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The consumer market has in recent years undergone great changes as a result of the increasing 
individualism and the rising media clutter. It is more profitable to keep existing customers than to 
seek new customers. A discovery that led to a database-driven and loyalty-building form of 
marketing, which are permeated by the response driving communication which is targeted and 
relevant to the customer. One of the main issues malls have to deal with is how to create 
customer loyalty in today's highly competitive consumer market. Loyalty is one of the key factors 
to create profit and malls benefit from the loyality by increased sales of the center leased stores.  
 
The purpose of our thesis is to explore and describe how shopping centers are working to create 
and enhance their customer loyalty, and what form of customer communication activities are 
being conducted. Is a loyalty program the obvious way, or do malls apply other tools in the 
search for an enhanced customer loyalty?  
 
Five qualitative interviews were conducted with representatives from five Swedish malls: Väla, 
Knalleland, Nordstan, Torp and NK. The investigation has been a case study of exploratory and  
descriptive character. 
  
Our study shows that customer loyalty is an important factor for all of the interviewed shopping 
malls but the approach to create and maintaining the loyalty are different. Common, however, is 
that a proper combination of shops and services are central. Events proved to be widespread and 
all the malls want to comunicate that “something is always going on”. Two malls (NK & Torp) of 
the five interviewed shopping center uses some kind of loyalty program. Their respective clubs  
have been highly successful despite fundamental differences. 
  
NK’s NK-Nyckeln is a vital part of their marketing strategy and it is an advanced bonus based 
loyalty program that identifies members purchase history. Torp's customer program is of the 
simpler variety and is mainly used to send “the right message to the recipient” as well as 
information on upcoming activities and events. The reasons why neither Nordstan, Väla or 
Knalleland choose not to pursue any kind of customer program is that they considered it to be too 
costly to implement and operate. The shopping malls tenants often operates its own loyalty 
program and property owners do not want to compete with their tenants. 
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Konsumentmarknaden har under de senaste åren genomgått stora förändringar till följd av den 
öka individualismen och det stigande mediebruset. Det är mer lönsamt att behålla befintliga 
kunder än att söka nya kunder. En upptäckt som gett upphov till en databasdriven och 
lojalitetsbyggande form av marknadsföring, vilken genomsyras av responsdrivande 
kommunikationen som är riktas och relevant för kunden. En av de viktigaste frågorna köpcentren 
måste hantera är hur de kan skapa kundlojalitet i dagens hårt konkurrensutsatta 
konsumentmarknad. Lojaliteten är en av de viktigaste faktorerna för att skapa vinstdrivande 
köpcenter och används främst för att öka försäljningen hos de centrets inhyrda butiker.  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva hur köpcentren arbetar för att skapa och 
stärka sin kundlojalitet samt vilken form av kundkommunikation som bedrivs. Är ett 
lojalitetsprogram den självklara vägen eller tillämpas andra verktyg i jakten på en stärkt 
kundlojalitet?   
 
Fem stycken kvalitativa intervjuer har genomförts med representanter från följande fem svenska 
köpcentren: Väla, Knalleland, Nordstan, Torp och NK. Undersökningen har varit en fallstudie av 
explorativ och deskriptiv karaktär.   
 
Vår undersökning visar på att kundlojalitet är en viktig faktor för samtliga av de intervjuade 
köpcentren men tillvägagångssättet för att skapa och bibehålla den skiljer sig åt. Gemensamt är 
dock att en adekvat kombination av butiker och service är centralt. Events visade sig även vara 
vanligt förekommande och samtliga vill förmedla att på (Köpcentret) händer det alltid något. Två 
(NK & Torp) av de fem intervjuade köpcentren använder sig emellertid av någon form av 
kundklubb. Deras respektive klubbar har rönt stor framgång trots fundamentala skillnader.  
 
NK låter sin NK-Nyckel utgör en vital del i deras marknadsstrategi och det är avancerat 
bonusbaserat lojalitetsprogram som kartlägger medlemmarnas köphistorik. Torp’s kundklubb är 
av den enklare sorten och används främst till att skicka rätt budskap till rätt mottagare samt 
upplysningar om kommande aktiviteter och händelser. Anledning är att varken Nordstan, Väla 
eller Knalleland väljer att inte driva någon kundklubb är att de anses vara för resurskrävande att 
implementera och driva. Likaså driver köpcentrens hyresgäster många gånger egna 
lojalitetsprogram varpå fastighetsägarna inte vill konkurrera med sina hyresgäster.  

 
 
Nyckelord: Köpcentrum, Lojalitet, Lojalitetsprogram och Evenemang 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet redogörs för problemdiskussionen som resulterar i uppsatsens 
forskningsfråga. Kapitlet behandlar även syfte problemavgränsning, nyckelord samt uppsatsens 
disposition.   
 
1.1 Problembakgrund  

“Life used to be simpler for the marketer. Consumer preferences, needs and wants 
were more predictable. Certain behaviours were often positively correlated with 
certain lifestyles, ages, income or even geographical location.” (Irene C.L. Ng s628 
2005) 

 
Vargo & Lusch (2004) diskuterar hur marknadsföring traditionellt riktade sig till den breda 
massan men i takt med den hårdnande konkurrensen på konsumentmarknaden försämrades 
utfallet. Kommunikationen började då i högre utsträckning att riktas och individualiseras mot 
utvalda och mindre delar av marknaden, så kallade segment och nischer. Således började 
direktmarknadsföringen (DM) ta form, ett begrepp som Tapp (2005) definierar som riktad, 
responsdrivande och mätbar kommunikation. Medan Vargo & Lusch (2004) preciserar DM som 
fokuserad och riktad kommunikation mot strategiska kunder i syfte att sälja en tjänst eller vara. I 
enlighet med Evans O’Malley & Patterson (1995) är starka bidragande faktorer till DM’s 
utbredning ett stigande mediebrus och individualismen utbredning bland konsumenterna.  
 
Tapp (2005) belyser hur DM i hög grad nyttjar databaser och kundregister vilket resulterar i en 
naturlig fokusering på kunden. Enligt Petrison, Blatteberg & Wang (1997) kan företagen öka 
effektiviteten i sin kommunikation om de kommunicerar med sina kunder på ett personligt plan 
snarare än att enbart tilltala henne som en del i större grupp. Nyckeln till framgång är enligt Ng 
(2004) att för företagen att lokalisera, analysera och på ett skickligt vis tillämpa den insamlade 
information. Författaren menar att data fyller två olika syften, dels att underlätta för 
marknadsföraren att söka upp och kommunicera med kunden och dels att bistå i utformandet, 
alternativt agera underlag i eventuella produkt- tjänstemodifikationer baserad på kundens 
preferenser.     
 
Vad skall då den insamlade data användas till vilken utgör kärnan inom direktmarknadsföringen? 
Det är allmänt känt belyser Chen & Popovich (2003) och Grönroos (2002), att behålla befintliga 
kunder är mer lönsamt än att rikta in sig på att söka nya kunder. Enligt författarna resulterar det i 
att företagen genom att försöka förstå sina kunder bättre kan anpassa sina erbjudanden efter deras 
unika preferenser och därmed öka utsikterna att kunden stannar kvar. Lojalitetsprogram är av 
naturen så att olika nivåer skapas av företaget bland klubbens medlemmar där varje nivå har 
särskilda förmåner knutna till sig skriver Lacey & Sneath (2006) och desto högre upp kunderna 
kommer desto bättre förmåner erbjuds. En risk med en sådan form av favorisering menar 
författarna är att resurser flyttas från icke-medlemmar till medlemmarna och ger därmed upphov 
till en form av diskriminering.  
 
Tapp (2005) uppger att fördelarna med lojalitetsprogram består av att företagen ges tillfällen att 
samla in individuell kundinformation som sedan kan används i riktad och responsdrivande 
kommunikation i syfte att skapa mervärde för kunden. Lacey & Sneath (2006) beskriver att 
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värdet i lojalitetsprogram är att få kunden att känna sig speciell, utvald och uppskattad. 
Användningen av lojalitetsprogram är enligt författarna utbredd och återfinns inom vitt skilda 
branscher såsom hotel, köpcentren, flygbolag, kreditkortsfirmor samt biluthyrare etc. Men hur 
skapar företag kundlojalitet och vilken betydelse har den? 

1.2 Problemdiskussion 
Ett stort antal organisationer har idag lyckats generera en stark kundlojalitet då de förmått skapa 
starka kundlojalitetsprogram skriver Stauss, Schmidt & Schoeler (2005). De skildrar hur 80 % av 
den vuxna amerikanska befolkningen äger kundkort och uppger att deras kundkort har en stark 
inverkan på var de väljer att handla. Vidare menar Adkins & Lehew (2002) att köpcentren i allt 
större utsträckning börjar följa deras inhyrda butikers kundlojalitetsprogram för att öka 
kundlojaliteten för sina köpcentrer. De förklarar hur de flesta köpcentren infört återkommande 
kundbelöningssystem och andra taktiska drag för att öka kundlojaliteten till dem. 
 
En av de viktigaste frågorna köpcentren måste hantera är hur de kan skapa kundlojalitet i dagens 
hårt konkurrensutsatta konsumentmarknad hävdar Babin & Attaway (2000). Författarna menar att 
kundlojaliteten är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas skapa vinstdrivande köpcenter. Hur 
organisationer skapar kundlojalitet, har det bedrivits forskning kring länge, Adkins & Lehew 
(2002) diskuterar hur tidigare studier resulterade i lojalitetsprogram som baserades på 
folkmängden och koncentrationen av kunder i området etc. Senare forskning har fokuserat mer på 
att lansera köpcentren som varumärken där författarna argumenterar för att köpcentrat ska ha en 
röd tråd som genomsyrar deras marknadsföring där exempelvis skyltningen, tryckt- och TV-
reklam går i samma tema.  
 
Varför är det då viktigt att skapa kundlojalitet för köpcentren eftersom de som organisation 
varken köper eller säljer något? I den överexponerade konsumentmarknaden är det av yttersta 
vikt att behålla nuvarande kunder och uppmuntra till ett lojalt beteende hos kunderna påtalar 
Grönroos (2002). Lojalitetsstrategier används främst för att öka försäljningen hos de inhyrda 
butikerna hos ett köpcentra konstaterar Adkins & Lehew (2002). Med en stark kundlojalitet till 
köpcentret menar de att köpcentrats ägare drar nytta av lojaliteten eftersom de kan förhandla sig 
till mer lönsamma leasing- och uthyrningsvillkor tillföljd av att villkoren främst baseras på 
försäljningssiffror. Randall (1997) skriver att utmaningen för köpcentren idag är att kommunicera 
vilka fördelar som kunderna erbjuds vid ett lojalt beteende.  
 
Dock har det bedrivits relativt lite forskning hur specifikt köpcentren bedriver marknadsföring för 
att öka sina vinster påvisar Adkins & Lehew (2002). Stauss, Schmidt & Schoeler (2005) anser att 
lojalitetsprogrammen fått ta del av välförtjänt kritik eftersom de i många fall är obetydliga för 
kundens räkning. Grundtanken med lojalitetsprogrammen är att kunderna ska bli lojala gentemot 
företagen och få bättre erbjudanden tackvare lojaliteten skriver Sörqvist (2000). Dock visar till 
exempel Stauss, Schmidt & Schoeler (2005) undersökning på det motsatta, att kunderna tjänar 
mer på att variera sitt köpbeteende och gå till det företag som för stunden erbjuder det 
förmånligaste erbjudandet. 
 
Litteraturen visar att det med rätt utformande av lojalitetsprogram är effektivt för enskilda företag 
att tillämpa lojalitetsprogram. Dock måste de vara välgenomarbetade och gynna kunden för att 
locka henne till att bli en frekvent kund. Men hur ska köpcentren som helhet arbeta för att skapa 
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kundlojalitet, ska de efterlikna de metoder som fungerar för de inhyrda butikerna eller ska de 
utforma egna metoder för att skapa kundlojalitet? 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi valt att använda oss av följande huvudfråga 
 
Huvudfråga 
• Hur arbetar svenska köpcentren med att skapa och stärka sin kundlojalitet? 

1.4 Problemavgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till fem stycken svenska köpcentra av bekvämlighets- och resursskäl.     

1.5 Syfte 
Vi ämnar undersöka och beskriva hur köpcentren arbetar för att skapa och stärka sin kundlojalitet 
samt vilken form av kundkommunikation som de bedriver.  

1.6 Definitioner 
Direktmarknadsföring- 
 

Anpassade budskap som riktar sig direkt till den specifika 
konsumenten och som är responsdrivande. 
 

Kunddatabas- 
 

Samlad information om ett företags kunder. 

Kundlojalitet- Kunderna känner ett angegemang för ett specifikt företag och 
väljer detta framför andra konkurrerande alternativ. 
 

Lojalitetsprogram- 
 

Ett marknadsföringsprogram vars syfte är att skapa kundlojalitet 
genom att öka värdet och kundnöjdheten.  Detta sker genom att 
erbjuda förmåner till sina mest lönsamma kunder. 
 

Kundkort- 
 

Ett kort som företag använder för att knyta kunder till sig genom 
att erbjuda olika medlemsförmåner kopplade till medlemskapet. 
 

Köpcentrum- Fastighet som hyr ut sina lokaler till butiker. 
 

Kundvärde- 
 

Kundens totala upplevda nytta med en produkt eller tjänst grundat 
på vad hon erhåller  i gengäld för vad kunden ger ifrån sig. 
 

Kundtillfredsställelse- 
 

Gapet mellan förväntningar och reell upplevelse av en produkt 
eller tjänst. 
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1.7 Disposition  
Kapitel ett: Inledning 
Här presenteras vårt valda problemområde vilket föranleds av en problemdiskussion. Vi 
strukturerar sedan forskningsfrågorna och avgränsar arbetet efter problemets behov och de 
begränsningar vi har. 
 
Kapitel två: Metod 
En vetenskaplig uppsats bör följa vissa principer för att påvisa läsaren förtroende och tillit för det 
slutgiltiga resultatet. I metodkapitlet presenteras våra olika metodval samt motivering varför.  
  
Kapitel tre: Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren grundläggande kunskap inom det valda 
ämnesområdet och behandlar den teori som ligger till grund för undersökningen. 
 
Kapitel fyra: Empiri 
I det fjärde kapitlet redovisas det insamlade empiriska materialet. Empirin presenteras i en ordnad 
struktur där varje respondent tilldelas ett enskilt avsnitt.    
 
Kapitel fem: Analys 
I följande kapitel väver vi samman vår teoretiska referensram med det insamlade empiriska 
materialet för att således besvara forskningsfrågor.  
 
Kapital sex: Slutsatser 
I det sista kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av studie. Kapitlet innefattar likaledes 
våra egna tankar och reflektioner kring uppsatsarbetet, en diskussion om uppsatsens trovärdighet 
samt våra avslutande rekommendationer.  
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2. Metoddiskussion 
I metodkapitlet klargörs de fundamentala idéerna och problemsamlingarna för att genomföra ett 
vetenskapligt arbete. I metodavsnittet beskrivs och förklaras de vetenskapliga tillvägagångssätten 
som använts i undersökningen, följt av diskussion samt motivering kring metodvalen. Slutligen 
förs ett avslutande kritiskt resonemang om rapportens validitet och Reliabilitet.  

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Författarna Torsten & Thurén (1991) skriver att det finns det två vetenskapliga huvudsynsätt, 
positivism och hermeneutik. Den förstnämnda, positivismen, kommer från naturvetenskapen där 
tonvikten ligger på att söka den absoluta kunskapen. Det andra synsättet, hermeneutiken, sätter 
fokus på tolkning och förståelse kring den insamlade informationen och intryck, snarare än att 
söka någon absolut kunskap.  

2.1.1 Positivism  
Thurén & Torsten (1991) hävdar att den bärande tanken med positivismen är sökandet efter att 
finna och tron på absolut kunskap, även om det innefattar alla de olägenheter som medföljer i att 
definiera vad som kan klassas som absolut kunskap. I korta ordalag beskrivs positivismen, enligt 
författarna, som en process där problemet hanteras genom att den kunskap vilken inte helt kan 
säkerställas skalas bort tills enbart säker eller absolut kunskap kvarstår. Det som klassificeras 
som absolut kunskap är det som kan bevisas med hjälp av de två källorna som anses vara 
kvalificerade för att säkerställa absolut kunskap; våra sinnen och logiska beräkningar uppger 
Thurén & Torsten (1991). Resultatet som kvarstår av rensningen kring problemet symboliserar 
utgångspunkten för vilken ny vetenskap senare kan bygga vidare på.  
 
Thurén & Torsten (1991) menar att centrum för det positiviska synsättet ligger i empiriska 
studier, där frekventa mönster, egenskaper eller företeelser observeras hos studieobjektet. 
Därefter när forskaren iakttagit en regelbundenhet hos studieobjektet och han sägs kunna 
förutsäga händelsen i fråga kan det klassificeras som en absolut kunskap. Eftersom sann kunskap 
är enligt positivismen det som kan förutsägas. 

2.1.2 Hermeneutik  
Patel & Davidson (2003) skriver att hermeneutiken är lärandet om tolkning, synsättet är starkt 
influerat av tolkning och dess roll för hur förståelsen kring det valda fenomenet ska te sig. 
Hermeneutikens grundsyfte var först ett förfarande för att tolka texter från bibeln och med tiden 
har det växt. Flera olika inriktningar har växt fram för att göra hermeneutiken tjänlig inom de 
vanligaste vetenskaperna diskuterar författarna. Vidare påvisar de att hermeneutiken främst har 
haft stor inflytande på hur dagens samhällsvetenskap ser ut. Där den klaraste skillnaden mellan 
positivismen och hermeneutiken ligger i att positivismen bygger på kvantitativa förfaranden, 
medan hermeneutiken bygger på kvalitativa förfaranden med särskild betoning på förståelse och 
tolkning. De två metoderna, kvantitativa och kvalitativa förfarandena presenteras senare i 
uppsatsen.  

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
Vi kommer att anta ett hermeneutiskt synsätt till den undersökning vi ämnar genomföra. Fokus 
faller på att nå en djupare förståelse av empirin där en växling kommer att ske mellan teori och 
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empiri. Vårt resultat, det vill säga den information och kunskap som vi genererar kommer att 
präglas av vår personliga tolkning. Eftersom våra tidigare förkunskaper och erfarenheter till viss 
del färgar den kvalitativa bearbetningen av den insamlade data. Därmed kan inte resultatet utges 
för att vara en helt objektiv tolkning av verkligheten.        

2.2 Metodansats 
Patel & Tebelius (1987) beskriver hur forskning genom studier av empiri och teori syftar till att 
skapa vetande och kunskap om exempelvis företeelser i verkligheten för att därefter dra 
vetenskapliga slutsatser. Enligt författarna finns tre olika metodansatser varigenom kopplingar 
mellan teori och empiri kan genomföras. Ansatserna utgörs av deduktion, induktion och 
abduktion.   

