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Abstract 
There is now a trend to move closer to the customer in the form of long-term and lasting 
relationships. The market today is characterized by growing competition with new players 
constantly arising. In order to gain competitive advantage with the increasingly challenging 
market, companies require to place the customer in the centre. Being close to the customer 
and engage in successful efforts to create customer loyalty has become a critical success 
factor in many businesses. Especially when the customers in today's market is becoming 
increasingly unfaithful and continuously looking for new companies with new product 
offerings. 
 
Many companies have now also realized the importance of trying to retain existing customers 
as it is more profitable than constantly trying to acquire new ones. In times of high 
competition a loyalty programme can be used to create customer loyalty. A type of loyalty 
programme is a customer club. By making use of customer clubs as loyalty programs, the 
company can achieve customer loyalty and differentiate their product offering. The motive 
behind most customer clubs is to create purchase fidelity. 
 
Many fashion companies face the challenge of working with customer care in a way that 
strengthens the company's relationship with their customers. If a fashion company's customer 
club is losing loyalty it may cause a serious problem for the company. The following problem 
is something that the clothing company MQ face today. We had therefore the task of 
undertaking to examine the underlying causes of MQ's lack of customer loyalty among 
members in the company’s customer club. 
 
The purpose of the paper was to examine and describe the important factors affecting the 
declining customer loyalty of MQ. By mapping and analyzing possible links between the 
various factors affecting the decrease in customer loyalty, we wanted to seek the underlying 
causes of the MQ's customer loss. 
 
In order to seek the underlying causes of the MQ's decreased customer loyalty a study on a 
sample of the company downgraded gold- and silvermembers in the customer club was 
carried out. The survey was carried out by telephone interviews in which a prestructured 
questionnaire served as input. We have also done interviews with key people in MQ. 
 
In our theoretic frame of references, we have used theories of Ralf Blomqvist et al. Magnus 
Söderlund, Philip Kotlas et al. and Stephan A. Butscher. We have also made use of two 
scientific articles on the impact of loyalty programs. 



 
On collecting the empirical data we quickly realized that the customer club average age of 38 
years did not correspond well with MQ's target group of 20-40 years. The main reason for 
respondents decreasing purchases of MQ in 2008 was that the range is not appealing to them. 
We also found that MQ had updated concept and audience in recent years and that it may 
have contributed to a vague picture of the company among its customers. 
 
In conclusion, we have found that it is primarily the older customers who are no longer 
attracted by MQ's range. Decreased interest in the company as a fashion supplier has led to 
customer members not visiting MQ's stores often. It has led to reduced sales and downgraded 
customers in the customer club. Most of the respondents in the survey felt that they are not 
influenced by its membership of MQ's customer club. They do not choose MQ over other 
stores simply because of their membership in the company's customer club. Customer club 
members value mostly the economic benefits of membership. 
 
Keywords: MQ, customer club, customer loyalty, customer proximity, customer relationship, 
value adding.  
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Sammanfattning  
Det råder idag en trend mot att närma sig kunden i form av långsiktiga och varaktiga 
relationer. Marknaden karaktäriseras idag av en växande konkurrens där nya aktörer ständigt 
uppkommer. För att vinna konkurrensfördelar på den allt tuffare marknaden krävs att 
företagen placerar kunden i centrum. Att vara nära kunden och bedriva lyckade satsningar för 
att skapa kundlojalitet har därför idag blivit en avgörande faktor för framgång i många 
företag. Speciellt då kunderna på dagens marknad blir allt mer otrogna och kontinuerligt söker 
nya företag med nya produkterbjudanden.  
 
Många företag har idag även insett vikten av att försöka behålla befintliga kunder då det är 
mer lönsamt än att ständigt försöka skaffa nya.  I tider av mycket konkurrens kan 
lojalitetsprogram användas för att skapa kundlojalitet. En typ av lojalitetsprogram är 
kundklubben. Genom att använda sig av kundklubbar som lojalitetsprogram kan företaget 
uppnå kundlojalitet och samtidigt differentiera sitt produkterbjudande. Motiven bakom de 
flesta kundklubbar är att skapa köptrohet.  
 
