge i form av allmänt ”tjôt” med 
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grannarna.  Något som gästerna inte påpekade att de ägnade sig åt men som vi observerade att 
de gjorde var att de byggde altaner och anlade gräsmattor till sina husvagnar, vilket var lite 
underligt med tanke på att gästerna själva menade att det var den typ av arbete som de skulle 
undkomma genom att ha husvagn istället för sommarstuga.  
 
I problemdiskussionen beskrev vi även att trots Milsteads (2004) och Strömbergs (2007) 
kritik om att bonussystem var olönsamma, var bonus på inköp enligt en undersökning av 
Axfood (2008) precis det som kunderna främst efterfrågade när ett av deras företag skulle 
införa ett bonussystem. Vad som kan konstateras av det här är att det är kunderna själva som 
avgör vad som är en lönsam belöning. För att hitta lönsamma förmåner för SCR:s 
campinggäster undersökte vi vad gästerna själva efterfrågade, vilket även teorin stödjer då 
flera författare påpekar att kunskap om kunden är viktigt vid skapandet av ett 
lojalitetsprogram (Berman, 2006; Dunlap, 2004; Rowley,2007; Wood, 2005). I vår uppsats 
kan vi dra slutsatsen att belöningar är huvudfaktorn till att SCR:s gäster vill delta i ett 
lojalitetsprogram och att de endast efterfrågar relevanta belöningar/förmåner som ökar 
kundnöjdheten och värdet för deras campingliv. Att relevanta förmåner har stor inverkan på 
kundnöjdheten är även något som stöds teoretiskt (Bolton, Kannan & Bramlett, 2000; Gable, 
Fiorito & Topol, 2008; Ravald & Grönroos, 1996; Stauss, Schmidt & Schoeler, 2005; Yi & 
Jeon, 2003). 
 
I vår uppsats har vi identifierat nio stycken belöningar/förmåner som gästerna själva anser är 
relevanta och som bidrar till ökad kundnöjdhet samt ökat värde för deras campingliv. Ett antal 
av de här belöningarna/förmånerna har en stark koppling till de aspekter som gästerna är 
missnöjda med på respektive campingplats. Genom att erbjuda de identifierade 
belöningarna/förmånerna som tilltalas av gästerna kan SCR öka tillfredställelsen hos sina 
gäster och på så sätt minska deras missnöje.  
 
Bland de belöningar/förmåner som vi har identifierat bland campinggästerna kunde vi se att 
det förekom skillnader beroende på vid vilket tillfälle gästerna ville erhålla sina erbjudanden. 
Belöningar/förmåner som gästerna vill erhålla direkt är: 
 

1. Rabatt på campingpriset. 
 
2. Gratisduschar. 
 
3. Gratis minigolf. 

 
4. Gratis middag på restaurang. 

 
5. Förmånligare priser på campingprodukter. 

 
Belöningar/förmåner som gästerna vill erhålla vid ett senare tillfälle är: 
 

1. Lokala rabatter. 
 

2. Förmånligt bensinpris. 
 

3. Gratisnätter. 
 

4. Gratishelg med stuga på någon annan camping än den som gästen campar på. 
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De belöningar/förmåner som vi har identifierat är endast av ekonomisk karaktär. Det här visar 
i sin tur att undersökningen vi hänvisade till i problemdiskussionen gjord av Axfoods (2008) 
visade sig stämma även på campinggästerna. För att SCR skall lyckas göra ett slagkraftigt 
lojalitetsprogram är det av vikt att SCR framöver även identifierar belöningar/förmåner som 
är av icke-ekonomisk karaktär och som gästerna anser är relevanta och värdeskapande i ett 
lojalitetsprogram. Till sin hjälp har de slutsatserna som vi dragit kring beteenden på 
campingplatserna.  

 

5.2 Reflektioner över uppsatsen och förslag till vidare forskning 
 
Innan vi började skriva vår uppsats hade vi mycket åsikter om lojalitetsprogram. Genom att få 
skriva en uppsats tillsammans med ett företag som ligger i startgroparna för införandet av ett 
lojalitetsprogram fick vi en stor möjlighet att vara med och påverka utformningen. I 
problemdiskussionen beskrev vi att det fanns kritik mot att belöningarna ofta var olönsamma 
och att det därför lönade sig att vara olojal mot företag. Utifrån det faktumet formulerade vi 
en problemformulering som skulle ge svar om vad campinggäster hos SCR efterfrågade för 
belöningar. Om ett lojalitetsprogram utformas efter gästernas egna önskemål, anser vi att 
företaget kan komma ifrån kritiken om icke-lönsamma och icke-relevanta förmåner.  
 
I början av uppsatsskrivandet hade vi stora förhoppningar om vad vi ville åstadkomma. Vi 
hade visioner om att kunna presentera ett helt lojalitetsprogram, men ganska snart insåg vi att 
det skulle bli omöjligt. SCR har 1,1 miljoner gäster och att genom endast 16 intervjuer säga 
vad alla efterfrågar, vore ett stort fel av oss. Vad vi istället fick göra var att påbörja arbetet, 
men det finns alltså mycket kvar att göra. Det första som måste göras är att säkerhetsställa att 
våra slutsatser är representativa över alla SCR:s campinggäster och då krävs kvantitativa 
undersökningar.  
 