2.2.1 Deduktion 
Andersson (1998) skildrar deduktion som ett filosofiskt förfaringssätt för att med stöd i 
tillgängliga teorier dra slutsatser kring observerade fenomen vilka grundar sig på premisser. 
Författarna påvisar att deduktionen inte ger svar på om de ingående premisserna är sanna eller 
inte utan bara att de kan samankopplas till slutsatser. Deduktionen benämns även bevisföringens 
väg.     

2.2.2 Induktion 
Induktion består av att slutledning dras om ett generellt samband baserat på ett antal enskilda fall 
menar Patel & Davidsson (1994) varpå forskaren inducerar en sannolik slutsats. Vidare belyser 
författarna hur empirisk data används som utgångsläge som sedmera kombineras med ett litet 
antal företeelser för att slutligen skapa kunskap och en generalisering. En stor risk med 
induktionen är enligt författarna att forskarens förförståelse och betraktelsesätt riskerar att färga 
arbetet mer än vid deduktion. Eftersom teorin genereras av forskaren utan förankring i tidigare 
bevisad teori och norm. 

2.2.3 Abduktion  
Den sistnämnda metodansatsen är en term som är nära besläktad med både induktion och 
deduktion. Där forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa 
fram skriver Christensen et al (2007). Således är abduktion en form av kombination av de två 
ovanstående ansatserna där forskaren pendlar mellan teori och empiri.  

2.2.4 Val av metodansats 
Vi kommer i vår uppsats att ha en utgångspunkt som grundar sig i teorin. Med stöd av teorin 
kommer vi att utforma våra intervjufrågor och med stor sannolikhet kommer vårt arbete inte att 
vara linjärt. Utan vi kommer att komplettera olika delar på arbete i takt med att ny information 
uppkommer och våra insikter fördjupas. Växlingen mellan teori och empiri som medför att vår 
förståelse stegvis kommer att växa fram vilket resulterar i att vi kommer att arbeta med en 
abduktiv ansats.   

2.3 Undersökningssyfte  
Anderssen (1998) påvisar vikten av att i förväg ha fastslagit ett tydligt syfte med resultatet vid 
skapandet av kunskap och skildrar tre olika syften vid namn deskriptivt, explorativt samt 
förklarande syfte.    



 

- 7 - 

2.3.1 Deskriptivt 
Christensen et al (2007) illustrerar den deskriptiva metoden som viljan att beskriva individer, 
händelser eller situationer där skildringarna kan vara nutid såväl som dåtid. De hävdar att det 
deskriptiva syftet inte ger några djupgående förklaringar till varför eller hur ett visst samband ter 
sig utan svara nästan uteslutande bara på Vad, Vem och Var frågorna.   

2.3.2 Explorativt 
En explorativ undersökning lämpar sig väl enligt Christensen et al (2007) när forskarens kunskap 
och insikter om det tilltänkt forskningsområdet är begränsat och således är i behov av nya 
iakttagelser inom det valda problemområdet. De belyser det faktum att ett explorativt syfte 
riskerar att endast ge ungefärliga svar. Följaktligen bör den agera som ett inledande stadium för 
en huvudundersökning alternativt begränsa själva problemområdet.    

2.3.3 Förklarande 
Christensen et al (2007) definierar det förklarande syftet som att söka svar på varför någonting 
sker där grundarbetet ofta utgörs av explorativa eller beskrivande studier. De menar att 
grundtanken är att finna klarhet i varför någonting sker. Genom studier av resultatet varefter 
påverkan på en eller flera variabler har genomförts, finna svaret på varför resultatet antagit den 
gestalt som antagits.  

2.3.4 Val av undersökningssyfte 
I enlighet med vårt syfte antar undersökningen främst en explorativ karaktär eftersom vi inte 
besitter några nämnvärda tidigare kunskaper inom problemområdet. Meningen är att vi ska 
urskilja ett antal centrala aspekter om vårt undersökta fenomen och att sedmera beskriva dem 
utifrån den teoribildning som kompletterar problemområdet. Därmed ter sig arbetet även 
deskriptivt eftersom svar kommer att sökas på Hur, Vem och Vad frågor.  

2.4 Undersökningsmetod  
Vid valet av undersökningsmetod finns två huvudinriktningar att välja mellan, antingen den 
kvalitativa metoden alternativt den kvantitativa metoden Anderson (1998).  

2.4.1 Kvalitativ metod 
Anderson (1998) skriver att väsentligt för undersökningar av kvalitativ karaktär är syftet kring att 
nå en djupare förståelse av problemområdet. Således belyser författaren att forskaren strävar efter 
att få en mer djupgående beskrivning av undersökningsområdet som normalt uppnås via 
intervjuer med ett mindre antal respondenter med insyn god problematiken. Ett fundamentalt 
tecken hos det kvalitativa förfarandet är att datainsamlingen äger rum jämsides med analysen. 
Där forskaren tar fasta på människors handlingar och vad handlingarna har för innebörd menar 
Christensen et al (2007), där delarna i sig inte är det vitala utan snarare helheten som skapas av 
delarna.  

2.4.2 Kvantitativ metod 
Anderson (1998) diskuterar hur undersökningar med kvantitativa drag stödjer sig på att forskaren 
samlar in empirisk och kvantifierbar data. Insamlandet sker främst i form av siffror där det 
koncentreras på mängd, antal och frekvens. Enligt författarna samlas materialet normalt in genom 
exempelvis postenkäter som syftar till att ge en bild över olika samband, fördelningar och 
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variationer i området eller populationen som forskaren ämnat studera. Forskaren undersöker och 
analyserar därefter undersökningens resultat med hjälp av olika teorier och modeller.  

2.4.3 Val av undersökningsmetod 
Den kvalitativa metoden kommer att prägla undersökningen eftersom en djupare förståelse kring 
problemområdet efterfrågas. Där svaren på hur köpcentren arbetar med att skapa och stärka sin 
kundlojalitet står i fokus. Eftersom undersökningen utgår från köpcentrens arbete med att skapa 
och bibehålla kundlojalitet måste vi generera en djupgående förståelse kring forskningsområdet.  

2.5 Forskningsmetod 
Christensen et al (2007) argumenterar för hur undersökningen kräver att forskarna tar ett 
ställningstagande kring vilken ansats som ska användas innan undersökningen påbörjas. Där 
ansatsen kommer att agera som en begränsning för vilken skepnad undersökningens slutresultat 
kommer att ta. De fortsätter med att beskriva att det finns två dimensioner, den analytiska 
dimensionen och tidsdimensionen, där en vald konstellation av de båda kommer att fungera som 
ansatsen. Den analytiska-dimensionen handhar undersökningens ställning till hur forskaren ska 
undersöka flertalet fall ytligt eller ett fåtal fall mer djupgående. Tidsdimensionen i sin tur, enligt 
Andersen (1998), kretsar kring om undersökningen ska utövas över tid, för att på få en dynamisk 
bild av verkligheten. Alternativt Ad hoc där forskaren studerar problemet vid en given tidpunkt. 
Nedan följer fyra olika kombinationer av tid- och den analytiska dimensionen.  

2.5.1 Tvärsnittsansats 
Christensen et al (2007) skriver att den vanligaste ansatsen, tvärsnittsansatsen, baseras vanligen 
på kvantitativ data som ger forskaren gagnet att ha en formaliserad och ordnad 
undersökningsprocess. Författaren menar att insamlingen av data sker främst genom enkäter med 
fasta svarsalternativ, strukturerade observationer, strukturerade telefonintervjuer eller personliga 
intervjuer. Han fortsätter med att skriva att den gemensamma nämnaren för 
datainsamlingsmetoderna är att de är standardiserade och strukturerade. Där svaren kan 
kvantifieras som även är målsättningen för tvärsnittsansatsen att visa på ytliga och generella 
mönster. 

2.5.2 Longitudinell ansats 
Christensen et al (2007) hävdar att när forskaren studerar ett problem över tiden använder hon sig 
vanligast av en longitudinell ansats. Undersökningen är då vanligen bred och ytlig där 
undersökningen sker på ett representativt urval som undersöks under en designerad period. Enligt 
författaren karakteriseras den longitudinellansatsen av att vara mer komplexa, kostsamma och 
tidskrävande än till exempel tvärsnittsansatsen. Dock tenderar den till att ha en avsevärt mycket 
större genomslagskraft. Främst eftersom den i viss mån kan framföra både ekonomiska och 
sociala perspektiv. 

2.5.3 Fallstudieansats   
När forskaren ämnar studera komplexa sociala processer och behandla de utvalda processerna på 
djupet och se på bakomliggande faktorer ter sig fallstudieansatsen som det naturliga valet enligt 
Christensen et al (2007). Författarna åsyftar att det inte finns några förutfattade regler för hur en 
fallstudie ska implementeras eller hur informationen ska erhållas. Eftersom det finns olika sätt att 
genomföra insamlingen på. De menar snarare att det finns ett specifikt mål, nämligen att öka 



 

- 9 - 

förståelsen i det särskilda problemet på ett djupare plan, vilket i sin tur kommer att utgöra 
resultatet. Dock har kritik riktats från en del forskare mot den kvalitativa studien ifråga om 
ansatsens ostrukturerade karaktär avslutar Christensen et al (2007) med.  

2.5.4 Experimentell ansats 
Den sista ansatstypen, den experimentella ansatsen, skiljer sig ifrån de andra ansatserna, främst 
av den anledning att den kan placeras varsomhelst på den analytiska dimensionen och 
tidsdimensionens ”spelplan” skriver Christensen et al (2007). Författaren fortsätter med att skriva 
att den kan vara allt från ad hoc till att vara en regelbunden studie som både kan anta en smal-
djup eller bred-ytlig ansats. Enligt författaren liknas den experimentella ansatsen med ett 
experiment där utgångspunkten är att forskaren genomför en förändring i en målgrupps miljö. För 
att sedan jämföra resultatet med hur tillståndet sett ut om ingen förändring skett. Det avslutande 
steget är i enlighet med Christensen et al (2007) att undersöka hur stor roll av miljöförändringen 
hade med resultatförändringen att göra. Dock måste forskaren ha en fullgod kontroll över 
undersökningssituationen.  

2.5.5 Val av forskningsmetod 
I hänseende till vår problemformulering menar vi att en ansats av fallstudiekaraktär är det 
lämpligaste valet för vår undersökning. Eftersom vi ämnar skapa en djupare förståelse kring vårt 
problemområde ger fallstudien bäst förutsättningar för att skapa ett tillförlitligt och lämpligt 
resultat. Datainsamlingen kommer att genomföras ad-hoc och således kommer inte 
problemområdet att studeras över tid utan endast under en given tidpunkt. 

2.6 Datainsamlingsmetod 
Två olika varianter står till forskarens förfogande när det kommer till valet av data vid namn 
sekundärdata och primärdata påvisare Christensen et al (2007). De belyser att stora skillnader 
återfinns mellan de två olika sorters data.     

2.6.1 Sekundärdata & primärdata 
Sekundärdata beskrivs som information vilken skapats vid ett tidigare sammanhang och som 
således kan förekomma i allt från artiklar till vetenskapliglitteratur framför Christensen et al 
(2007). Jacobsen (2002) poängterar att en kritisk granskning är av yttersta vikt när insamlingen 
av sekundärdata pågår. Eftersom en majoritet av den publicerade data ofta presenterar en 
snedvriden bild av verkligheten. Primärdata i sin tur är enligt författaren den information som 
forskaren själv samlar in i nuet genom exempelvis kvantitativa undersökningar eller personliga 
intervjuer. Han belyser hur fördelarna med sekundärdata är att den är mindre kostsam och 
avsevärt mer tidseffektiv att samla in. Men att risken kvarstår rörande att informationen 
eventuellt inte är anpassad efter undersökningsproblemet. Varpå författarna påvisar att behovet 
efter primärdata uppstår eftersom den kan skräddarsys efter det särskilda undersökningsområdet.  

2.6.2 Val av data 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av både primär- och sekundärdata. Anledningen är att vi 
kommer vara i behov av både information som inte tidigare dokumenterats och som vi samlar in 
via semistrukturerade telefon- och personliga intervjuer. Samt att vi kommer att använda oss av 
sekundärdata i form av forskningslitteratur för att ge uppsatsen en stark teoretisk grund. Vi 
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kommer att vara noggranna i granskandet av den insamlade informationen för att ge uppsatsen en 
sådan hög tillförlitlighet som möjligt 

2.7 Datainsamlingstekniker 
Insamlandet av primärdata skriver Christensen et al (2007) sköts främst genom enkäter, 
intervjuer, observationsstudier eller experiment, med andra ord används antingen kommunikation 
eller observation av diverse målgrupper eller dylikt.  

2.7.1 Semistrukturerad intervju  
I den semistrukturerade intervjun tillämpas en uppställning av teman som behandlas under 
samtalets gång där dispositionen inte är skriven i sten utan både innehållet och frågornas 
ordningsföljd varieras menar Christensen et al (2007). De påvisar att målsättningen är att söka de 
bakomliggande orsakerna rörande problemområdet och såldes besvara varför och inte enbart vad 
och hur.  

2.7.2 Dokumentation 
Andersen (1998) radar upp flertalet olika metoder för intervjun kan dokumenteras. 
Ljudupptagning via diktafon eller videokamera utgör bra alternativ eftersom de tillåter 
intervjuaren att rikta all sin uppmärksamhet mot respondenten. Angeläget är att innan intervjun 
kontrollera så att all elektronisk utrustning fungerar och att respondenten godkänt inspelningen. 
Genom inspelning minimeras risken för feltolkningar varefter samtalet överförs till skrift. En 
annan variant att för hand skriva ner hela samtalet men risken är att bitar av intervjun då går 
förlorad samt att intervjuaren inte fullt utan kan koncentrera sig på respondenten uppger 
Andersen (1998).   

2.7.3 Val av datainsamlingsteknik 
I vår uppsats kommer vi främst att använda oss av semistrukturerade intervjuer för insamlandet 
av primärinformation. Eftersom av att vi säker en djupare förståelse och vill ha en större frihet 
genomförandet av intervjun. Under de intervjuer vi ska genomföra kommer vi nyttja en diktafon 
som spelar in hela intervjun efter att vi erhållit respondentens tillåtelse. För att vi följaktligen ska 
kunna fokusera fullt ut på respondenten och inte behöva föra anteckningar under intervjuns gång. 
Frågorna i intervjun kommer vara noga genomarbetade för att i så stor utsträckning som möjligt 
undvika feltolkningar från respondentens sida. Dock är det viktigt att påpeka att risken inte helt 
går att utesluta. 

2.8 Urvalsmetod 
När forskaren ackumulerar primärdata krävs det till att börja en identifikation av målpopulationen 
skriver Christensen et al (2007). Varför identifikationen krävs, är för att en undersökning av hela 
målpopulationen generellt sätt är för kostsamt och tidskrävande och istället lämpar det sig att 
göra ett urval som representera hela eller delar av populationen. 

2.8.1 Ickesannolikhetsurval  
Christensen et al (2007) gör gällande att i ett ickesannolikhetsurval har inte samtliga individer i 
målgruppen samma chans att bli tillfrågade. Utan forskaren som utför undersökningen väljer själv 
ut de respondenter som får möjligheten att deltaga i undersökningen. Det icke 
sannolikhetsbaserade urvalet lämpar sig främst enligt författarna vid kvalitativa studier. Vari 
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fokus mer ligger på att finna respondenter som har kännedom och kunskap om det ämnet som 
studeras än att erhålla statistisk representativitet.  

2.8.2 Sannolikhetsurval 
I sannolikhetsurvalet har alla individer i urvalet lika stor chans att bli valda. Slumpen avgör vilket 
urval som kommer att tillämpas ur målpopulationen vilka även kommer att utgöra målgruppen 
för undersökningen vidhåller Christensen et al (2007). Han menar att de slutledningar som dras i 
uppsatsen stöds på det urval som genom slumpen valts från målpopulationen. Därefter de valda 
respondenterna ska fungera som en representativ skara för målpopulationen där forskaren baserat 
på resultatet söker en statistisk generaliserbarhet som kan tillämpas på alla individer. 

2.8.3 Val av urvalsmetod 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval eftersom vi kommer att 
kontakta enskilda personer med särskild insyn i vårt problemområde. Därmed kommer vi även att 
genomföra ett strategiskt urval. Vari vi själva kommer att bestämma vilka som kommer att vara 
respondenter baserat på deras kunskap och relevans i relation till vårt problemområde. Dock 
måste det påpekas att det alltid finns en risk att vi genomför ett felaktigt strategiskt urval vilket 
kan resultera i ett snedvridet slutresultat. Dock ska vi i så stor mån som möjligt undvika det 
genom att noggrant välja respondenter och informationskällor. 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 
Det krävs att forskaren hela tiden arbetar med kritiska ögon och en påtaglig noggrannhet för att 
undvika felaktigheter som kan leda till fel i resultaten skriver Holme & Solvang (2006). 
Informationen vi kommer att ta del av kräver oavbruten granskning för att vi som undersökare 
därefter ska kunna klassa undersökningen som pålitlig och trovärdig. När målsättningarna uppnås 
kring det kritiska granskandet ska det resultera i att undersökningen håller en hög grad av 
validitet och reliabilitet.  

2.9.1 Validitet  
Validiteten beskrivs enligt Christensen et al (2007) som trovärdigheten i undersökningen, således 
hur väl undersökningen stämmer överens med verkligheten och den kan delas in i två delar intern 
validitet: trovärdighet och extern validitet: generaliserbarhet. Författarna tydliggör begreppet 
validitet genom huruvida resultatet anses vara en naturlig produkt med hänsyn till 
undersökningen syfte och problematik. Helt sonika, har forskaren studerat det område som i 
inledningen ämnades studera?   

2.9.2 Ställningstagande till validitet 
För att säkerställa den interna validiteten kommer vi enbart att nyttja erkända teorier samt 
modeller som vi innan implementeringen kritiskt kommer att granska för att säkerställa dess 
trovärdighet. Stor tonvikt faller på att göra en sanningsenlig och konsekventredogörelse av 
respektive intervju. Till vår hjälp har vi diktafon som efter respondentens godkännande kommer 
att spela in intervjun. Varpå vi sedan överför samtalet till skrift för att således minimera risken för 
feltolkningar. Intervjuguiden kommer att sändas till respondenterna några dagar i förväg för att 
de skall ges tillfälla att förbereda sig och förhoppningsvis ge mer genomarbetade svar. En risk är 
att impulsiviteten kan gå förlorad under intervjun men den risken vägs upp av undersökningens 
stärkta trovärdighet.          
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2.9.3 Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver hur väl undersökningens resultat kan upprepas om någon väljer att utföra en 
likadan studie vid en annan tidpunkt Christensen et al (2007). Eventuella variationer i 
undersökningens resultat kan bero på att forskarna tillämpar olika mätinstrument trots ett 
identiskt genomförande. En ytterligare felkälla utgörs av verkligheten, där ett faktum är att den 
varierar och förändras över tid. Något som påverkar undersökningens resultat och kanske mer 
korrekt är att påstå att en undersökning aldrig, kan ge upphov till samma resultat i två identiska 
undersökningar till följd av verklighetens dynamiska natur. 