Många modeföretag står inför utmaningen att arbeta med kundvård på ett sätt som stärker 
företagets relation till kunden. Om ett modeföretags kundklubb tappar i lojalitet kan det 
innebära ett allvarligt problem för företaget. Följande problematik är något som klädföretaget 
MQ står inför idag. Vi fick därför i uppgift av företaget att undersöka bakomliggande orsaker 
till MQ’s bristande lojalitet bland kundklubbsmedlemmarna. 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka och beskriva vilka betydelsefulla faktorer som 
påverkar den minskande kundlojaliteten hos MQ. Genom att kartlägga och analysera 
eventuella samband mellan de olika faktorerna som påverkar den minskade kundlojaliteten 
ville vi söka bakomliggande orsaker till MQ’s kundförlust.  
 
För att söka bakomliggande orsaker till MQ’s minskade kundlojalitet genomfördes en 
undersökning på ett urval av företagets nedgraderas guld- och silvermedlemmar i 
kundklubben. Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervju där prestrukturerad 
enkät användes som underlag. Vi har även gjort intervjuer med nyckelpersoner på MQ.  
 
I vår teoretiska referensram har vi använt oss av Ralf Blomqvist et al:s ”Kundnärhetens 
nycklar” tillsammans med teorier kring hur man väljer rätt kund och kundklubbar, Magnus 
Söderlunds teorier om kundlojalitet och kundnöjdhet, Philip Kotler et al:s teorier kring 
differentiering och segmentering samt Stephan A. Butschers teorier kring kundklubbar. Vi har 
även använt oss av två vetenskapliga artiklar kring effekten av lojalitetsprogram.  



 
Vid insamlingen av empirin insåg vi snabbt att kundklubbens medelålder på 38 år inte stämde 
såväl överens med MQ’s målgrupp på 20-40 år. Den främsta orsaken till respondenternas 
minskade inköp hos MQ under 2008 var att sortimentet inte tilltalade dem. Vi fann även att 
MQ ändrat koncept och målgrupp de senaste åren och att det kan ha bidragit till en diffus bild 
av företaget bland dess kunder.  
 
I slutsatsen har vi kommit fram till att det främst är de äldre kunderna som inte längre tilltalas 
av MQ’s sortiment. Ett minskat intresse för företaget som modeleverantör har lett till att 
kundklubbsmedlemmarna inte besöker MQ’s butiker ofta. Det har lett till minskad försäljning 
och nedgraderade kunder i kundklubben. Merparten av respondenterna i undersökningen 
ansåg sig inte påverkas av sitt medlemskap i MQ’s kundklubb. De väljer alltså inte MQ 
framför andra butiker enbart på grund av medlemskapet i företagets kundklubb. 
Kundklubbsmedlemmarna värdesätter mest de ekonomiska fördelarna som medlemskapet 
medför. 
 
Nyckelord: MQ, kundklubb, kundlojalitet, kundnärhet, kundrelation, värdeskapande 
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1 Inledning 
I kapitel ett presenteras problembakgrund tillsammans med vidare problemdiskussion som har 

använts som underlag till problemformuleringen. Studiens problemformulering, avgränsning, 

syfte samt disposition beskrivs även här.  

1.1 Problembakgrund 
Affärssammanhangen i världen förändras kontinuerligt, något som medfört att både leverantörens 
och konsumentens roller förändrats. (Van Weele 2005, s. 6) Utbytet mellan kund och leverantör 
har utvecklats och är idag mer komplext än tidigare då leverantören producerade och levererade 
medan kunden konsumerade. Utbytet har övergått till att vara mer invecklat och gränsen mellan 
kund och leverantör har blivit allt diffusare. (Blomqvist et al. 1999, s. 28) 
 
Det rådande marknadsläget har bidragit till att det idag råder en trend mot att närma sig kunden i 
form av långsiktiga och varaktiga relationer. Marknaden karaktäriseras idag av växande 
konkurrens där nya aktörer ständigt uppkommer som resulterar i att företagen måste fokusera på 
sin kärnkompetens för att differentiera sig, stärka sina konkurrensfördelar och förbli 
konkurrenskraftiga. (Butscher 2005, ss. 31-32) För att vinna konkurrensfördelar på den allt 
tuffare marknaden krävs att företagen placerar kunden i centrum, vilket innebär att företaget 
arbetar med att leverera ett överlägset värde till kunden. (Kotler 2001, s. 463)  
 