I vår uppsats genomförde vi förutom djupintervjuer även observationer. Genom 
observationerna hoppades vi kunna hitta beteenden som gästerna själva inte framhävde i 
intervjuerna. Det här var dock något som visade sig vara svårt. Gästernas egna berättelser 
visade sig nämligen stämma ganska bra med de beteenden som vi observerade. Av den 
anledningen har observationsstudierna fått ganska liten plats i vår empiri.  
 
Vad vi lärt oss av vår uppsats, som även kan vara användbart för andra, är att det finns många 
bakomliggande orsaker till varför konsumenter/gäster tycker olika saker. Genom att ställa 
frågor om gästernas campingbeteenden och vad de tyckte om campingarna fick vi information 
om deras missnöje och tillfredsställelse. När gästerna sedan fick föreslå belöningar såg vi att 
många var exempel på saker och ting som skulle reducera missnöjet. Vi kunde även 
konstatera att camping var ett sätt för många att koppla av och därför efterfrågade de 
belöningar som skulle förstärka deras tillfredsställelse ytterligare.  
 
Förutom att gå vidare med att testa vårt resultat av den här uppsatsen, hade det även varit 
intressant att undersöka hur tillfredsställelsen ser ut i ett existerande lojalitetsprogram. Det här 
hade varit intressant med tanke på våra egna upplevelser av lojalitetskort. Vi tycker själva att 
vi väldigt sällan får bra erbjudanden. Därför hade det varit roligt att se vad andra tycker och 
utifrån det resultatet ge förslag till utveckling av ett existerande program.   
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5.3 Rekommendationer till SCR 
 
Butscher (2000) skriver i sin teori att företag bör ägna sig åt brainstorming för att komma 
fram till tänkbara belöningar som skulle kunna ingå i ett lojalitetsprogram. Även vi anser att 
det första steget som SCR bör ägna sig åt är brainstorming där de kommer med förslag på 
tänkbara belöningar/förmåner som inte har nämnts i vår studie. En del respondenter ansåg att 
Caravan kortet innehöll bättre förmåner än vad CCS-kortet innehåller. Således anser vi även 
att SCR bör titta över vilka förmåner som sina konkurrenter erbjuder gästerna för att på så sätt 
matcha och erbjuda bättre förmåner än vad de gör. Vi anser att det är av vikt att SCR tittar 
över de aspekter som gästerna är missnöjda med och kanske försöker omvandla de till 
belöningar/förmåner. Vidare anser vi även att de bör inspireras av de faktorer som vi 
konstaterat ger gästerna värde (bland annat aktiviteter gästerna ägnar sig åt när de campar), då 
det här kan ge mycket bra idéer till tänkbara belöningar. 
 
När alla belöningarna/förmånerna är identifierade bör de sammanställas med de 
belöningar/förmåner som vi har identifierat i vår studie och sedan undersökas i en större 
studie, en kvantitativ studie. På så sätt kan SCR få reda på vilka belöningar som är mest 
attraktiva, relevanta och av värde för sina gäster vilket många forskare anser är 
framgångsfaktorerna för ett lyckat lojalitetsprogram.  
 
Genom att genomföra våra rekommendationer kan SCR sålla bort de belöningar/förmåner 
som gästerna inte vill ha och endast erbjuda de belöningar/förmåner som gästerna faktiskt 
efterfrågar i ett lojalitetsprogram.   
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 

Stuga       
Husvagn korttids                         
Husvagn långtids                           
 

1. Berätta vem du är och varför du campar här? 
 
2. Beskriv ditt campingbeteende utifrån frågorna hur, var och när? 

 
3. Berätta för mig hur en typisk campare ser ut? 
 
4. Hur väl anser du att du själv stämmer överens med din beskrivning av en typisk 

campare? 
 
5. Vad ägnar du dig åt för aktiviteter när ni bor på camping? 
 
6. Uppfyller campingen dina förväntningar? Berätta varför eller varför inte. 
 
7. Vad skulle kunna få dig att campa mer? Ge exempel. 
 
8. Vad har du för inställning till lojalitetskort? Vad är bra och vad är dåligt? 
 
9. Vad har du för åsikter om CCS-kortet och de förmåner som följer med? 
 
10. Om CCS skulle omvandlas till ett lojalitetskort, vad skulle du då vilja ha för 

belöningar?  
 

11. På vilka grunder tycker du att campare skall bli belönade? Vad är rättvist? 
 



Bilaga 2 Observationsstudier campingplats 
 

 

Dokumentation: Bilder och stödord. 
 
1. Allmänna observationer 

- Få en bild av hur livet på en camping fungerar (campingens uppbyggnad m.m.) 
- Hur rör sig campinggästerna? 
- Vilka aktiviteter ägnar sig gästerna åt? 

 
2. Observationer i receptionen 

- Observera hur gästerna som checkar in beter sig. 
- Reaktioner på att lösa campingkortet.  

 
3. Observation av respondent 

- Mindre observation av vad respondenterna ägnar sig åt före vi intervjuar dem.  
 



Bilaga 3 CCS-kortets förmåner 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom 
ekonomi och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, 
beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen 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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