2.9.4 Ställningstagande till reliabilitet 
Vi medvetna om att verkligheten konstant skiftar varpå ett identiskt resultat i praktiken är 
omöjligt att återskapa. Med hänsyn till vår hermeneutiska utgångspunkt kommer vi sträva efter 
att vara neutrala och genom diskussion med varandra belysa frågeställningen från olika 
perspektiv. Varpå inget reabilitetsanspråk kommer att genomföras.    

2.10 Undersökningens genomförande 
Vår undersökning baseras på fem större köpcentrum spridda över den sydligare delen i Sverige, 
Väla köpcentrum utanför Helsingborg, Torp köpcentrum utanför Uddevalla, Nordiska Kompaniet 
i Stockholm, Nordstan i Göteborg och Knalleland köpcentrum i Borås. Valet av köpcentren 
grundades främst på deras storlek, men även av bekvämlighetsskäl eftersom vi fick lättast kontakt 
med de utvalda aktörerna. På förhand visste vi att några av köpcentren arbetade med 
kundlojalitet, främst Nordiska Kompaniet, men vi visste inte till vilken grad samt hur de olika 
aktörernas kundlojalitetsarbete skiljde sig åt.  
 
Den första intervjun vi genomförde var med Knallelands Centrumledare Mattias Johansson som 
arbetar för fastighetsägarnas räkning. Den personliga intervjun vi genomförde på knallelands 
kontor den 29 april 2009 tog drygt 50 min. Vi skickade vårt frågeformulär via e-post för att ge 
vår respondent möjligheten att förbereda sig inför vår intervju.  
 
Den andra intervjun genomförde vi på eftermiddagen samma dag (29-04-2009) med Ulrika 
Nordström,  marknadsansvarig på Väla Köpcentrum. Dock med den skillnaden att denna intervju 
var en telefonintervju till följd av det geografiska avståndet. Återigen hade vi skickat en 
intervjuguide för att på så sätt öka vår respondents möjlighet till att förbereda sig och även denna 
intervju tog drygt 50 min att genomföra. 
 
Den andra telefonintervjun (på grund av det geografiska avståndet) vi genomförde var med 
Ulrika Liljeqvist, projektledare för NK Nyckeln på Nordiska Kompaniet. Intervjun delades upp 
efter samförstånd med respondenten på två olika tillfällen, 5 maj, 2009 och 11 maj, 2009. Främst 
av den anledningen att Ulrika berättade vid den första telefonintervjun som tog drygt 20 min att 
mycket av den information vi sökte fanns tillgänglig på NK’s hemsida (www.nk.se), något som 
visade sig effektivisera vårt informationssökande avsevärt. Sedan den 11 maj 2009 kompletterade 
vi vårt empiriska material om NK med en avslutande telefonintervju på drygt 30 min med Ulrika.  
 
Den tredje telefonintervjun vi genomförde var med Anders Larsson, marknadsdirektör på 
Nordstan den 7 juni 2009. Varför det blev en telefonintervju berodde på att han endast kunde 
genomföra telefonintervjun samma dag vilket ledde till att vi kom överens om att en 
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telefonintervju skulle vara det lämpligaste sättet att genomföra intervjun. Eftersom frågesamtalet 
planlades på så kort tid hann vi inte skicka en intervjuguide på förhand, trots detta kunde Anders 
ge oss matnyttig och relevant information. Totalt tog intervjun drygt 30 min. 
 
Den avslutande intervjun var med Johan Torge, center marketing manager på Torp köpcentrum 
den 11 maj 2009. Även denna intervju genomfördes med hjälp av telefon eftersom återigen det 
geografiska läget försvårade en personlig intervju. Samtalet hade på förhand bokats och därför 
hade vi återigen skickat iväg en intervjuguide för att förbereda vår respondent för våra frågor. 
Denna intervju tog drygt 40 min att genomföra.  
 
Rörande uppsatsens externa validiteten bedömer vi den som relativt hög till följd av att vi endast 
genomfört fem stycken intervjuer, varpå vi inte kan dra några statistiskt säkerställda slutsatser om 
problemområdet. Likväl är de representerade köpcentrum framgångsrika om än olika i sitt arbete 
med kundlojalitet. Tillika är de några av Sveriges största köpcentren vilket borgar för en god 
inblick i hur svenska köpcentren arbetar med kundlojalitet.    
 
Den interna validiteten bedöms som god eftersom vi varit noga med vår dokumentation och 
redogörelsen av vårt genomförande. Vi har varit konsekventa i fullföljandet av respektive intervju 
där samtliga respondenter tilldelats identiska frågor. Samtalen har spelats in för att sedan 
transkriberats för att minimera risken för feltolkningar.       

2.11 Källkritik 
Vår teori grundar sig på erkända och för problemområdet relevanta författare. Vi har strävat efter 
en god aktualitet i den litteratur som tillämpats i syfte att stärka uppsatsens trovärdighet. Likaså 
har vi varit noga i granskningen och valet av respektive teori. Vår sekundär data härstammar 
främst ifrån vetenskapliga artiklar funna i den etablerade databasen Samsök men ett antal teorier 
är även hämtade från litteratur från Högskolan i Borås bibliotek.   
 
Våra respondenter har samtliga innehavt för problemområdet relevanta positioner och har delgivit 
oss svar som i hög grad är ändamålsenliga. Risken återfinns alltid för feltolkningar men genom 
våra inspelningar är förhoppningsvis risken låg. 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att ge en god förståelse hos läsaren kring den teori och 
litteratur som ligger till grund för undersökningen.  

3.1 Vad är lojalitet? 
Söderlund (2001) skriver att definitionen av termen lojalitet är mångtydig, där ingen enhällig 
definition är bestämd, ett påstående som Uncle et al. (2003) styrker. De argumenterar för att det 
finns flertalet definitioner, där flera olika processer arbetar dynamiskt för att skapa lojalitet hos 
kunden. De hävdar att lojalitet bygger på ett sorts frekvent system där köp av antingen stora 
volymer eller återkommande köp av samma varumärke är tunga byggstenar. Författarna grundar 
sitt resonemang i att lojaliteten bygger på att kunderna ska visa ett starkt ställningstagande 
gentemot ett varumärke för att lojalitet ska uppstå. De menar att om ett företag lyckas skapa 
lojalitet innebär det oftast att det lyckats skapa en emotionell bindning till kunden där hon känner 
en personlig koppling till företaget.   
 
Söderlund (2001) menar att det finns flertalet gemensamma nämnare för begreppet lojalitet där 
den första nämnaren är hur kunden själv väljer att ingå i en relation med ett företag utan att känna 
sig tvingad av varken yttre eller inre tvångsmekanismer. En annan nämnare är att lojaliteten 
kräver att det finns föremål som avser det som kunden önskar, föremålet kan vara allt från ett 
varumärke till en idé. Den sista nämnaren författaren diskuterar är huruvida relationen sträcker 
sig över tiden mellan kund och objekt. Relationen kan existera i två nivåer; i den fysiska eller 
mentala världen. Den fysiska världen utgörs av kundens observerade beteende och den mentala 
världen utgörs av kundens attityd och syften. 

3.2 Vikten av lojalitet 
Blomqvist et al (2000) belyser hur relationen mellan företag och kund inte kan skapas efter första 
mötet, utan det krävs flertalet möten för att lojalitet ska börja växa fram. De fortsätter med att 
hävda att det krävs att det säljande företaget lyckas hålla kundvärdet uppe och att det lever upp 
till kundens förväntningar och hela tiden matchar konkurrenternas erbjudanden. Om det inte 
uppfylls, enligt författarna, kommer kunden troligtvis att överge sin motpart och gå över till en 
konkurrent som i större utsträckning lever upp till hennes förväntningar.   
 
Varför ska företag sträva efter att skapa kundlojalitet? Divett, Crittenden & Henderson (2003) 
skildrar hur skapandet av kundlojalitet är en grundläggande premiss för om ett företag ska bli 
framgångsrikt eller inte. Författarna anser att de kunder som har visat störst lojalitet gentemot ett 
företag även tenderar till att göra frekventa återköp samt att de i större utsträckning spenderar mer 
pengar hos företaget i fråga.   
 
Enligt Reichild (2001) strävar idag de flesta företag efter att skapa kundlojalitet, eftersom 
kunderna fått allt mer makt tack vare dagens kraftigt utbredda informationssamhälle. 
Författaren påvisar att dagens kunder på rekordsnabb tid kan jämföra olika företag och välja det 
som passar hennes egna preferenser bäst. Med det i åtanke belyser författaren att det blivit allt 
viktigare för företagen att skapa kundlojalitet där kunderna i så stor mån som möjligt känner 
lojalitet gentemot företaget och har ett frekvent återköpbeteende. Han hävdar att företag med ett 
långsiktigt perspektiv som främjar kundlojalitet har betydligt bättre förutsättningar till att bli 
framgångsrika än företag som prioriterar höga men kortsiktiga vinster. Han menar att eftersom 



 

- 15 - 

det existerar lojala kunder blir även företagets personal mer engagerad. Vilket i sin tur är en bra 
grund för att i sin tur övertyga ytterligare kunder att bli lojala, det vill säga, att personalen har 
förmågan samt viljan att sätta kundernas intresse före sina egna. 

3.3 Olika typer av lojalitet 
Roberts (2004) hävdar att även om kunden köper en specifik produkt frekvent är det ingen garanti 
på att hon är lojal mot företaget bakom produkten. Han menar att det i många fall handlar om att 
kunden inte orkar göra ett aktivt val, utan av rena bekvämlighetsskäl väljer en specifik produkt. 
 
Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) diskuterar att trots att en kund har en positiv syn på en produkt 
är det inte säkert att hon kommer att vara lojal. Eftersom det finns en avsevärd risk att hon känner 
starkare förankring till ett annat varumärke, vilket får henne att välja det istället. Författarna 
hävdar att kundens inställning till en specifik vara måste sättas i relation till varumärket som 
helhet. Genom tankesättet skapade författarna en lojalitetsmatris där fyra olika typer av 
kundlojalitet kan uppstå:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3.1 Lojalitetsklassificering Blomqvist, Dahl & Haeger (s124, 2004) 
 
Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) resonerar om när ett företag inte klarar av att visa vilka 
fördelar deras produkt- eller tjänstutbud ger kunden är det en överhängande risk att en låg 
kundlojalitet skapas. Att kunderna inte förblir företagen lojala kan också bero på att det uppstått 
en marknad där produkt- eller tjänstutbudet mellan de konkurrerande företagen är för snarlika och 
kunderna inte ser någon anledning till att vara lojala skriver författarna.  
 
Den falska lojaliteten uppstår främst när kunden influeras av orsaker som inte direkt har med 
företaget att göra utan snarare av sina eget beteende påvisare Holmberg (2004). Exempel på 
sådana situationer enligt författaren kan vara att frekventa köp sker för att kunden vet direkt var 
den specifika varan eller tjänsten finns eller att kunden känner igen dem.  
 
Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) påskiner att den sant lojala kunden har starkare band än bara 
”bästa pris” resonemanget när hon är lojal mot ett specifikt varumärke. Det är snarare så att hon 
känner en stark känslomässig relation med varumärket. Vilket författarna yrkar på att även det 
bidrar till att hon i betydligt mindre utsträckning känner sig benägen att byta varumärke. 
Författarna menar även att den lojale kunden tenderar till att spendera en större summa pengar 
hos sin motpart. 
 
Den sista typen av lojalitet Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) beskriver; är den latent lojala 
kunden.  Kundtyp som har en stark attityd gentemot varumärket men trots det har en lägre 
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köplojalitet än vad den sant lojala kunden har. Enligt författarna kan det exempelvis bero på det 
geografiska läget. Parsons & Ballantine (2004) skriver att eftersom de flesta köpcentren erbjuder 
samma nivå av säljfrämjande åtgärder. Det har det lett till det rationella valet för kunderna att 
välja det köpcentrumet som är lokaliserat närmast dem.  Avslutningsvis skriver Blomqvist, Dahl 
& Haeger (2004) att det är viktigt för företagen att veta vilka kunder som tillhör vilken kategori. 
Varför kunskapen om kundklassificeringen är viktig då företagen kan utarbeta olika kampanjer 
samt strategier efter respektive kundkategorier menar författarna.  

3.4 Är kundtillfredställelse kopplat till lojalitet?  
Enligt Sörqvist (2000) går kundtillfredställelsen många gånger hand i hand med en hög 
kundlojalitet, där båda variablerna ökar i takt med varandra. Dock poängterar författaren att så 
inte alltid är fallet.  Han påvisar att när kunden vill ha varierande produkter eller att köpen 
baseras på moden eller trender så väljer kunden att inte vara lojal mot ett enskilt varumärke utan 
växlar hellre i sina val av olika varumärke.  Miranda, Ko´nya och Havrila (2004) skriver att 
kundlojaliteten påverkas av långt fler externa faktorer än den interna kundtillfredsställelsen.  De 
menar att kundtillfredsställelsen inte är lojalitetskapande utan att flera olika faktorer spelar roll. 
Exempelvis fysiska bevis i form av butiksinredning eller personalens kläder. 
 
Sörqvist (2000) anser att lojalitet även kan uppstå när kundtillfredsställelsen är låg, där 
bytesbarriärerna är stora eller att utbudet av alternativ är begränsade. Författaren belyser att det 
även är svårt att se en tydlig koppling mellan lojalitet och tillfredsställelse när det handlar om 
varor eller tjänster med lång livslängd.  
 
Externa faktorer som avståndet till företaget skapar lojalitet hos kunden menar Miranda, Ko´nya 
och Havrila (2004). De belyser påståendet genom en redogörelse för hur kunden normalt inte 
väljer en butik som har en ofördelaktig geografisk position. Holmberg (2004) menar att om ett 
företag lyckas skapa lojalitet som inte baseras på pris kan företaget i fråga få kunder som inte är 
lika priskänsliga. Vilket författaren hävdar att företag i stor utsträckning strävar efter. Dock 
argumenterar Miranda, Ko´nya och Havrila (2004) att priset är en viktig faktor i skapandet av 
kundtillfredställelse vilket gör det svårt att skapa sig kundlojalitet som inte grundas på priset. 
 
En lösning på problemet är enligt Holmberg (2004) att differientera sig och skapa djupare 
relationer till sina kunder, något som även Miranda, Ko´nya & Havrila (2004) instämmer i. 
Författarna argumenterar för att när ett företag vill skapa relationer är det viktigt att ständigt ha 
kundernas handlingar i beaktning men de poängterar även vikten av att visa hänsyn till kundens 
tankar och känslor.  

3.5 Mäta lojalitet 
Sörqvist (2000) belyser hur företag kan dela upp mätandet av kundlojalitet i fem delkategorier 
som alla är vanliga begrepp när ett företag ämnar mäta lojaliteten bland sina kunder.  
 
Förnyade affärer och återköpsbeteende 
Arantola (2000) skriver att en av de vanligaste samt enklaste beskrivningarna av lojalitet är 
kundens återköpsbeteende. Ett resonemang som samstämmer med Sörqvist (2002) resonemang 
om att mäta lojalitet. Författaren menar att ett bra mätvärde är att fråga kunden om hon planerat 
att köpa en specifik produkt igen, eller om hon kommer att välja något annat alternativ. Dock 



 

- 17 - 

varnar författaren företag för att försöka mäta kundens intentioner och attityder eftersom sådana 
variabler kan vara allt för oberäkneliga. 
 
Kundomsättning 
En låg kundomsättning är centralt hävdar Blomqvist et al (2000) eftersom en låg kundomsättning 
går parallellt med trogna kunder medan det enligt författaren är dyrt att värva nya kunder. 
Sörqvist (2000) skriver att dagens hårda konkurrens bland företagen har lett till att de flesta 
företag idag har hög kundomsättning. Författaren åsyftar att det är passande att på årlig basis 
mäta hur många gamla kunder som byts ut mot nya kunder för att på så sätt mäta lojaliteten bland 
kunderna. 
 
Kundandel  
Gummesson (2002) skriver att en kundandel skildrar varje enskild konsuments köp av en specifik 
produkt, där företag givetvis ska sträva efter att ha en så hög kundandel som möjligt. Sörqvist 
(2000) menar att genom att mäta ett företags kundandel har undersökaren stark grund till hur 
kundernas lojalitet ser ut. Att kundandelen är ett bra lojalitetsmått styrks även av Grönroos 
(2002) som hävdar att kundandelen är en stark indikator till hur djupa företagens kundrelationer 
är.  
 
Marknadsandel 
Reischild (2001) skildrar hur det är väsentligt för dagens företag att skapa kundlojalitet eftersom 
det underlättar att erhålla en stark marknadsandel om företaget i fråga har en hög kundlojalitet. 
Begreppet medför ofta stora kostnadsbesparingar anser författaren då det generellt sett kostar fem 
gånger mer att värva en ny kund än att underhålla relationen och behålla befintliga kunder. 
Vidare hävdar författaren att det inte alltid är affärsmässigt bra att eftersträva en hundraprocentig 
kundlojalitet eftersom en sådan lojalitetsnivå i regel kräver avsevärda resurser varpå kunderna 
minskar i lönsamhet. 

3.6 Lojalitetsprogram 
De senaste årens teknologiska framsteg har i överensstämmelse med Uncles, Dowling & 
Hammond (2003) introducerat nya verktyg för företagen att bedriva relationsmarknadsföring. Ett 
sådant verktyg är lojalitetsprogram som implementerats av alltifrån australiensisk 
telekommunikation till italienska moderaffärer och amerikanska flygbolag. Ett lojalitetsprogram 
är i grund och botten ett belöningssystem som premierar ett lojalt kundbeteende med 
specialerbjudande eller rabatter och som samtidigt uppmuntrar en långsiktig samt lönsam 
kundrelation enligt Sharp & Sharp (1997). Gable, Topol & Fiorito (2006); Chen & Popovich 
(2003); Tapp (2005); Grönros (2002) och Lacey & Sneath (2006) belyser hur kundlojalitet är en 
oumbärlig faktor för ett företags framgång eftersom kostnaden att söka upp nya kunder normallt 
överstiger kostnaden för att bibehålla de befintliga kunderna. En vetskap som gett upphov till 
mantrat att istället för att hitta nya kunder så skall vi bevara våra nuvarande kunder. Gable, Topol 
& Fiorito (2006) beskriver lojalitetsprogram som ett effektivt verktyg för att stärka 
kundlojaliteten genom att belöna företagets mest lönsamma kunder eller potentiellt lönsamma 
kunder.  
 