Företagen har idag även insett vikten av att försöka behålla befintliga kunder då det är mer 
lönsamt än att ständigt försöka skaffa nya. (Butscher 2005, s. 31) Det kan i vissa fall kosta fem 
gånger så mycket att få en ny kund jämfört med att behålla en gammal. (Söderlund 2001, s. 11) 
Att vara nära kunden och bedriva lyckade satsningar för att skapa kundlojalitet har därför idag 
blivit en avgörande faktor för framgång i många företag. Speciellt då kunderna på dagens 
marknad blir allt mer otrogna och kontinuerligt söker nya företag med nya produkterbjudanden. 
Den ständigt ökande konkurrensen på konsumentmarknaden leder till att företagen vill synas mer 
med hjälp av marknadsföring. Något som innebär fler frestelser i form av olika 
produkterbjudanden riktade mot konsumenterna. (Butscher 2005, ss. 31-32)  
 
I tider av mycket konkurrens kan speciella program användas för att skapa kundlojalitet. En typ 
av lojalitetsprogram är kundklubben. Det är många företag som aktivt arbetar med någon form av 
kundklubb för att uppnå kundlojalitet och samtidigt differentiera sitt produkterbjudande.  Motivet 
bakom de flesta kundklubbar är att skapa köptrohet bland företagets kunder. (Blomqvist et al. 
1999, ss. 95-96) 
 
Trots försöken med kundklubbar från företagens sida visar forskningsresultat antydningar på att 
hundraprocentig kundlojalitet inte existerar. Konsumenterna blir allt mer otrogna i och med den 
ökade konkurrensen på konsumentmarknaden, trots att företagen använder sig av 
lojalitetsprogram. Företagen måste därför arbeta med att differentiera sina kundklubbar och dess 
erbjudanden och inte bara produkterbjudandet i sig. (Blomqvist et al. 1999, ss. 99-100)   
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1.2 Problemdiskussion 
Det är idag relativt enkelt att bli medlem i en butiks kundklubb. Hos de flesta företag kan 
registrering ske via hemsidan eller direkt i butik. Oftast är det kostnadsfritt att bli medlem och 
medlemskortet kommer direkt hem till brevlådan. Eftersom det är så enkelt att ansluta sig till en 
butiks kundklubb anser vi att det medfört att många blir medlem i kundklubbar utan att 
egentligen skänka en större tanke åt det. Det nya medlemskortet blir endast ytterligare ett av alla 
korten i plånboken, något vi tror kan främja en illojalitet hos kunderna. Följden blir att företagen 
får svårt att skapa hundraprocentig kundlojalitet enbart med hjälp av kundklubben.  
 
Kunden kan vara medlem i flertalet kundklubbar och handlar utan att påverkas av den relation 
företaget försöker skapa. Det spelar ingen större roll för kunden var hon handlar eftersom hon 
ändock har medlemskort i flertalet butiker. Följden blir att kunderna missar 
kundklubberbjudanden då de oftast grundar sig i en viss inköpssumma per år. Handlar inte 
kunden kontinuerligt i samma butik kanske hon inte lyckas komma upp i den summa som krävs 
för att få ut bonus eller andra inköpsbaserade erbjudanden.  
 
De flesta modeföretag i Sverige har idag en kundklubb med tillhörande kundkort. Alla de stora 
svenska klädkedjorna såsom H&M, Lindex, KappAhl och MQ, erbjuder sina kunder olika 
förmåner via kundklubbar. Vi anser att det breda utbudet av olika kundklubbar har lett till att 
mervärdet som kundklubben borde medföra har minskat i betydelse för kunden. Kundklubben har 
idag förlorat något av sin lojalitetseffekt och med detta även konkurrensfördelen som klubben bör 
innebära för företaget. De flesta kundklubbar är idag uppbyggda på liknande sätt så kunderna 
erbjuds således liknande förmåner från alla företag. Följden blir att kundklubben ses som en i 
mängden av kunden då ingen av dem direkt urskiljer sig från de andra. Det stora antalet 
kundklubbar som finns tillgängliga kan tänkas förstärka det här synsättet hos kunden. 
 