Belöningarna och därmed programmens nytta ur kundens perspektiv kan med stöd av Chen &  
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Popovich (2003) delas in i två olika varianter. Det första utgörs av hårda värden som i regel 
utgörs av ekonomiska incitament såsom särskilda rabatter, kuponger, bonus på handlat belopp 
eller tidsbegränsade erbjudande. Medan de mjuka värden generellt sätt inte av har något 
ekonomiskt värde för kunden utan här fokuseras enligt Lacey & Sneath (2006) på emotionell 
kommunikation i syfte att få kunden att känna sig utvald, speciell och uppskattad. Författarna 
hävdar att det uppnås genom att exempelvis dela ut speciella inbjudningar till olika tillställningar 
som endast ett begränsat antal utvalda får delta i, erbjuda exklusive ”after-hours” shopping eller 
tilldela kunden en personell shopper. Wood (2005) menar att lojalitetsprogram är det effektivaste 
verktyget för att undersöka den befintliga kundbasen, att studera deras köpmönster. För att sedan 
dra allmänna slutsatser som kan appliceras på den totala kundbasen inklusive icke-medlemmar, 
eller som NG (2004) uttrycker det, att framgången faller inom ramarna för att lokalisera, 
analysera och på ett skickligt vis tillämpa den insamlade kundinformation. Även Tapp (2005) 
uppger att fördelarna med lojalitetsprogram består av att företagen ges tillfällen att samla in 
individuell kundinformation som sedan kan tillämpas i responsdrivande och riktad 
kommunikation i syfte att generera mervärde för kunden. 

3.7 Olika former av lojalitetsprogram    
Lojalitetsprogram kommer många olika skepnader och storlekar. För att skapa struktur och kunna 
klassificera den mängd av olika program som dyker upp och implementeras av stora såväl som 
små företag har Berman (2006) valt att dela in dem i fyra olika grupper.  
 
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. 3.2 Typer av lojalitetsprogram, anpassad efter Berman (s.125 2006) 
 
De fyra olika programtyperna som beskrivs av Berman (2006) vilka benämns Type 1, Type 2, 
Type 3, Type 4 kan illustreras enligt följande.  
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Typ ett 
Den enklaste formen av lojalitetsprogram som har sin största utbredning bland mindre företag 
vilka saknar resurserna att införa mer omfattande och avancerade lösningar. Typ ett belönar inte 
ett lojalt köpbeteende utan istället själva ägandet av ”plastkortet/kupongen” tillföljd av att alla 
medlemmar tilldelas identiska rabatter oberoende av köphistorik och profil. Likaså saknar typ ett 
data över respektive kund utöver namn och adress, något som resulterar i att ingen korrelation 
kan genomföras mellan exempelvis demografiska faktorer och köpbeteende. Alternativt rikta 
specialerbjudande till de mest lönsamma kunderna. (Berman 2006)   
 
Typ två 
Typ två kännetecknas av kvantitetbaserad rabatt där kunden efter förslagsvis nio köp får det 
tionde gratis, rabatterna baseras således på antal köp och inte kundens köpfrekvens. Typ två är 
ytterst okonstlade för företagen att administrera men bristerna återfinns i att ingen insamling görs 
av varken kundens namn eller adress. Utan programmet sköts i stort av kunden själv som genom 
sitt ”kundkort” enskilt övervakar sina egna rabatter. Följaktligen kan inte företaget kommunicera 
direkt till sina lönsamma kunder och erbjuda dem unika erbjudande eftersom den formen av 
information inte samlas in. Typ två är enkel för konkurrenterna att kopiera samt tenderar att vara 
mindre lönsamma i det långa perspektivet eftersom kunder i regel byter företag när ett bättre 
erbjudande dyker upp bland konkurrenterna. En ytterligare svaghet är att belöning som tilldelas 
efter ett visst antal köp är vanligtvis samma produkt som kunden redan införskaffat flertalet 
gånger tidigare, en gratisvara i all ära men ytterligare motivation hade antagligen en helt nya 
produkt genererat. (Berman 2006)   
 
Typ tre  
Typ tre belönar sina medlemmar baserat på deras köphistorik där varje köp omvandlas till ett 
visst antal poäng som i sin tur kan användas till rabatter, unika erbjudande eller förmåner. Dock 
tenderar företagets kommunikation att vara identisk till samtliga kunder. Typ tre använder sig av 
omfattande databaser som sparar köphistorik och kan följa den enskilda medlemmens 
”poängutveckling”. Vissa ”typ tre program” motiverar medlemmarna genom att dela in dem i ett 
hierarkiskt system ger belöningar baserat på vad de är förtjänta av, följaktligen beroende på 
många poäng de samlat in. Ett exempel är hotellkedjan Hilton som belönar sina lönsamma 
medlemmar med gratis hotellrum, eller möjlighet att göra reservationer på en obehindrad basis 
etc. Ofta samarbetar belöningsprogrammen med flertalet olika branscher för att följaktligen öka 
belöningsvalmöjligheterna för sina medlemmar. Tyvärr så tenderar inte typ tre att skapa några 
djupare relationer mellan företag och kund. (Berman 2006)   
 
Typ fyra  
Den sista formen av lojalitetsprogram är även den mest sofistikerade och utgör många gånger en 
vital del i företagets marknadsföringsstrategi. Vilket även ställer stora krav på goda resurser till 
informationsutvinning samt drivandet av en omfattande och komplex databas. Vilken kan lagra 
demografiska faktorer såväl som kundern.as livsstilsinformation kombinerat med köphistorik etc. 
Tack vare all information kombinerat med avancerad informationsutvinning kan företaget 
administrera komplexa, individanpassade kommunikations- och belöningssystem. (Berman 2006)        
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3.8 Vad kännetecknar ett lyckat lojalitetsprogram 
Yi och Jeon (2003) argumenterar för att ett lojalitetsprogram först och främst bör rikta sig mot de 
lönsamma kundgrupperna och inte mot kundgrupper som visat sig vara mindre lönsamma. 
Däremot menar Palmer, McMahon-Beattie och Beggs (2000) att det inte finns några konkreta 
regler för hur företag ska bygga upp sina lojalitetsprogram eftersom externa faktorer såsom det 
geografiska läget, hur kundgrupperna ser ut etc, spelar stor roll på kundernas syn på lojalitet. 
Dock poängterar Bolton et al (2000) att det är användbart att sammanlänka transaktionsdata med 
den insamlade kundinformationen för att på så sätt anpassa lojalitetsprogrammen efter den 
enskilda kundens behov. 
  
Wood (2005) hävdar att lojalitetsprogrammens grundsyfte är att samla in kundinformation för att 
sedan kunna nyttja den i utformandet av framtida strategier och kampanjer som då är 
skräddarsydda för den specifika kundgruppen. 
  
En grundprincip i ett lyckat lojalitetsprogram är att skapa ett program som främst håller 
kundrelationerna uppdaterade och där kunden själv vill fortgå i relationen enligt Craft (2007). 
Han menar att en sådan relation kan skapa en ökad gemensam förståelse där både kund och 
företag har kunskap om varandras behov. Ett resonemang som även styrker Wood (2005) 
påstående om vikten kring att företagen måste ha information om kunderna för att de ska kunna 
tillfredställa kundernas behov. Dock tar Craft (2007) resonemanget ett steg längre och menar att 
istället för att försöka få kunden att bli lojal mot ett specifikt företag är det minst lika viktigt att få 
företaget att bli lojalt gentemot kundens värderingar. 

3.9 Kritik mot lojalitetsprogram 
Flertalet forskaren har studerat vilka framgångsfaktorer som kännetecknar ett lyckat 
lojalitetsprogram se; Bolton et al (2000), De Wulf et al (2003), Palmer et al (2000), Yi & Jeon, 
(2003). Men allt är inte guld och gröna skogar utan på senare tid har allt mer fokus riktats mot att 
undersöka vilka program som faktiskt uppnår sina mål. Mer specifikt sambandet mellan 
kundnöjdhet och lojalitet se; Stauss et al (2001); Bolton et al (2000); Verhoef (2003); Yi & Jeon 
(2003); Noordhoff et al (2004). Stauss, Schmidt & Schoeler (2005) menar att allt fler företag 
inför lojalitetsprogram för att öka kunskapen om sina kunder och för att identifiera vilka som är 
lönsamma etc men i regel utan att kontroller huruvida programmen uppnår sina mål. De skriver 
att företagen negligerar frågan rörande om kunden har negativa upplevelser eller känslor av 
diskriminering orsakat av lojalitetsprogrammet. Wendlandt & Schrader (2007) diskuterar att 
förutom ovilja att vara knyten till endast ett företag så utgör faktorerna den personliga integriteten 
och diskriminering orsaker som väcker osäkerhet hos kunden. Dolnicar & Jordan (2007) förklarar 
att en relation och lojalitet bygger på att kunden är villig att dela med sig av personlig 
information som företaget sedan använder till att personliggöra kommunikationen och leverera 
relevanta erbjudanden där ett lojalt beteende främjas. Milne & Rohm (2000) skriver att kundens 
villighet att tillhandahålla den information som företagen efterfrågar beror på hennes upplevda 
risk kontra potentiell vinst. 
 
I själva verket är det så att flertalet incitament ger upphov till frustration hos 
lojalitetsprogrammens medlemmar varigenom Stauss, Schmidt & Schoeler (2005) har identifierat 
ett antal olika skäl.  
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Qualification barrier 
Den främsta orsaken till att kunden upplever frustration ligger i att svårigheterna förknippade 
med att erhålla medlemmskap i progrogramen.  
 
Inaccessibility 
Svårigheter att göra anspråk på den berättigade belöningen. 
 
Worthlessness 
Investeringarna eller inlösen är inte i proportion till belöningen  
 
Discrimination 
Kunden upplever en känsla av diskriminering som härrör ur att andra kunder erhåller en 
fördelaktig behandling.  
 
Economization 
Frustration över den många gånger ensidiga fokuseringen på de ekonomiska aspekterna angående 
”lojaliteten”.  
 
Ur företagens perspektiv kan det enligt Adkins & Lehew (2002) vara kostnadsineffektivt att 
införa omfattande kundlojalitetsprogram till följd av lönsamheten som den ökade lojaliteten 
genererar inte alltid står i proportion till lojalitetsprogrammets kostnader.  

3.10 Köpcentrens marknadsföring 
Melody et al (2002) skriver att köpcentrens ägare varken säljer eller producerar några produkter 
utan istället tillhandahåller köpcentret en adekvat konglomeration av återförsäljare av varor och 
tjänster. För att tillfredställa besökarnas behov av konsumtion in en trevlig och spännande miljö. 
Om köpcentrens ägare inte säljer något varför är då kundlojaliteten av någon betydelse? Melody 
et al (2002) belyser hur kundlojaliteten är till köpcentrens ägares fördel eftersom den ökar 
arrendatorernas försäljning och i kombination med att hyran i regel är baserad på en andel av 
försäljningen. Blir ”hyresgästernas” kunder även köpcentrets ägares kunder. Majoriteten av 
ägarna har under lång tid utformat sin unika kombination av hyresgäster för att till så hög grad 
som möjligt kunna tillgodose sina kunder genom ett välplanerat butik- serviceutbud. Ahmed, 
Ghingold & Dahari (2006) beskriver hur lojaliteten uppnås inte bara via ett sakenligt varu- och 
tjänsteutbud utan det erfordras att köpcentret även attraherar kundernas sociala och 
experimentella behov. I jakten på att skapa en positiv och fängslande image tecknar författarna 
hur köpcentren suddar ut gränsen mellan shopping och underhållning.   
 
Ahmed, Ghingold & Dahari (2006) illustrerar hur konkurrensen från icke-butiks alternativ såsom 
distanshandeln resulterat i att köpcentren vuxit sig allt större för att därmed kunna bredda sina 
utbud och möta konkurrensen. Författarna redogör för hur köpcentren numera erbjuder något 
extra för att locka kunderna i form av restauranger, events, skönhetssalonger, 
snabbmatsrestauranger, biografer och underhållning. I takt med att köpcentrens popularitet och 
antal växer har subjektiva faktorer som image, varumärke, och kundens köpmotiv fått en allt 
större betydelse skriver Melody et al (2002). Parsons & Ballantine (2004) påvisar hur köpcentren 
genom att positionera sig som del av samhället, snarare än enbart ett område för kortsiktig 
shopping kan stärka sin lönsamhet.     
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Köpcentren kan via god planläggning och genom att erbjuda underhållning krusa sina kunder, där 
ett tydligt utformat och genomtänkt varumärke bidrar till att locka en mer homogen och 
köpbenägen skara besökare belyser Zhuang et al (2006). Parsons & Ballantine (2004) påvisar hur 
köpcentren i allt större utsträckning tillämpar säljfrämjande åtgärder för att särskilja sig från 
konkurrenterna och genom image eller varumärkeskommunikation öka antalet besökare och 
stimulera antalet köp. Köpcentren har Enligt Ahmed, Ghingold & Dahari (2006) utvecklats till att 
bli betydelsefulla mötesplatser för yngre och seniorer. En utveckling som de utnyttjar genom att 
anordna events, levande musik, utställningar etc, och som medfört att köpcentren i vissa fall 
upplevs mer som en nöjespark snarare än en anläggning för shopping.              
 
Köpcentrens strategi för att skapa kundlojalitet har fokuserat på att kommunicera fördelarna och 
det mervärde som köpcentret erbjuder skriver Melody et al (2002). Men kan inte kunden enligt 
Zhuang et al (2006) beskriva köpcentrets unika mervärde har lojalitetsprogrammet misslyckats 
och i teorin skapas inte lojalitet. Samtidigt anser Melody et al (2002) att kundens utvärdering av 
köpcentrets konkreta och upplevda attribut eventuellt inte är den primära faktor som styr kundens 
lojalitet. Janssen (2007) skriver att allt fler köpcentren idag arbetar med att locka till sig turister 
eftersom målgruppen tenderar att spendera en stor del av sin reskassa på shopping.  
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4. Empiri 
Nedan följer en sammanställning av de fem olika intervjuerna som genomförts med Knalleland 
(Borås), Väla (Helsingborg), Nordstan (Göteborg), Nordiska Kompaniet (Stockholm, Göteborg) 
och Torp (Uddevalla). Respondenterna på de olika köpcentren är marknadsansvarige, eller 
innehar motsvarande positioner. Återgivelsen av telefon- samt personliga intervjuerna är gjorde 
efter en struktur som bygger på följande rubriker; Om köpcentret, Köpcentret om 
marknadsföring, Köpcentret om lojalitet och Köpcentret om framtiden.     

4.1 Knalleland 
Personlig intervju den 29-04-2009 med Mattias Johnsson Centrumledare på Knallelands 
köpcentrum (Borås). Johansson berättar att han jobbar på fastighetsägarnas uppdrag där 
marknadsfrågor rörande köpcentrat utgör en stor del av åliggandena kombinerat med diverse 
övriga uppgifter.  

4.1.1 Om Knalleland 
Knalleland är en regional handelsplats placerad centralt i Borås med drygt sju miljoner besökare 
per år vilken grundades 1975 och är således ett av Sveriges äldsta köpcentrum. Knalleland riktar 
sig till de många människorna i allmänhet och familjen i synnerhet där ledordet utgörs av 
Shopping som nöje. De 95 butikerna ryms i sjutton olika fastigheter som i sin tur förvaltas av 
tretton olika fastighetsägare. Ägarna förfogar över 65’000 m2 handlingsyta där den enskilda 
fastighetsägaren är ansvarig för sin eller sina fastigheter i fråga om att hyra ut lokaler och tekniskt 
underhåll etc. Centrumledningen i sin tur sköter Knallelands gemensamma åtagande i form av 
marknadsföring etc. Köpcentrets målgrupp utgörs av de drygt 250’000 - 300’000 människorna i 
Borås kommun samt dess närliggande kommuner. Såsom Ulricehamn, Herrljunga och Marks 
kommun. Även turisten utgör en viktig målgrupp i och med att en turist gör av med drygt 30% av 
reskassan på shopping. (Mattias Johansson 29-04-2009) 
 
Köpcentrats ytor är generellt dyrare än motsvarande ytor i stadskärnan men trots det så väljer en 
majoritet av Sveriges största kedjeföretag att finnas representerade hos köpcentrumen. 
Anledningen är likt köpcentren i allmänhet att en god service ingår i hyran, i form av bland annat 
väktartjänster, någon som driver och utformar den gemensamma marknadsföringen samt 
förhoppningsvis ett stort antal besökare. (Mattias Johansson 29-04-2009)   

4.1.2 Knalleland om marknadsföring 
Vad som utmärker köpcentret är deras centrala läge kombinerat med ett brett utbud av olika 
butiker. Närheten till andra besöksdragande anläggningar utgör även en viktig del i Knallelands 
marknadsstrategi till exempel Borås Arena, Borås Djurpark, Borås campingen och den inom kort 
färdigbyggda simarenan. Genom samarbete med externa aktörer strävar Knalleland efter att 
omskapa besöksmålet. Från att endast utgöra en dagstripp till att i kombination med de 
ovannämnda attraktionerna få besökarnas resa till att sträcka sig över ett dygn. (Mattias 
Johansson 29-04-2009) 
 
De kanaler som Knalleland använder sig av är dagspress, TV och den egna kundtidningen som är 
nystartad för året. Köpcentrets gemensamma marknadsföringsaktiviteter är koncentrerade till 
”mellanveckorna”. Följaktligen veckorna när inte löner, barnbidrag eller pensionerna betalas ut 
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eftersom runt löneveckorna är i regel de enskilda butikerna ute och lanserar sina egna kampanjer. 
Varpå den gemensamma marknadsföringen används till att hjälpa upp butikerna när de inte själva 
är ute och kommunicerar extraerbjudanden. (Mattias Johansson 29-04-2009) 
 
Den nystartade kundtidning har visat sig ge bra genomslag bland de 39’000 hushåll som varje 
månad via svepet får Knallelands kundtidning hemskickad. Tidningen erbjuder möjligheten att 
presentera verksamheten på ett sätt där köpcentret själva väljer hur de vill gestaltas.  De har valt 
att inte göra en ”klassisk” kundtidning i den mening att modereportage varvas med glänsande 
bilder. Utan istället innehåller tidningen intervjuer med olika lokala profiler och tävlingar etc. 
Kanalen utgör för Knalleand en stark plattform för att positionerar varumärket Knalleland och 
köpcentrat som mer än bara shopping. Tidningen har fått ett stort uppmärksamhetsvärde och har 
god gensvar på de olika tävlingar som läsarna varje månad kan ta del av. Knalleland har gjort ett 
medvetet val att köpa in reklamproduktionen från en reklambyrå i Borås snarare än att sköta 
produktionen själva. (Mattias Johansson 29-04-2009) 
 
Events är ett vanligt förekommande inslag på Knalleland. Målsättningen är två större aktiviteter 
per månad och med stor aktivitet menas ett event som genererar minst en halvsida i Borås 
tidning. Exempel på events är casting för talang 2009, spelning med Alcazar och barnens dag. 
Tillställningarna används i varumärkesbyggande syfte för att knyta an till att på Knalleland 
händer det alltid saker och för att positioner köpcentret som mer än bara shopping i kombination 
med de övriga kringliggande besöksmålen. Utöver sådana större events återfinns även mindre 
händelser såsom en utställning av en bil eller att skatteverket är på plats och assisterar med 
deklarationen. Men det har även kommit till ledningens kännedom att events inte är uppskattade 
av alla. Eftersom det bidrar till mer folk och det följaktligen blir trångt i lokalerna. Varpå den 
rationella shoppingkänslan försvinner hos vissa kunder. (Mattias Johansson 29-04-2009) 

4.1.3 Knalleland om lojalitet 
Köpcentrat bedriver varken kundklubb eller något lojalitetsprogram till följd av det inte ser någon 
lönsamhet i den formen av lojalitetsbyggande åtgärder. Knalleland hade behövt anställa 
ytterligare minst en person på halvtid för att driva programmet på ett meningsfullt sätt. (Mattias 
Johansson 29-04-2009) 
 
”Anledningen till att vi inte jobbar med lojalitetsprogram är att det tar för stora resurser och för 

våran del är det väldigt svårt att räkna hem det.”  
(Personlig intervju Mattias Johansson 29-04-2009) 

 
Istället arbetar de med att skapa och stärka sin kundlojalitets genom andra former av åtgärder. 
Först och främst så är Knalleland ett av Sveriges äldsta köpcentrer vilket har överlevt både goda 
och dåliga tider och följaktligen har de en stark kundlojalitet som främst grundar sig i det breda 
utbudet det centrala läget. Bland annat besöker boråsarna Knalleland i snitt två gånger per månad 
och de som bor utanför Borås stad, exempelvis Ulricehamn, Herrljunga, Mark, eller Tranemo 
kommun en till två gånger per månad. Sedan har de en grupp som besöker köpcentret en gång per 
år och det är under sommaren. (Mattias Johansson 29-04-2009) 
 
Köpcentret använder olika nyckeltal för att mäta sin kundlojalitet där besökstalen i de två 
fastigheterna, Stor Knallen och Knallerian utgör ett slags index. De gör även kundundersökningar 
vartannat åt där främst lojaliteten och uppfattningar om varumärket mäts. Genomgående är det 
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mjukare värde som fångas upp i undersökningarna vilka genomförs via telefonintervjuer. 
(Mattias Johansson 29-04-2009) 
 
Under den senaste tiden har en stor ombyggnad påbörjats av ytorna utanför de olika fastigheterna. 
Där ett nytt formspråk har introducerats för att bättre styra kundflödet och erbjuda fler 
parkeringsplatser som likt alla på Knalleland är gratis. Det nya formspråket syftar inte främst till 
att locka nya kunder utan snarare att få de befintliga kunderna att stanna längre. Arbetet är i viss 
mån i startgroparna men kommer att ägnas mycket energi framöver. Ett viktigt nyckeltal 
framöver kommer därmed vara hur många butiker kunden besökte under sitt senaste besök. 
(Mattias Johansson 29-04-2009) 

4.1.4 Knalleland om framtiden 
Närmast på agendan står införandet av ett för Knallelands butiker gemensamt elektroniskt 
presentkort. Butikerna har visat sig positiv till införandet och konceptet som fått en stark 
spridning bland köpcentrum i allmänhet. Presentkortet kommer vara en självbetjäningstjänst 
vilken alla butiker ska vara kopplade till och Knalleland hoppas att det ska bli en populär 
företagspresent. (Mattias Johansson 29-04-2009) 
  
”Primärt är det inte att öka kundlojaliteten utan istället att öka servicegraden och det upplevda 

värdet.” 
 (Personlig intervju Mattias Johansson 29-04-2009) 

 
Följaktligen syftar presentkortet enligt Knalleland till att öka servicegraden och i högre grad 
knyta handeln till handelsplatsen. Köpcentret utesluter inte att i framtiden införa ett 
lojalitetsprogram men är medvetna om att det är ett stort strategiskt beslut som kommer kräva en 
ny typ av organisation. I dagsläget har de inte upplevt behovet utan ser större värde i att arbeta 
med bland annat områdets skyltning, hur hittar jag till Borås djurpark? eller vart ligger Borås 
Arena? (Mattias Johansson 29-04-2009) 

4.2 Väla 
Respondenten i telefonintervjun den 29-04-2009 gällande Väla Köpcentrum (Helsingborg) är 
Ulrika Nordström,  marknadsansvarig på Väla sedan två år tillbaka. Hennes arbetsuppgifter 
kretsar kring Huset Väla, där främst uppgifter som generella marknadsföringsaktiviteter är av 
prioritet för hennes del. Hennes arbetsgivare är Välas fastighetsägare Diligentia AB. (Ulrika 
Nordström 29-04-2009) 

4.2.2 Om Väla Köpcentrum 
Väla Köpcentra öppnade 13 mars 1974 och är placerade sju kilometer utanför Helsingborg. Idag 
är ett av Sveriges största köpcentrum. Sett till omsättningen ligger Väla på fjärde plats i Sverige. 
Centret består av 106 butiker på en yta av 47 000m2, omsätter 2,3 miljarder sek och har 5,5 
miljoner besökare årligen. Siffran kring dagsbesökare varierar kraftigt. Mitt i sommaren kan det 
vara 10 000 besökare medan det i julruschen kan vara så många som 35-40 000 besökare. Det 
sistnämnda besöksantalet kan orsaka serviceproblem och dylikt eftersom centrat inte är byggt för 
så många besökare vid ett och samma tillfälle. (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
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Väla köpcentrum riktar sig mot i princip alla, vilket är på gott och ont. De strävar efter att vara 
breda i sitt kundomfång, där 95% av allmänheten räknas in som potentiella kunder. Från starten 
när visionen var att allt skulle finnas under Välas tak, saluförs det idag varken det absolut 
billigaste produktalternativet eller det dyraste: (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 
”Du kan hitta en skjorta för 99kr men även en för 1990kr, men inte någon för 19 000kr. Vi riktar 
ju oss då mot en väldig bred allmänhet med ett djupt och brett sortiment. Det innebär att du ska 

kunna hitta det mesta för din vardag och fest, ditt liv helt enkelt.” 
(Ulrika Nordström 29-04-2009) 

 
För att ge kunderna en ökad kvalitet anser Väla det vara nödvändigt att kunna erbjuda kunderna 
flera starka och liknande alternativ. Ett exempel på flera olika liknande butiksalternativ är Välas 
tre sportaffärer som hyr in sig hos dem. De tre olika butikerna kommer från ledande aktörer på 
den svenska sportsproduktshandeln. De menar att genom att kunna erbjuda kunden tre olika 
starka alternativ upplever kunden en valmöjlighet där hon inte är begränsad till ett smalt 
produktutbud, vilket ökar hennes kvalitetskänsla.  För att öka kundens kvalitetskänsla ytterligare 
erbjuder Väla även ett brett tjänsteutbud, allt ifrån banker, bankautomater, biljettutlämning till 
rullstolsutlåning och ledsagare för synskadade. Kontentan för Välas utbud är att de vill kunna 
täcka allas dagliga behov.  Även tjänster såsom bra och fria parkeringsmöjligheter är utmärkande 
drag för Väla. (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 
Det geografiska läget är viktigt för Väla Köpcentrum eftersom en klar majoritet av kunderna 
kommer från närområdet. Dock ser de en stark tillväxt från både Norge och Danmark. Orsakerna 
är både det finansiella läget samt att shoppingutflykter blivit allt mer populära. Även Välas rykte 
har stor betydelse för deras kundtillströmningar. Kunderna är i hög grad nöjda med Väla, vilket 
styrks i att de varit i topp i flera nationella kvalitetstävlingar.  Dock strävar Väla ständigt efter att 
bli ännu bättre för att kunna tillfredställa kunderna i större utsträckning. (Ulrika Nordström 2009-
04-29) 

4.2.3 Väla om marknadsföring 
De viktigaste variablerna för Väla köpcentrum i utformandet av sin marknadsföring är det 
geografiska läget och deras breda utbud. Utmärkande för marknadsföringen hos Väla är att 
varuhuset bedriver en egen marknadsföring som en helhet, där de inhyrda butikerna själva får stå 
för sin egen marknadsföring. Dock kan varuhuset samarbeta med de hyresgästerna för att skapa 
ett gemensamt tema över sina marknadsföringskampanjer.   (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 
”Jag kan uppmana butikerna att nu är det bra att genomföra en specifik kampanj. Vi försöker 
kombinera image och produktsälj där vi visar Välas djup och bredd. Där vi visar en mängd 

uppskattade produkter från Väla.” (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 
Den viktigaste marknadsföringskanalen för Väla är varuhuset självt. De menar att det är av 
yttersta vikt att kunden trivs i huset. Varje besök av kunden ska ge en angenäm upplevelse där 
klimatet ska vara behagligt och hela huset bör genomsyras av en genuin fräschhet. Kunden ska 
även känna att hon kommer att finna det hon söker hos Väla. (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 
En annan viktig faktor är det geografiska läget. Därav bedrivs de flesta utskick genom Väla egna 
magasin och Helsingborgs Dagbladet (HD) för att nå de regionala kunderna. I det egna magasinet 
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får köpcentrets inhyrda butiker agera som referenser. Magasinets innehåll består främst av 
butikernas utbud, men vissa artiklar behandlar även ämnen utanför köpcentrets väggar för att 
göra magasinet mer läsvänligt. Magasinet finns även på webben så kunderna kan läsa om Väla 
dygnet runt. Vikten av det geografiska läget för Väla speglas också i att den andra tunga 
kommunikationskanalen: HD. Där utskicken genom kanalen främst når de regionala kunderna. 
(Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 
Även om Väla sköter sin marknadsföring internt tar de hjälp av externa reklambyråer, fotografer 
etc, eftersom relativt lite marknadskommunikationsmedel produceras av Väla själva. Valet av 
externa aktörer sköter vår U. Nordström i samverkan med ett marknadsråd styrt av 
fastighetsägarna Diligentia. Dock har hon ett övergripande ansvar för de löpande 
marknadsföringsbesluten men är begränsad av budgeten som fastighetsägarna fastställt. (Ulrika 
Nordström 29-04-2009)  
 
Gällande events genomför inte Väla några med externa teman i stil med kända profiler eller att 
någon artist uppträder i huset. Resonemanget bakom beslutet är att de vill undvika scenariot att 
kunden tycker det är jättekul att besöka Väla under ett event. Men vid nästa besök uppleva det 
som tråkigt eftersom hon inte får samma upplevelse vid ett eventfritt besök. Väla arbetar mer 
långsiktigt där varje besök ska vara lika bra. Dock kryddas tillvaron på Väla till av bland annat av 
ett vår- och ett höstevent där de båda säsongernas mode lanseras. Kontentan av alla sorters event 
på Väla är att affärerna i köpcentrat ska involveras för att på så sätt stimulera till handel. (Ulrika 
Nordström 29-04-2009) 

4.2.4 Väla om lojalitet 
I dagsläget har inte Väla någon kundklubb. Arbetet med kundlojalitet sker på ett mjukare plan. 
Där vår respondent arbetar mycket för att de inhyrda butikerna ska värna om sina lönsammaste 
kunder i form av att bjuda in dem på kundkvällar, VIPevents och dylikt. Det respondenten 
poängterar är att det är butikerna själva som ska skapa sin kundlojalitet medan Väla arbetar med 
mjuka medel för att skapa kundlojalitet där de anordnar marknadsföringsaktiviteter som samtliga 
butiker i köpcentrat deltar i. Således är Välas kombination mellan bra service och ett brett 
sortiment grundpelarna för att kunden ska känna lojalitet gentemot Väla. (Ulrika Nordström 29-
04-2009)   
 
Den främsta anledningen till att Väla idag inte har ett lojalitetsprogram är för att de inte vill 
riskera att genomföra ett projekt som inte är lönsamt. Eftersom de administrativa kostnaderna i 
dagsläget skulle bli alltför höga. Väla säger sig söka en ytterst hög standard på allt de genomför 
och vill således inte satsa stora resurser på att genomföra ett projekt som eventuellt kan gå i 
stöpet. Utan Väla kräver att förberedelserna för ett införande av ett lojalitetsprogram är noggrant 
genomarbetade och direkt erbjuder kunderna vad de vill ha. (Ulrika Nordström 29-04-2009)   
 
Väla har dock ett starkt konkret lojalitetsverktyg, nämligen presentkorten som infördes 2004. 
Idag säljer Väla drygt 60 000 presentkort årligen som tillsammans omsätter 20-25 miljoner 
kronor. För Välas del är korten ytterst lönsamma och sett ur kundens perspektiv visar 
undersökningar att kunderna är mycket nöjda med konceptet. Korten kan användas i Välas 
samtliga butiker. Korten i sig är inte personliga men eftersom de är elektroniska uppmanar Väla 
Butikerna att be kunderna att visa upp legitimation när hon handlar med presentkorten. (Ulrika 
Nordström 29-04-2009)   
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Införandet av presentkorten bland de inhyrda affärerna var till en början motsträvig från vissa 
butiker, men efter att Väla presenterat fördelarna och diskussioner förts är samtliga butiker i 
köpcentrat idag bundna till kortet. Även ur butikernas synvinkel är det viktigt att vara med 
eftersom de riskerar att missa försäljning om de inte är med i konceptet eftersom kunder med ett 
presentkort då skulle välja att handla hos ett annat alternativ. (Ulrika Nordström 29-04-2009)   
Presentkorten är inte personliga och därmed har Väla ingen möjlighet att samla in någon 
kundinformation genom korten. Dock har Väla en egen hemsida där kunderna kan lämna åsikter 
och dylikt vilket i sin tur ökar förtroligheten bland kunderna gentemot Väla. Köpcentret är noga 
med de kunder som söker kontakt genom hemsidan alltid ska få ett svar på den/de frågor hon 
ställt. (Ulrika Nordström 29-04-2009)   

4.2.5 Väla om framtiden 
Väla har precis fått tillstånd att bygga ut och skapa en ännu större bredd gällande sitt butiks- och 
produktutbud. Starten av utbyggnaden kommer att ske i höst, något som Väla ser fram i emot. 
Utbyggnadens utformning baseras på kundernas syn på Väla, vilka de fått in genom 
enkätundersökningar, Välas egna idéer samt vad andra köpcentra gjort som visat sig vara 
framgångsrikt. (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 
Gällande lojalitetsprogram har Väla en vision om att i framtiden utforma ett sådant. Dock vill de 
utvärdera möjligheterna och motsättningarna noggrant innan projektet dras igång. Eftersom 
centret är så pass stort måste de finna billiga kanaler eftersom de administrativa kostnaderna för 
ett lojalitetsprogram tenderar att bli olönsamt stora. Den stora utmaningen ligger i att få kunderna 
att gilla det Väla gör, eller rättare sagt att vi gör det kunderna gillar till den grad att ett 
lojalitetsprogram skulle bli lönsamt. (Ulrika Nordström 29-04-2009) 
 

4.3 Nordiska Kompaniet     
Nedan följer vår sammanställning av telefonintervju med Ulrika Liljeqvist den 29-04-2009 samt 
11-05-2009. Liljeqvist berättar att hon arbetar som projektledare för NK Nyckeln på Nordiska 
Kompaniet (NK) i Stockholm. (Ulrika Liljeqvist 11-05-2009) 

4.3.1 Om Nordiska Kompaniet 
Nordiska Kompaniet (NK) grundades redan 1902 och det första köpcentret öppnade sina dörrar 
1915 i centrala Stockholm.  NK uppbjuder ett brett sortiment med en utpräglad fullprisstrategi 
och ett brett kvalitetssortiment. Köpcentren återfinns i Stockholm och Göteborg med samanlagt 
160 NK-avdelningar styra av drygt 90 olika NK-företagare. Den enskilda NK-avdelningen har ett 
hyreskontrakt med AB Nordiska Kompaniet varigenom de förbinder sig att agera enligt praxis 
gällande marknadsföring, lojalitetsprogram, presentkort och butikens utformning med mera. 
Dock inom ramarna för ”NK’s gemenskap” ges dock den enskilda avdelningen ett stort utrymme 
för ett personligt uttryck. (www.NK.se 05-05-2009)  
 
NK låter orden trendledare, inspirerade och stilfullt utgöra ledstjärnorna varpå de värderar högt 
att lyfta fram nya trender och agera scen för lansering och premiärer. Köpcentrat riktar sig till en 
allmänhet där den främsta målgruppen utgörs av kvinnor i åldrarna 30-35 men även turister och 
den arketypiska storstadsmänniskan utgör tydliga målgrupper. (www.NK.se 05-05-2009)   
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4.3.2 Nordiska Kompaniet om marknadsföring 
NK kommunicerar både internt inuti varuhuset genom bland annat skyltfönster och 
rulltrappsskyltar, promotionytor etc och externt via hemsidan, brev och e-postutskick. Vid större 
kampanjer används stortavlor och tunnelbanan/spårvägen. Enligt NK drivs deras kunder av 
främst av emotionella värden (80%) snarare än det rationella (20%). Varpå även kommunikation 
tar sig ett sådant utryck eftersom en god dialog med kunderna, både centralt och 
avdelningsmässigt är avgörande. De erbjudande som skickas ut är ofta i form av inbjudningar till 
olika events eller medlemsinfo etc. Det ska hända mycket på NK där syftet är att; 
 
NK skulle bli en kulturell och kommersiell teater. NK ska spegla världen. Ta världen till sverige 
och ta sverige ut i världen. Vi vill spegla att vi är ett världsligt köpcentra genom våra aktiviteter. 

(Ulrika Liljeqvist 11-05-2009) 
 
Events är en viktig del i NK’s strategi och årligen genomförs två modevisning i båda varuhusen 
men även signeringar, artistuppträdanden, matlagning och gästspel etc är vanliga inslag. 
Butikerna är navet i händelserna och syftet med köpcentrets events är att förmedla kunskap och 
inspiration, helt enkelt att det ska hända först på NK.  Bland annat var NK först med att 
introducera platskortet, barbiedockan, rulltrappan och frysta ärtor. Samtidigt är de medvetna som 
svårigheterna att i våra nuvarande raska tider vara först med det senaste. Målsättningen är att NK 
ska vara en mötesplats för det kommersiella såväl som det kulturella och följaktligen är det 
kulturella en viktig del i deras varumärke. (Ulrika Liljeqvist 11-05-2009) 

4.3.3 Nordiska Kompaniet om lojalitet 
Nordiska Kompaniet (NK) har idag ett avancerat kundlojalitetsprogram  vid namn ”NK Nyckeln” 
som infördes 2001.Programmet består av tre olika nivåer, där kunden placeras i en specifik nivå 
beroende på hur mycket hon handlat för. Varje krona kunden spenderar hos NK ger henne ett 
poäng där hon med tiden sparar ihop tillräckligt mycket poäng för att kunna ta del av olika 
erbjudanden. De olika nivåerna är kopplade till tre olika kort som är rangordnade efter kundens 
inköp, där hon erhåller bättre erbjudande desto mer hon handlar för. (www.NK.se 05-05-2009)   
 

 
Fig. 4.1 NK Nyckelns vita 
nyckel. (www.NK.se 05-05-
2009)   

Det första kortet kunden får när hon går med i NK Nyckeln 
är den Vit Nyckeln. Kortet får de kunder som under ett år får 
0-10 000p. Kortet ger kunden bland annat fördelarna att hon 
får NK:s egen tidning STIL, nyckelerbjudanden, förtur till 
NK:s kvalitetsrea etc. Av det totala antalet kortanvändare har 
49% det vita kortet.* Kortet kostar 150kronor/året, dock är 
det bara den första nivån kunden behöver betala för. 
(www.NK.se 05-05-2009)   
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Fig. 4.2 NK Nyckelns vita 
plus nyckel. (www.NK.se 05-
05-2009)   

Den andra nivån är kopplad till kortet Vit Plus nyckel. Här 
krävs det att kunden når 10 000p. Uppfyller hon den gränsen 
kan hon få 0,5p/spenderad krona extra på avdelningar kunden  
själv anser vara hennes favoriter. Kunden blir även erbjuden 
favoriterbjudanden inom hennes egna favoriterbjudanden. Av 
det totala antalet kortanvändare har 38% det vita plus kortet.* 
Kortet innebär ingen extra kostnad för kunden. (www.NK.se 
05-05-2009)   

  
Fig. 4.3 NK Nyckelns svarta 
nyckel. (www.NK.se 05-05-
2009)   

Den sista nivån kunden kan nå är Svart Nyckel. För att 
kunden ska leva upp till den gräns som krävs för medlemskap 
måste hon nå upp till minst 35 000p. Når kunden upp till 
medlemskraven får hon bland annat förförtur till NK:s 
Kvalitetsrea samt att hon får exklusiva inbjudningar till NK:s 
event etc. Även ett rabatterat pris på tjänster såsom personlig 
rådgivning, parkering i närheten av NK ingår i 
medlemskapet. Av det totala antalet kortanvändare har 13% 
det svarta kortet.* . Kortet innebär ingen extra kostnad för 
kunden. (www.NK.se 05-05-2009)   

* På grund av sekretessbestämmelser vill inte NK säga någon bestämd siffra till antalet.  
 
För att optimera nyttan av de tidigare presenterade korten kan kunden även koppla sitt NK-kort 
till NK Nyckeln MasterCard. Gör kunden bytet får hon 0,5p extra för varje köp, förutom på 
kundens egna favoritavdelningar där hon får 1p extra, dessutom får kunden när hon använder 
kortet 0,2p i utomstående affärer. NK:s egna undersökningar visar att kunder som kopplat upp sig 
på NK Nyckeln MasterCard tenderar till att använda sitt kort 30% mer än de kunder som bara 
nyttjar förmånskorten. Första året är gratis för kunden att använda NK Nyckeln MasterCard sedan 
kostar det kunden 250kronor/året alternativt 150kronor/året beroende på om hon köper för mer än 
10 000p/år. Syftet med programmet är att göra så många kunder som möjligt till varuhuset där 
kundernas egna favoritavdelningar är en viktig parameter i skapandet av lojalitet. (www.NK.se 
05-05-2009)   
 
Gällande införandet av programmet är det numera ett krav att de butiker som vill in på NK går 
med NK-nyckeln, eftersom programmet ska genomsyra hela varuhuset. De förtydligar budskapet 
med det konkreta uttalandet: (Ulrika Liljeqvist 11-05-2009)  
 

”Ett kundprogram, ett varuhus, en logotyp.”  
(Ulrika Liljeqvist 11-05-2009) 

 
Den riktade kommunikationen NK idag bedriver går i princip helt igenom kundkortet, där du som 
kund har ett kort för att få ta del av de erbjudanden NK erbjuder sina kunder. Gällande 
effektiviteten av programmet mäter NK flera olika variabler för att skapa sig en lönsamhetsfaktor 
där främst omsättningsmål (total omsättning), försäljningsandel, (den del av den totala 
försäljningen som går via NK-nyckeln), hur populära de olika avdelningarna är som kundernas 
favoriter samt hur mycket de enskilda avdelningarna säljer. De har även satt upp mål kring hur 
många de strävar att nyrekrytera i månaden. NK säger att lojalitetsprogrammet är lönsamt, där en 
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tydlig indikation på dess popularitet är att deras nyrekryteringsfrekvens ligger på drygt 2000 varje 
månad. (Ulrika Liljeqvist 11-05-2009) 
 

4.3.3 Nordiska Kompaniet om framtiden 
NK kommer att fortsätta att utveckla sitt koncept NK-Nyckeln och har en positiv framtidssyn.   

4.4 Nordstan 
Anders Larsson, marknadsdirektör på Nordstan köpcentrum intervjuades via telefon den 07-05-
2009. Han har det största ansvaret kring Nordstans marknadsföring samt deras events och 
aktiviteter. (Anders Larsson 07-05-2009) 

4.4.1 Om Nordstan köpcentrum 
Nordstan blev färdigbyggt 1972 och är idag Nordens största inomhusköpcentrum vad gäller 
antalet besökare och omsättning och placerat i centrala Göteborg. Idag omsätter köpcentrat drygt 
3,5 miljarder kronor och har drygt 35 miljoner besökare per år. De har idag cirka 180 butiker 
fördelat på tre plan som tillsammans har en yta på över 320 000 m2. Köpcentret består av två 
bolag vid namn Nordstans Marknadsledning och Nordstans centrumledning. (Anders Larsson 07-
05-2009) 
 
Det förstnämnda bolaget, Nordstans Marknadsledning hanterar marknadsföringen. 
Organisationen är hyresgästernas och fastighetsägarnas gemensamma sammanslutning. 
Bolagsformen skiljer sig lite från köpcentrumsstandarden eftersom de som fastighetsägare 
vanligtvis sköter både marknadsuppgifter och marknadsföringen åt hyresgästerna. Hos Nordstan 
är det dock så att de prioriterar ett samägt bolag mellan hyresgäster och fastighetsägare där 
hyresgästerna har en mer framtonande roll gällande hela köpcentrumet. (Anders Larsson 07-05-
2009) 
 
Nordstan Köpcentrum har ett mycket brett butik- och produktsortiment vilket går hand i hand 
med deras målgrupp som är ”medelsvensson plus” i åldrarna 20-40. Där främst stor-Göteborg är 
det geografiskt viktigaste området. Men även turismen är en viktig målgrupp som idag utgör 15-
20% av den totala kundantalet som årligen besöker Nordstan. (Anders Larsson 07-05-2009)   

4.4.2 Nordstan om marknadsföring 
Nordstan vill uppfattas som: Välkomnande, levande, tryggt och tillgängligt, ord som utgör 
köpcentrets kärnvärden. Kanalerna som nordstan främst kommunicerar igenom är lokalpressen: 
GP, Metro och i viss mån GT. Trafikreklam på bland annat bussar och spårvagnar. Hemsidan 
www.Nordstan.se har rönt en enorm framgång, sidan som tidigare uppdaterades två till tre gånger 
per månad aktualiseras nu två till tre gånger per dag. Nordstan gör även stora gemensamma 
kampanjer med Göteborg & CO, Svenska mässan, Liseberg samt Stena Line. För en tid sedan 
hade köpcentret en egen tidning som fungerade tillfredställande men dess kostnad motiverade 
inte en fortsatt publicering, följaktligen tillämpas medvetet en bred blandning av olika medier. 
(Anders Larsson 07-05-2009) 
 
Nordstan genomför aldrig kampanjer i direkt samarbete med sina hyresgäster tillföljd av den 
typen av crosspromotion anses vara förlegad. Samtidigt är det vitalt att det budskap som 
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köpcentret som helhet kommunicerar går hand i hand med butikernas värderingar. (Anders 
Larsson 07-05-2009) 
 
En faktor som särskiljer Nordstan från andra köpcentrum är att det har 700 m2 ledig yta som 
används som event- och händelseyta. De hade kunnat bygga butiker på delar av området men 
väljer att låta det vara dedikerat till aktiviteter och händelser. Events drar folk och kunderna skall 
veta att i Nordstan händer det alltid något. Tanken är att det ska bygga varumärke i kombination 
med att öka handeln men kanske främst; erbjuda upplevelser och skapa identitet. Exempel på 
events är bilutställningar, modevisningar, ”sportevenemang” eller trädgårdsutställningar. (Anders 
Larsson 07-05-2009) 
 
Nordstan har gjort en medveten satsning på en högre prisbild, läs ”Svensson plus”. Tidigare låg 
köpcentrat mer i mittfåran. Något som resulterade i att hyresgästerna flyttade ut till externa 
köpcentrum vilka erbjöd gratis parkeringsplatser och billigare hyror. Därefter valde nordstan att 
satsa mer på kvalitet och hyresgästerna började vända tillbaka. Bland annat fick dom Åhléns city 
som hyresgäst under den vevan vilka kunde bistå i ”om-positioneringen”.   (Anders Larsson 07-
05-2009)  

4.4.3 Nordstan om lojalitet      
För att undersöka hur kunderna och hyresgästerna tycker och tänker om Nordstan, genomförs det 
stora marknadsundersökningar minst en gång per år. Där kunderna får svara på vad de tycker om 
köpcentret, vad som är bra och vad de uppfattar som dåligt. Likaså genomförs en årlig 
undersökning för hyresgästerna (nöjdkundindex NKI). Där de får svara på vad de tycker om 
parkeringsmöjligheterna, deras grannar och butiksutbudet etc. Baserat på undersökningarnas 
resultat genomförs förbättringsarbete där bland annat saker som väcker negativa känslor tas bort 
och i det långa loppet erhålls på så sätt en stärkt lojalitet. (Anders Larsson 07-05-2009) 
 
För att mäta lojaliteten används nyckeltal som hur många gånger en kund besöker Nordstan per 
månad/år och undersökningarna har visat på en stor mäng lojala kunder. Nordstan använder inte 
något lojalitetsprogram eftersom de anser att köpcentrum inte skall bedriva lojalitetsklubbar som 
kan strida mot hyresgästernas lojalitetsarbete. Flertalet av deras hyresgäster bedriver egna 
lojalitetsprogram och att då konkurrera med deras program anses inte vara någon bra väg att gå. 
Utan det enda kortet för centret som helhet är Nordstans-presentkort som kan nyttjas i samtliga 
butiker. (Anders Larsson 07-05-2009)  

4.4.4 Nordstan om framtiden 
Nordstan strävar ständigt efter att förändra och förnya sig själva. Främst genom att sätta upp 
mätbara mål som ger möjligheten att på ett konkret sätt visa inom vilka områden som bör 
prioriteras och hur. Förändringar grundas bland annat på de omfattande 
marknadsundersökningarna som används för att utvärdera hur kunderna upplever Nordstan. 
Köpcentret samarbetar även med arkitekter som kontrollerar hur de kan effektivisera lokalytan 
som helhet genom centrats så kallade master plan. Nyligen flyttade de bort ett bolag ur Nordstan 
och tjänade på så sätt drygt 2000m2 som snabbt distribuerades till en affärskedja som bidrog till 
att kunderna i ännu större utsträckning kan finna vad de söker hos Nordstan. (Anders Larsson 07-
05-2009)  
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4.5 Torp 
Telefonintervju den (11-05-2009) med Johan Torge, center marketing manager på Torp 
köpcentrum (Uddevalla). Han ansvarar för allt som har med Torps marknadsföring att göra. 
(Johan Torge 11-05-2009) 

4.5.1 Om Torp  
Torp Köpcentrum invigdes Sommaren 1991 och har idag drygt 85 butiker på 77 500 m² och är 
beläget sju kilometer nordväst om Uddevalla. De har en årlig omsättning på drygt 2,3 miljarder 
kronor. Vilket gör dem till det tredje största varuhuset i Sverige sett per omsättning, något de är 
stolta över eftersom de är placerade en bit utanför närmsta storstad. Torps huvudtema är att ha allt 
under ett tak, något som de är noga med att poängtera i deras löfte gentemot kunderna. (Johan 
Torge 11-05-2009) 
 

”En plats, allt du behöver!”  
(Johan Torge 11-05-2009) 

 
Eftersom Torp Köpcentra är placerat relativt långt ifrån närmsta storstad är det viktigt för dem att 
få kunderna medvetna om att de kan finna i stort sett allt de kan tänkas söka på Torp. Den lantliga 
positionen innebär också att de har ett stort marknadsområde från strömstad i norr till Kungälv i 
söder och Grästorp inåt landet vilket ger dem en målgrupp på 320 000 invånare. Även turismen är 
viktigt för dem, då de har över 27 000 sommarstugor inom sitt marknadsområde. Följaktligen har 
sommarperioden blivit nästan lika intensiv som julhandeln då Torp toppar sin besökssiffra på 
drygt 45 000 dagliga besökare. I snitt har e 17 000 besökare, men siffran kan variera kraftigt 
mellan julens toppnoteringar ner till 10 000 besökare dagligen under de svalare perioderna. 
(Johan Torge 11-05-2009) 
 
Den primära målgruppen för Torp är främst familjen, dock poängterar de att deras definition av 
familjen är ytterst bred, där de inkluderar alla sorters familjekonstellationer. De förklarar att den 
breda målgruppen beror på att de måste attrahera en bred målgrupp för att vara vinstdrivande då 
det lantliga läget inte ger dem möjligheten att segmentera kunderna på samma sätt som 
storstadsköpcentrumen kan. En annan viktig aspekt Torp poängterar är att det ska vara enkelt att 
handla hos dem. De erbjuder sina kunder över 3200 fria parkeringar och strävar hela tiden på att 
vara bäst gällande service etc och framförallt att du som kund ska finna det du söker. (Johan 
Torge 11-05-2009)  
 
Ett tydligt tecken på att Torp köpcentrum lever upp till vad kundernas förväntningar är att de 
under en 60 månaders period ständigt lyckats öka sin omsättning utan avbrott. Något som enligt 
Torp är unikt på den svenska köpcentrummarknaden. (Johan Torge 11-05-2009) 

4.5.2 Torp om marknadsföring  
Torps huvudmedia är deras egen tidning Torp Magasin, som går ut till alla hushåll i deras 
marknadsområde förutom de som har en ”Nej tack, ingen reklam!”-skylt på dörren. Tidningen 
skickas ut 14ggr/året och läses av 145 000 potentiella kunder. Det skickas årligen ut hela 2,2 
miljoner exemplar av tidningen vilket gör Torps Magasin till ett av Sveriges största 
tidningsutskick för varuhus. Varför Torp valde att göra en egen tidning beror främst på att det 
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inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att vara med i de 14 lokaltidningar som krävs för att nå ut 
till det i viss del fragmenterade marknadsområdet. (Johan Torge 11-05-2009) 
 
Sekundära kanaler köpcentrumet använder sig av är även reklam i olika TV-kanaler där de även 
är med att sponsra program för att hela tiden synas. De använder sig även av lokaltidningar och 
lokal-TV när de vill rikta sin budskap i ännu större utsträckning än vad de mer allmänna 
kanalerna kan erbjuda. Torp är noggranna med att poängtera att samtlig reklam och annonsering 
ska gå i samma tema som Torp Magasinet för att skapa en enhetligt tema över all 
marknadsföring. Gällande layouten på tidningen och övrig marknadsföring sköter Torp allt in-
house där de hanterar allt från fotografering till vilka texter i tidningen ska innehålla. De 
genomför även frekventa kundundersökningar för att garantera att magasinet innehåller de 
kunderna är intresserade av. Dock sker i regel själva produktionen av kommunikationsmedlen 
hos externa tillverkare. (Johan Torge 11-05-2009) 
 
Intressanta kanaler Torp har inkluderat i sin marknadsföring är lunarstorm och bilddagboken, 
communities på internet för ungdomar i de nedre tonåren. Här lanserar köpcentrumet de 
aktiviteter de kommer genomföra i form av artister och evenemang som kan intressera 
målgruppen. Användandet av kanalen har visat sig vara ett lyckosamt drag då de har drygt 35 000 
som klickar på bannern varje år. (Johan Torge 11-05-2009) 
 
Dock inkluderas aldrig butikerna i deras annonser eller utskick som kunderna får, då det enligt 
Torp är svårt att synkronisera alla butiktyper på ett bra sätt. Torp ämnar mer till att marknadsföra 
bredden hos köpcentrumet. Däremot kan det vid några få tillfällen vara så att baksidan på 
magasinet är fylld av köpcentrumets hyresgäster för att visa på butiksutbudets bredd. 
Effektiviteten bland de valda kanalerna har visat sig vara högt då man använt sig av ett 
genomsnitt för hur lönsam varje investerad marknadsföringskrona är. (Johan Torge 11-05-2009) 
 
Torp menar att de använder sig av olika medier såsom utskick och lokaltidningar i riktade delar 
när de vill lansera en specifik händelse en särskild målgrupp är intresserad av. Torp arbetar 
mycket med evenemang där de presenterar artister, händelser och dylikt. Syftet med 
evenemangen är främst att de vill få Torp att framstå som stadens centrum. Bland annat ha de 
haft besök av diverse idolartister, Made In Sweden och övriga händelser som kan attrahera olika 
målgrupper. (Johan Torge 11-05-2009) 
 
Själva arbetet gällande marknadsföringen är så komplext för ett varuhus så man genomför bara 
småförändringar, något som Torp beskriver på följande sätt: (Johan Torge 11-05-2009) 
 
”Jag brukar likna torp vid en oljetanker. Det händer inte så mycket när man ändrar kurs eller 
lägger in baken, det krävs framförhållning och att man vet vad man gör med små medel.” (Johan 

Torge 11-05-2009) 
 
Torp menar att de måste vara medveten kring marknadsföringsarbete. Gör de en ändring i till 
exempel skyltningen eller dylikt ska det alltid vara ett genomtänkt syfte med förändringen. 
(Johan Torge 11-05-2009) 
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4.5.3 Torp om lojalitet 
Torp beskriver hur de ser på lojalitet utifrån två olika perspektiv; hyresgästerna samt besökarna. 
Dels finns den lojalitet som fastighetsägarna har gentemot sina hyresgäster som mäts via ett 
nöjdkundidex (NKI). Här lägger de stort fokus på att ha täta relationer med butikerna och erbjuda 
dem incitament att i sin tur söka och stärka kundlojalitet. Meningen är att motivera hyresgästerna 
till en god kundservice genom att utbilda dem eller erbjuda ”mystery shoppers” etc. Sedan måste 
självfallet köpcentrat som helhet vara helt och rent för att Torp således skall utgör en attraktiv 
marknadsplats. Den andra delen inom lojaliteten kretsar kring besökarnas lojalitet gentemot 
köpcentret vilken stärks genom att bibehålla en god butiksmix och bygga upp samt bevara 
kundernas förväntningar via kommunikation i olika medier. Torp har valt att kalla vägen, från det 
att kunden sitter i TV-soffan och bestämmer sig för att åka till Torp, hela vägen fram till och in i 
köpcentrat och sedan hemåt för kundstigen. De menar att kunden under resan, den så kallade 
kundstigen, besluter sig för ett eventuellt återkommande varpå den biten utgör lojalitet ur Torps 
perspektiv. (Johan Torge 11-05-2009) 
 
Köpcentret bedriver en kundklubb som återfinns i två varianter. En Internetdel som låter 
kunderna gratis registrera sig och sina eller sin familjs intressen. Exempelvis om de är 
intresserade av artister, hästhoppning eller mode för att därefter efterbjuda kvalificerad utskick 
via e-post baserat på kundernas intressen. Målsättningen är att skicka rätt budskap till rätt 
mottagare. Totalt finns 50’000-55’000 medlemmar i den totala kundklubben (Internet klubben). 
Sedan finns en nystartad smsklubb på drygt 3000 medlemmar. Här sker kommunikationen enbart 
via mobiltelefonen som enligt köpcentrat många håller som sin närmsta ägodel. Kundklubben 
(sms & Internet) låter sina medlemmarna att först få ta del av när nästa artistuppträdande, 
jubileumskväll eller när nästa shoppingkväll äger rum, via sms eller e-post. Sedan annonseras 
självfallet händelserna ut i övriga medier men en av klubbens förmåner är att vara den utvalda 
skaran som först får reda på när nästa hädelse eller aktivitet inträffar. Ett typiskt sätt att gå med i 
sms-klubben är att besökarna är på plats vid ett artist uppträdande och vid scenen står en skylt; 
Vill du veta när nästa artist uppträder? Sms’a torp till telefonnummer … varpå dem automatiskt 
träder in i klubben. (Johan Torge 11-05-2009) 
 
Butikerna i sig är inte ansvariga för klubben utan Torp anser det vara viktigt att inte köpcentret 
hamnar i knäet på någon enskild butik. Dock ges de hyresgäster som visar intresse möjlighet att 
erbjuda ett öppningserbjudande till nyblivna medlemmar men att det centrala är centret och inte 
den enskilda butiken. (Johan Torge 11-05-2009) 

4.5.4 Torp om framtiden  
Torp har som målsättning att deras kundklubb ett år från idag ska omfatta drygt 15’000 stycken 
medlemmar. Utöver klubben så kommer resurserna att fortsätta att riktas mot att hålla samman 
den helheten som Torp kommunicerar; En plats, allt du behöver vilket i sin tur bygger 
kundlojaliteten. Köpcentret kommer fortsätta att indirekt arbeta med kundlojaliteten där de 
sporrar butikerna och erbjuder dem utbildning och de verktyg som erfordras. Till ett fortsatt 
lojalitetsbyggande med sina kunder. Avslutningsvis vill köpcentret att när målgruppen tänker 
shopping, skall de tänka på Torp. (Johan Torge 11-05-2009) 
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5. Analys  
Nedan följer vår analys av det insamlade empiriska vilket kopplas samman med den teoretiska 
referensramen. För att få en tydligare struktur över respektive område som behandlas har vi valt 
en annan rubriksättning än den som återfinns i teorikapitlet.     

5.1 Lojalitetsprogram 
En stark kundlojalitet till köpcentret erbjuder köpcentrats ägare att dra nytta av lojaliteten 
eftersom de kan förhandla sig till mer lönsamma leasing- och uthyrningsvillkor tillföljd av att 
villkoren främst baseras på försäljningssiffror skriver Adkins & Lehew (2002). 
 
Varken Knalleland, Väla eller Nordstan bedriver något centralt lojalitetsprogram utan låter den 
biten hanteras av hyresgästerna av skilda anledningar. Knalleland väljer att inte driva någon 
kundklubb eller lojalitetsprogram till följd av det inte ser någon lönsamhet i den formen av 
lojalitetsbyggande åtgärder. På liknande vis resonerar Adkins & Lehew (2002) som påvisar hur 
lojalitetsprogram tenderar att bli kostsamma för företagen. Knalleland hade behövt anställa 
ytterligare en person på minst halvtid för att driva programmet på ett meningsfullt sätt. Stauss, 
Schmidt & Schoeler (2005) anser att lojalitetsprogrammen fått ta del av välförtjänt kritik 
eftersom de i många fall är obetydliga för kundens räkning, vilket Knalleland inte vill riskera 
med ett icke genomtänkt lojalitetsprogram.  
 
Väla driver idag inte något lojalitetsprogram eftersom de administrativa kostnaderna tenderar att 
bli för höga och menar istället att det är butikerna själva som ska skapa kundlojalitet. Väla arbetar 
med mjuka medel för att skapa kundlojalitet där de anordnar marknadsföringsaktiviteter som 
samtliga butiker i köpcentrat deltar i. De arbetar även aktivt för att de inhyrda butikerna ska värna 
om sina lönsammaste kunder i form av att bjuda in dem på kundkvällar, VIP-events och dylikt. 
Således en lojalitetsstrategi som enligt Adkins & Lehew (2002) främst används för att öka 
försäljningen hos de inhyrda butikerna snarare än ett regelrätt lojalitetsprogram.  
 
Adkins & Lehew (2002) menar att köpcentren i allt större utsträckning följer deras inhyrda 
butikers kundlojalitetsprogram för att öka kundlojaliteten för sina köpcentrer. Nordstan anser 
dock motsatsen och menar att ett köpcentrum inte skall bedriva lojalitetsklubbar vilka kan strida 
mot hyresgästernas lojalitetsarbete. Flertalet av deras hyresgäster bedriver egna lojalitetsprogram 
och att således konkurrera med deras program anses inte vara någon bra väg att gå eftersom de 
riskerar att konkurrera ut varandra. 
 
Endast två av de fem intervjuade köpcentren använder sig idag av någon form lojalitetsprogram 
varpå enbart NK & Torp’s olika varianter av lojalitetsprogram kommer att behandlas. Ett 
lojalitetsprogram är ett belöningssystem som premierar ett lojalt kundbeteende och som samtidigt 
uppmuntrar en långsiktig samt lönsam kundrelation enligt Sharp & Sharp (1997). Berman (2006) 
definierar olika lojalitetsprogram och delar in dem i fyra olika typer baserat på deras 
karakteristiska drag. Typ tre beskrivs som ett hierarkiskt system där medlemmarna baserat på 
deras köphistorik genererar ett visst antal poäng. Varpå de motiveras att konsumera då 
programmet erbjuder bättre belöningar allteftersom de samlar in fler poäng genom sina köp.  Typ 
tre stämmer väl överens med hur NK beskriver NK-Nykeln vilket är ett avancerat 
kundlojalitetsprogram som består av tre olika nivåer. Där kunden placeras i en specifik nivå 
beroende på hur mycket hon handlat för. De olika nivåerna är kopplade till tre olika kundkort; Vit 
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Nyckel, Vit Plus nyckel & Svart Nyckel. Korten är rangordnade efter hur mycket poäng kunden 
samlar in genom sina köp och allteftersom kunden ökar i poäng kvalificerar hon sig för bättre 
erbjudanden och belöningar. Således använder NK i enlighet med Gable, Topol & Fiorito (2006) 
sitt lojalitetsprogram som ett verktyg för att stärka kundlojaliteten genom att belöna företagets 
mest lönsamma kunder.  Lojalitetsprogrammet utgör en vital del i företagets 
marknadsföringsstrategi. Yi & Jeon (2003) argumenterar för att ett lojalitetsprogram först och 
främst bör rikta sig mot de lönsamma kundgrupperna och inte mot kundgrupper som visat sig 
vara mindre lönsamma. NK har valt att använda sig av en avgift på 150 kronor per år för deras 
vita nyckel, i ett led att stärka programmets lönsamhet.  Dock är de två följande nivåerna gratis 
tillföljd av att kunden där redan kvalificerat sig som lönsam. En grundprincip för ett lyckat 
lojalitetsprogram är att skapa ett program som främst håller kundrelationerna uppdaterade och där 
kunden själv vill fortgå i relationen enligt Craft (2007). NK erbjuder möjligheten att via Internet 
låta sina medlemmar logga in och ständigt hålla sig uppdaterade på sin status och kommande 
händelser. Likaså motivers klubbens medlemmar att öka sina poäng i syfte att erhålla bättre 
belöningar. Något NK varit tydliga med är att kunderna får det de förtjänar, följaktligen skall 
programmet vara så rättvist som möjligt där den enskilde tjänar ihop sina belöningar utan några 
genvägar att tillgå.   
  
Torp valde en annan väg med sin kundklubb som mer inriktar sig på att belöna alla medlemmar 
på samma vis snarare än att premiera dem efter deras lönsamhet. Klubben som är gratis bygger på 
att medlemmarna registrerar sig och kryssar i vilken typ av erbjudande de vill erhålla vilka sedan 
skickas ut via e-post. Det finns även en avdelningen inom kundklubben, som till viss del är en 
enskild klubb, vilken endast innefattar sms-notificeringar om när nästa artist uppträdande eller 
händelse äger rum på Torp. Enligt Berman (2006) definieras en sådan kundklubb som en variant 
av typ ett, den enklaste formen av lojalitetsprogram. Typ ett samlar inte in någon 
kundinformation alternativt belönar efter köphistorik utan enbart själva ägandet av ”plastkortet”, 
eller hur nu köpcentret väljer att utrycka medlemskapet. Torp använder sin kundklubb främst 
tillförmån åt att kunna erbjuda kvalificerade utskick samt upplysa om kommande händelser. För 
att kunna genomföra utskicken samlar Torp in, vilket går emot Berman’s (2006) definition av typ 
ett, kundinformation i fråga om intressen, namn och adress etc. Således har de valt att använda en 
kundklubb som i teorin ger samtliga medlemmar rätt till alla erbjudanden men som i praktiken 
selekterar erbjudande efter vad kunden själv efterfrågar. Berman (2006) skriver att inom typ ett 
görs ingen korrelation mellan exempelvis köpbeteende och demografiska faktorer. Hans 
resonemang stämmer överens med Torp’s kundklubb som samlar in bland annat demografiska 
faktor från sina kunder genom kundklubben men utan att kartlägga deras köpbeteende. 
 
Belöningarna och därmed programmens nytta ur kundens perspektiv kan med stöd av Chen & 
Popovich (2003) delas in i två olika varianter. Hårda värden i form av ekonomiska incitament och 
mjuka värden som får kunden att känna sig speciell och utvald. NK arbetar med både mjuka och 
hårda värden som belöningar för ett lojaltbeteende. De hårda värdena utgörs av bonuspoäng som 
kan lösas in som rabatter eller dylikt. Medan de mjuka värdena kan bestå av specialinbjudningar 
till diverse events eller förtur till den mycket uppskattade NK-rean.  Lacey & Sneath (2006) 
belyser hur den emotionell kommunikation ofta består av speciella inbjudningar till olika 
tillställningar, erbjuda exklusive ”after-hours” shopping eller tilldela kunden en personell 
shopper. NK uppger att deras kunder tänker 20% rationellt och 80% emotionellt. Ett faktum 
köpcentret tagit fasta på och som går igen i deras marknadskommunikation och sortens 
belöningar som erbjuds; exempelvis ”förförtur” till NK:s kvalitetsrea eller exklusiva inbjudningar 
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till NK:s event. I syfte att som Lacey & Sneath (2006) skriver, att få kunden att känna sig utvald, 
speciell och uppskattad. 
 
Torp belönar sina medlemmar främst med hårda värden, efter Chen & Popovich’s (2003) 
definition, i form av särskilda rabatter eller tidsbegränsade erbjudande. Sedan erbjuds även mjuka 
värden såsom upplysning och inbjudningar till after-hours shopping, artistuppträdande eller 
händelser. Aktiviteterna kommuniceras sedan via de traditionella medierna till resten av 
målgruppen men klubbens medlemmar är de som först får ta del av upplysningen.      

5.2 Evenemang 
Ahmed, Ghingold & Dahari (2006) skriver att lojaliteten inte bara uppnås genom att 
köpcentrumet erbjuder kunden ett sakenligt varu- och tjänsteutbud. De menar att det erfordras att 
köpcentret även attraherar kundernas sociala och experimentella behov.  
 
En gemensam parameter för samtliga köpcenter Knalleland, Väla, NK, Nordstan och Torp är att 
de alla är överens om att events och andra övergripande aktiviteter på köpcentrumet är en viktig 
variabel i skapandet av kundlojalitet. Dock varieras deras syn på hur evenemang ska tillämpas på 
deras respektive varuhus. Knalleland uppger att events är ett vanligt förekommande inslag hos 
dem. Syftet med aktiviteterna är att de vill framstå som ett köpcentra där det ständigt händer 
saker. De vill framstå som ett köpcentrum som är mer än bara shopping vilket bäst symboliseras i 
deras slogan ”Knalleland – mer än bara shopping”. Ett resonemang som går hand i hand med 
Ahmed, Ghingold & Dahari (2006) som skriver att dagens köpcentrum i all större utsträckning 
suddar ut gränsen mellan shopping och underhållning.  Parsons & Ballantine (2004) påvisar hur 
köpcentren i allt större utsträckning  
försöker att särskilja sig från konkurrenterna genom image eller varumärkeskommunikation i 
syfte att öka antalet besökare och stimulera antalet köp. 
 
Välas syn på events är att det är en viktig variabel i deras marknadsföring. Dock poängterar de att 
händelserna inte får skapa en situationen att det ena gången är jättekul för kunden att besöka Väla 
när ett event sker och vid nästa besök upplevs köpcentrumet som tråkigt då ingen händelse sker. 
De riktar in sina events mot att ha två större events, en höst- och en vårmodevisning där det 
aktuella modet visas. Användandet av säljande events är något som Parsons & Ballantine (2004) 
skriver om när de påvisar hur köpcentren i allt större utsträckning tillämpar säljfrämjande 
åtgärder för att öka antalet besökare och stimulera antalet köp.  
 
Nordstan däremot har en helt annan syn än Väla på evenemang. De har drygt 700 m2 till 
förfogande åt events. Eftersom deras filosofi är att händelser ska prioriteras för att skapa lojalitet. 
Nordstan menar att evenemangen ska skapa en identitet för köpcentrat: att det alltid händer något 
hos dem. Resonemanget är tydligt kopplat till Ahmed, Ghingold & Dahari (2006) publikationer 
om att köpcentren har utvecklats till att bli betydelsefulla mötesplatser för yngre och seniorer. En 
utveckling som de utnyttjar genom att anordna events, levande musik, utställningar etc och som 
medfört att, enligt författarna, köpcentren i vissa fall upplevs mer som en nöjespark snarare än en 
anläggning för shopping.  
 
Evenemangen är även på NK en viktig variabel. Där de precis som Väla genomför två stora 
modevisningar för både höst- och vårmodet. De kompletterar dock med flertalet mindre händelser 
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som artist och författarsigneringar, gästspel eller matlagning. Aktiviteter som enligt Ahmed, 
Ghingold & Dahari (2006) uppmuntrat kundens social behov och experimentella behov i syfte att 
stärka lojaliteten. NK strävar efter att kombinera det kulturella och kommersiella vilket stöds av 
Melody et al (2002) som menar att en viktig variabel i skapandet av kundlojalitet är varumärke 
och image.  
 
Torp beskriver att de använder sig av olika medier såsom lokaltidningar, Torp-magazine och 
riktad kommunikation (sms eller e-post) när de vill lansera en specifik händelse som en särskild 
målgrupp skulle vara intresserad av. Torp arbetar mycket med evenemang såsom 
artistuppträdande, ”after-hours shopping” eller utställningar. Arbetet med evenemang skriver 
Parsons & Ballantine (2004) är främst för att skapa en köpfrämjande miljö för kunderna. Syftet 
med Torps evenemang är i första hand att de vill framstå som stadens centrum och att försöka få 
varuhuset till att bli en mötesplats för alla ålderskategorier. Något som Ahmed, Ghingold & 
Dahari (2006) beskriver som viktigt i arbetet med att stimulera köp. Parsons & Ballantine (2004) 
påvisar hur köpcentren genom att positionera sig som del av samhället, i Torps fall ”stadens 
centrum”, snarare än enbart ett område för kortsiktig shopping kan stärka sin lönsamhet. I Torps 
fall sker det bland annat genom att anordna besök av diverse idolartister, Made In Sweden eller 
övriga events som kan attrahera respektive målgrupp. 

5.3 Service & butiksutbud 
Melody et al (2002) påpekar hur köpcentren varken säljer eller producerar några produkter utan 
istället tillhandahåller köpcentret en adekvat konglomeration av återförsäljare. Majoriteten av 
ägarna har under lång tid utformat sin unika kombination av hyresgäster för att till så hög grad 
som möjligt kunna tillgodose sina kunder genom ett välplanerat butik- serviceutbud. Samtliga av 
de intervjuade varuhusen poängterar vikten av att erbjuda en hög servicenivå och ett brett utbud. 
Parsons & Ballantine (2004) menar att köpcentrum tenderar att erbjuda liknande produkt- och 
serviceutbud, ett påstående som Nordstan instämmer i.  
 
Ahmed, Ghingold & Dahari (2006) beskriver hur kundlojaliteten uppnås via ett sakenligt varu- 
och tjänsteutbud. Samtliga varuhus har tagit fasta på vikten ev ett brett utbud och uppger att de 
ständigt strävar efter att erbjuda den bästa service i kombination med det utbud som kunden 
efterfrågar. Dock har de valt olika infallsvinklar. NK riktar sig till storstadsmänniskan samt 
turisten vilket ger dem skäl till att ha ett utbud med hög kvaliteten kombinerat med en 
fullprisstrategi. Nordstan ligger snäppet under och menar att de riktar sig till ”Svensson plus” 
samt turister och har därmed ett breddare och mer ”folkligt” utbud än NK. Knalleland, Väla och 
Torp har dock valt en liknande och än mer bredd målgrupp som till stor del utgör den breda 
allmänheten samt familjen i alla dess olika konstellationer.        
 
Väla hade från sin start en vision att allt skulle finnas under Välas tak men väljer nu att inte 
saluföra varken de absolut billigaste eller det dyraste produktalternativet. För att öka kundens 
kvalitetskänsla ytterligare erbjuder Väla även ett brett tjänsteutbud med allt ifrån banker, 
bankautomater, biljettutlämning till rullstolsutlåning och ledsagare för synskadade. Torp är inne 
på en liknande linje och kommunicerar: En plats, allt du behöver. Även Knalleland uppger att det 
breda utbudet utgör en av de viktigaste faktorerna för en stark kundlojalitet.  
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Gemensamt för de olika köpcentrumen, är att de alla är överens om att det är viktigt att förmedla 
vilka fördelar och utbud deras varuhus kan erbjuda. Samtliga köpcentren uppger att deras 
viktigaste variabel de kan erbjuda kunderna är att de kan erbjuda ett brett sortiment till sina 
kunder. Melody et al (2002) poängterar vikten av att kommunicera vilka fördelar köpcentrum kan 
erbjuda sina kunder för att skapa lojalitet. Zhuang et al (2006) skriver att om köpcentret inte 
lyckas förmedla fördelarna resulterar det i svårigheter att skapa en stark kundlojalitet. Torp’s 
slogan ”En plats, allt du behöver” går hand i hand med vikten av att kommunicera köpcentrats 
fördelar. Medan Välas vision att ”allt skulle finnas under Välas tak” även symboliserar vikten av 
ett brett utbud.   

5.4 Betydelsen av det geografiska läget 
Externa faktorer som avståndet till företaget skapar lojalitet hos kunden menar Miranda, Ko´nya 
& Havrila (2004). De belyser påståendet genom en redogörelse för hur kunden normalt inte väljer 
en butik som har en ofördelaktig geografisk position. Samtliga köpcentrum uppger att det 
geografiska läget har stor inverkan på kundlojaliteten. Även McMahon-Beattie & Beggs (2000) 
belyser vikten av det geografiska läget som stark inverkan på hur kunden agerar i sitt val av 
köpcentrum. 
  
Det geografiska läget har även det en trolig inverkan på hur de olika köpcentrumen prioriterar sin 
prissättning. De centralare köpcentrumen såsom NK och Nordstan har en högre prisstrategi än 
Väla, Torp och Knalleland vilka är placerade utanför stadskärnan. Vilket även det tyder på att de 
olika köpcentrumen har olika värderingar hur de ska attrahera kunder. Miranda, Ko´nya och 
Havrila (2004) skriver att kunderna väljer i hög utsträckning väljer det alternativ som är närmast, 
samtidigt som de belyser vikten av att kunna erbjuda kunden ett slagkraftigt pris.  

5.5 Kommunikation 
I skapandet av lojalitet skriver Lacey & Sneath (2006) att även det emotionella värdet för kunden 
har stark inverkan på hur hon väljer att handla. Enligt NK har kundens emotionella värderingar 
gentemot köpcentrumet en avgörande betydelse eftersom det enligt dem själva är kundens 
emotionella värderingar som gör att hon väljer att besöka NK. Den emotionella delen är något 
NK trycker på i sin kundkommunikation.  Även Torp strävar efter att skapa en emotionell 
koppling mellan kunderna och köpcentrat då de vill framstå som Stadens Torg där kunden finner 
det hon söker. Likaså vill både Nordstan, Knalleland och Väla framhävas som ett köpcentrum där 
kunden finner det hon söker.  
  
Enligt Craft (2007) är en grundprincip i kundlojalitetsbyggandet att hålla relationen med 
kunderna uppdaterad, att få kunderna att känna sig utvalda och delaktiga i relationen. 
Köpcentrumen använder sig av flera olika metoder för att håla sina kunder uppdaterade. NK 
använder sig av riktade budskap baserat på den kundkommunikation de fått ta del av via NK-
nyckeln, där den främsta kommunikationen sker med riktade utskick samt NK:s egna tidning 
STIL. Torp förmedlar sitt budskap bland annat via Internetkanaler såsom Lunarstorm och 
Bilddagboken, där de i hög utsträckning kan nå ungdomar för att upplysa om händelser och 
erbjudanden som kan tänkas attrahera dem. De har även en tidning: Torp Magasinet som idag är 
Torps viktigaste kommunikationskanal med kunderna. De använder sig även av riktade medier i 
form av sms och e-post för att skicka erbjudande eller upplysningar till sina klubbmedlemmar. 
Även Väla har en tidning: Väla Magasinet, vars främsta syfte är att hålla kunderna uppdaterade 
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om vad som händer hos dem. Knalleland menar, precis som Torp att deras Tidning: Knallelands 
Magasinet är ett kommunikationsmedel där de kan förmedla till kunderna om vad som händer på 
Knalleland och dess omnejd i kombination med annonsering i lokalpressen.  
 
Både Väla och Nordstan använder sig av lokala medier såsom lokaltidningar och andra 
annonseringsmöjligheter för att nå ut till den lokala marknaden med riktade budskap då 
närområdets invånare är en sådan viktig kundgrupp. Dock är Nordstans hemsida deras viktigaste 
kommunikationskanal med kunderna. Hemsidan uppdateras flera gånger dagligen för att vara så 
och aktuell och upplysande som möjligt.     

5.6 Turismen 
Janssen (2007) skriver att allt fler köpcentrum idag arbetar med att locka till sig turister eftersom 
målgruppen tenderar att spendera en stor del av sin reskassa på shopping.   
De olika köpcentrumen är överens om att turismen är en viktig kundkälla. Knalleland uppger att 
deras köpcentrum i kombination med andra turistlockelser såsom Borås Arena, Borås Djurpark 
utgör en tydlig marknadsstrategi för att locka turister. Även de övriga köpcentren uppger att en 
betydande andel av deras kunder är turister, vilket även det påvisar vikten av att arbeta med 
säljfrämjande aktiviteter för att få turister att bli frekventa besökare. 
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6. Slutsatser  
I följande kapitel presenteras de slutsatser som vår undersökning genererat. Vår undersökning 
visar på att köpcentren tillämpar flertalet olika medel i jakten efter att skapa och stärka sin 
kundlojallitet vilka presenteras under följande underrubriker.  

 
Forskningsfråga: Hur arbetar svenska köpcentren med att skapa och stärka sin kundlojalitet? 

6.1 Kombinationen av butiker 
Vår undersökning har visat på betydelsen av en god kombination av butiker för en stark 
kundlojalitet gentemot köpcentret. Samtliga av de intervjuade centren uppgav att de lägger stor 
vikt på att ha ett brett utbud som tilltalar den tänka målgruppen. Nordstans målgrupp består av 
”Svensson plus” och har således en aningen högre prissättning. I motsatts till de mer folkliga 
köpcentren Knalleland, Väla och Torp som mer riktar sig till de många människorna och 
familjen. NK i sin tur har löpt linan ut och enbart satsat på ett kvalitetssortiment som riktar sig till 
en mer smal målgrupp, bestående av den arketypiske storstadsmänniskan samt turisten. 
Genomgående uppgav köpcentren vikten av att kunna tillfredställa sina kunders 
konsumtionsbehov som en av de viktigaste faktorerna bakom en stark lojalitet. 
 
Torp’s slogan ”En plats – allt du behöver” symboliserar väl resonemanget bakom betydelsen av 
en adekvat konglomeration av butiker. Köpcentrum måste motivera sina kunder till ett besök 
vilket i regel för de och externa köpcentren, innefattar en bil alternativt kollektivresa. För att 
kunden skall åta sig resan, snarare än att välja en mer centralt belägen butik, krävs en attraktiv 
belöning vi resans slut. Följaktligen har de ett brett utbud rörande allt vad kunden kan tänkas 
behöva förenat med gratis parkeringsmöjligheter för de externa handelsplatserna för att underlätta 
shoppandet. De intervjuade köpcentren erbjuder alla flera olika butiksalternativ inom samma 
produktkategori i syfte att öka sina kunders valmöjligheter och därmed lojaliteten. Nordstan 
utmärker sig genom att erbjuda mer eller mindre allt den moderna människan konsumerar. I form 
av butiker, restauranger, banker eller hotell och flertalet alternativ inom varje enskild kategori. 
Samtliga köpcentrum uppgav även betydelsen av rena och fräscha lokaler och att bibehålla en 
hög service för att följaktligen stärka kundernas upplevda värde.  

6.2 Köpcentrum om lojalitetsprogram 
Nordstan, Väla och Knalleland har alla valt att inte använda sig av någon form av 
lojalitetsprogram, av skiftande anledningar. Nordstan anser det vara felaktig att driva en 
kundklubb som konkurrerar med hyresgästernas egna lojalitetsprogram. På liknande vis resonerar 
Väla och Knalleland men de sätter större vikt på svårigheterna med att nå lönsamhet med ett 
eventuellt lojalitetsprogram.  
 
NK och Torp har dock valt att på olika vis driva kundklubbar. NK:s lojalitetsprogram vilket även 
är det mest avancerade vid namn NK-nyckeln. Programmet delar in medlemmarna i ett 
hierarkiskt system och baserat på mängden poäng kunden samlar in erhåller olika former av 
belöningar. Programmet har rönt stor framgång och stärker kundernas lojalitet gentemot NK:s 
som köpcentra genom riktad kommunikation och ett arbete att få kunden att känna sig speciell 
och utvald på ett emotionellt plan. Torp har valt en enklare variant med sin kundklubb som mer 
segmenterar, baserat på kundens preferenser, vilka erbjudande som skall sändas till vilken kund. 
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Klubben upplyser även via e-post och sms om aktuella händelser samt aktiviteter som äger rum 
på Torp. Till skillnad från NK:s program sker ingen indelning av medlemmarna baserat på deras 
lönsamhet utan klubben är gratis och öppen för alla, vilket går hand i hand med Torps målgrupp 
som utgör de många människorna. Likaså går utformningen av NK:s kundklubb linje med deras 
med exklusivare kundorientering.   

6.3 Köpcentrum om evenemang 
De köpcentren vi intervjuat uppger alla att evenemangsaspekten har stor inverkan på deras arbete 
med kundlojalitet. Vår undersökning visar att samtliga köpcentren varje år anordnar flertalet olika 
sorters evenemang. Nordstan och Knalleland säger att evenemang är verktyg som de använder för 
att skapa känslan hos kunden att det alltid händer någonting hos dem. Knalleland vill även koppla 
ihop shopping med nöje och där är evenemangsaspekten ett viktigt verktyg. Medan Nordstan vill 
skapa sig en identitet i ännu större utsträckning att det alltid händer något hos dem, vilket även 
styrks i och med att de har 700 m2 tillgängligt för evenemangs.  
 
NK och Väla anordnar två stora evenemang per år där de presenterar de respektive säsongernas 
modetrender. Väla menar att de inte vill ha starkt frekventa evenemangshändelser som förknippas 
med köpcentrat. Eftersom de anser att det kan leda till att kunden ena gången, när ett evenemang 
sker, tycker att besöket är jättekul men när inget evenemang sker uppfattar kunden besöket som 
tråkigt. Väla strävar efter att ge kunden ett genuint helhetsintryck som styrks av bra kvalité. NK 
däremot kompletterar sina två stora evenemang flertalet mindre händelser i form av 
boksigneringar, artistframträdanden etc. I syftet att skapa sig en kulturell atmosfär och likt de 
själva uppger, förena det kulturella med det kommersiella. 
 
Torp arbetar med evenemang i form av artistuppträdande, ”after-hours shopping” eller 
utställningar, där deras aktiviteter oftast är kopplade till specifika målgrupper. Anledningen är att 
få de utvalda målgrupper mer attraherade av Torp köpcentrum vilket förhoppningsvis skapar 
lojalitet och knyta an till deras målsättning att vara ”stadens torg”. 

6.4 Köpcentrum om kundkommunikation 
Samtliga köpcentren i vår undersökning betonar vikten av att ha en tydlig och konkret 
kommunikation med sina kunder. Den vanligaste metoden att kommunicera med sina kunder är 
genom centrens egna magasin, något som samtliga köpcentren förutom Nordstan har. De olika 
köpcentrumens tidningar framhäver främst shoppingen som helhet hos respektive köpcentrum 
och för att göra tidningen mer intressant för läsaren kompletteras de med artiklar och tävlingar 
vars syfte är att väcka läsarens intresse och stärka varumärket och för att i det långa loppet 
stimulera besökarnas besök och shoppingfrekvens på köpcentrat.  
 
NK:s tidning STIL framhäver främst det emotionella intrycket som de vill förmedla samt att de 
apostroferar produkterna med varumärkesbyggande modereportage. Välas och Torps tidning 
fokuserar mer på att stimulera handeln och informera kunderna om vad som händer på respektive 
köpcentrum. Knalleland’s tidning i sin tur integrerar Knalleland med dess övriga besöksdragande 
anläggningar, såsom Borås Djurpark och Elfborgs Arena etc. I syfte att ytterligare stärka 
kopplingen mellan nöje och shopping. Nordstan däremot sköter mestadel av sin 
kundkommunikation genom sin hemsida som de på senare tid lagt ner stor tid och energi på. 
Sidan uppdateras numera flera gånger per dag för att kunderna kontinuerligt ska få upplysning 
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vad som händer och sker på Nordstan. Dock har samtliga köpcentren en hemsida där kunderna 
kan hålla sig uppdaterade om vad som händer på respektive köpcentrum. På NK:s hemsida kan 
kunderna även logga in sig på sitt konto om de anmält sig till NK-Nyckeln och direkt överblicka 
sin medlemstatus. 
 
Samtliga köpcentren är även överens om att det är den regionala marknaden som är det viktigaste 
kundområdet vilket har resulterat i att de även tillämpar regionala medier. Väla samarbetar i stor 
utsträckning med den regionala tidningen Helsingborgs Dagblad. Nordstan publicerar annonser i 
Göteborgs Posten och har bland annat annonser på spårvagnar. Även Torp använder sig av 
regionala/lokala tidningar för att rikta erbjudanden mot specifika områden. Torp använder sig 
även av smala internetkanaler såsom Lunarstorm och Bilddagboken för att nå mer ungdomliga 
målgrupper vilket visat sig vara ett lyckosamt drag på grund av den höga träffsäkerheten. 
Knalleland publicerar även de annonser i Borås tidning. NK och Torp är de köpcentren som 
använder sig av riktade utskick. NK genomför sina utskick med stöd av kundklubben NK-
nyckeln där medlemmarna erhåller riktade erbjudanden samt kommunikation baserat på 
kundernas intressen och medlemsstatus. Torps kunder kan registrera sig i köpcentrumets 
kunddatabas och får på så sätt via sms eller e-post och får således veta vad som kommer hända på 
Torp tidigare än de icke-registrerade kunder. Även turismen är en viktig målgrupp för samtliga 
köpcentren vilket styrks av att alla köpcentren erbjuder information på engelska.  
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7. Reflektion och förslag till vidare forskning 
När vi inledde vårt uppsatsskrivande angående köpcentrens arbete med lojalitet antog vi att de 
flesta köpcentren i Sverige använde sig av någon sorts lojalitetsprogram. Vårt intresse väcktes 
tidigt i uppsatsen eftersom vi i skrivandet av problembakgrunden fann att det bedrivits relativt lite 
forskning kring köpcentren och deras arbete med lojalitet. Den forskning som idkats tidigare 
fokuserade främst på de amerikanska köpcentren och således kände vi att vi var inne på ett nytt 
och tämligen outforskat område, nämligen relationen mellan Svenska köpcentren och dess arbete 
med kundlojalitet.  
 
När vi påbörjade skrivningen trodde vi att arbetet med lojaliteten hos köpcentrens skulle vara 
långt gången med avancerade lojalitetsprogram. Dock ändrade vi vår uppfattning relativt snabbt i 
och med att det insamlande empiriska materialet visade på det motsatta. Eftersom vi främst 
riktade in oss mot stora, om än olika köpcentren visade det sig att arbetet med lojalitet från våra 
undersökta köpcentren skiftade i väldigt stor utsträckning. Allt ifrån konkreta, mätbara och 
avancerade kortlojalitetsprogram. Där kundens lojalitet gentemot till köpcentret var helt 
avgörande för vilken typ av kommunikation som skulle bedrivas. Till att köpcentret enbart 
använde sig av mjuka variabler såsom events och brett butiksutbud som på så sätt skapar en 
relativt svårmätt kundlojalitet.  
 
Vår uppsats empiriska delar skapades främst genom kvalitativa intervjuer per telefon genomförda 
med marknadschefer eller motsvarande på respektive köpcentrum. En del av det empiriska 
materialet tog vi även från de olika köpcentrens hemsidor för att på så sätt komplettera upp den 
information vi fått genom de intervjuer vi genomfört. Dock är det intervjuerna som står för den 
största grunden i vårt empiriska material där inslag finns taget från de olika hemsidorna. 
 
De konklusioner vi dragit från vår studie är att arbetet med lojalitet varierar kraftigt mellan de 
olika köpcentren. De köpcentren som idag inte bedriver något lojalitetsprogram angav att de 
främsta faktorerna är att det kostar för mycket att införa ett lojalitetsprogram, vilket gör det svårt 
att försvara rent ekonomiskt och att de flesta inhyrda butikskedjorna redan idkade sådana 
program, vilket köpcentren inte ville gå i kollisionskurs med. Dock noterade vi att även de 
köpcentren som avstått från lojalitetsprogram börjat fokusera på lojalitet allt mer då de flesta på 
senare tid infört gemensamma presentkort inom köpcentren och dylikt. Förhoppningsvis kan vår 
studie bidra till en ökad förståelse till hur svenska köpcentren arbetar med att främja kundlojalitet 
samt inspirera framtida lojalitetsprojekt. 
 
För framtida forskningsförslag hade det varit intressant att studera hur köpcentren skall kunna 
övervinna de kostnadshinder våra respondenter nämner angående lojalitetsprogram. Även 
undersöka närmare hur ett genomarbetat lojalitetsprogram kan främja köpcentren lönsamhet 
anser vi hade varit en intressant aspekt att studera närmare. Kundlojalitetsprogram sett ur 
kundernas perspektiv hade också varit en intressant infallsvinkel att studera djupare eftersom 
kunderna alltid är den andra parten i ett lojalitetsprogram. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
 
Berätta om dig själv? 
 
Berätta allmänt om ert varuhus, hur ser organisationen ut och vad som utmärker ert varuhus?  
 
1. Beskrivning av köpcentret 

• Vem riktar ni er till? 
• Vilka produkter finns representerade? 
• Antal kunder (årligen, dagligen etc) 
• Omsättningen kvadratmeter 
• Återköpsfrekvens 

 
2. Köpcentrats marknadsföring Generellt 

• Hur kommunicerar ni med era kunder? (Utskick, storbildstavlor, TV, tidningar, Internet, 
riktad kommunikation etc) 

• Eller hänvisar ni till kedjornas marknadsföring, varpå ni inte bedriver någon egen aktiv 
marknadsföring?  

 
3. Kundlojalitet 

• Har ni ett lojalitetsprogram? (om Nej ses sista punkt 3)  
• Hur arbetar ni för att skapa kundlojalitet? 
• Vilket behov har ni/fyller ert lojalitetsprogram? (Kundkort för hela varuhuset, 

kundanalys, kunddatabas, Events etc) 
• Är samtliga butiker med ert lojalitetsprogram? 
• Hur gick ni tillväga för att få med butikerna? 
• Hur många kunder är knutna till ert kundkort? 
• Vilka förmåner har era medlemmar? 
• Använder ni er av ett hierarkiskt system (ex brons-, silver-, guldkort)  
• Vilka mål har ni med ert lojalitetsprogram? 
• Hur mäter nu dess effektivitet? (ex förnyade affärer/återköpsbeteende, kundomsättning 

kundandel?)  
• Hur upplever medlemmarna lojalitetsprogrammet? Hur hanteras klagomål? 
• Aktivitetsfrekvens? 
• Skapar aktiviteterna mer handel? (För- nackdelar) 
 
/Om Nej  
• Varför inte? 

 
4. Ansvarig för marknadsföringen 
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• Vem är ansvarig för erat lojalitetsprogram samt marknadsföring? 
• Har ni mandat att själva köpa in tjänster eller är det fastighetsförvaltaren som är ansvarig 

för marknadsföringen? 
 
5. Kundsegmentering 

• Segmenterar ni? (om Nej, se sista punkt 5) 
• Vilken målgrupp har ni? 
• Bedriver ni någon riktad kommunikation mot kunderna? 
• Vad baseras den riktade kommunikationen på? (demografiska/geografiska faktorer, 

köphistorik, kunddatabas etc.) 
• I så fall hur bedrivs den samt vad kommuniceras? 

 
/Om Nej  
• Finner ni ingen lönsamhet i segmentering samt riktad kommunikation? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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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