I och med vikten av kundlojalitetsprogram tillsammans med att kunderna idag blir allt mer 
otrogna har avhoppade kunder utvecklats till en intressant kundgrupp att undersöka för företagen. 
Traditionellt har segmentering endast fokuserat på anskaffningen av nya kunder men genom att 
föra en dialog med avhoppade kunder kan företagen lära sig mer om orsakerna bakom avhoppen. 
Genom att undersöka avhoppade kunder kan företagen även försöka hindra större kundförlust och 
samtidigt förbättra sitt produkterbjudande. (Blomqvist et al. 1999, s. 39) 
 
Många modeföretag står inför utmaningen att arbeta med kundvård på ett sätt som stärker 
företagets relation till kunden. Om ett modeföretags kundklubb tappar i lojalitet kan det innebära 
ett allvarligt problem för företaget. Den problematiken är något som klädföretaget MQ står inför 
idag. Vi har därför fått i uppgift av företaget att undersöka bakomliggande orsaker till MQ’s 
bristande lojalitet hos kundklubbsmedlemmarna. 

1.2 Problemformulering 
Med ovan förda diskussion som bakgrund ämnar vi undersöka följande:  

1.2.1 Huvudproblem 
• Vilka betydelsefulla faktorer påverkar den minskande kundlojaliteten hos MQ?  



 3 

1.2.2 Delproblem  
• Vilken roll spelar kundklubbserbjudandets värde för kundklubbsmedlemmarna?  

1.3 Fallstudieföretag 
MQ är ett modeföretag som agerar på den svenska marknaden. Affärsidén är att MQ ska erbjuda 
män och kvinnor med intresse för mode kläder av varumärken med hög modegrad i attraktiva 
butiker. (www.mq.se 09-04-16) MQ har som ambition att attrahera modeengagerade människor 
men också de som inte strävar efter att vara först med det senaste. Företaget riktar sig till en 
målgrupp inom åldersegmentet 20-40.1  

 
Utöver mode erbjuder MQ även sina kunder en kundklubb som innefattar tre typer av 
medlemskap på tre olika nivåer – Klubb, Silver och Guld (www.mq.se 09-04-16). 57 060 stycken 
av företagets silver- och guldmedlemmar nedgraderades i kundklubben under 2008 på grund av 
minskade inköp. Företaget har som ett resultat av den minskade kundlojaliteten under år 2008 
betalat ut cirka 24 procent mindre i bonus jämfört med föregående år. Nära hälften av MQ’s 
totala försäljning kan härledas till kundklubbsmedlemmar och den kraftiga nedgången i utbetald 
bonus ger en indikation på minskad lojalitet bland kundklubbsmedlemmarna.2  

1.4 Problemavgränsning  
Vi avgränsar oss till att endast studera MQ’s kundklubb i uppsatsen och kommer enbart att 
behandla den svenska marknaden. Bakgrunden till avgränsningen är att vi fått i uppgift av MQ att 
försöka finna bakomliggande orsaker till deras minskade lojalitet bland företagets 
kundklubbsmedlemmar och en jämförelse med andra kundklubbar är därför inte aktuell. Det 
skulle även vara allt för omfattande att ta upp andra kundklubbar i uppsatsen med tanke på den 
tidsbegränsning vi står inför. Vi utesluter även kundklubbar i andra branscher och kommer därför 
inte att dra några generella slutsatser gällande dem.  
 
Eftersom det är viktigt att insamlad information från undersökningen stämmer överens med vår 
forskningsfråga kommer vi att avgränsa vår undersökning till att endast omfatta de 
kundklubbsmedlemmar som har nedgraderats från guld- och silvernivå i MQ’s kundklubb. Vi 
avgränsar oss från att undersöka basklubbmedlemmars eventuellt bristande lojalitet av den 
anledning att vår problemformulering inte omfattar basklubbmedlemmarna.  Vi har heller inte 
möjlighet att göra jämförelser mellan könen eftersom fördelningen mellan män och kvinnor är 
mycket ojämn i vårt urval.  

1.5 Syfte 
Vi vill undersöka och beskriva vilka betydelsefulla faktorer som påverkar den minskande 
kundlojaliteten hos MQ. Vi vill även kartlägga och analysera eventuella samband mellan de olika 
faktorerna.  

                                                        

1 Joakim Holmstrand Marknads- och försäljningschef MQ, intervju 09-03-04 

2 Ann-Sophie Ericsson Kundklubbsansvarig MQ, intervju 09-02-17 
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1.6 Nyckelbegrepp och definitioner  
Nyckelbegrepp som kommer att användas frekvent i uppsatsen kommer nedan att förklaras. 
Följande görs för att undvika missförstånd och underlätta för läsaren.  
 
Kundklubb = En kommunikativ sammanslutning av personer, som startas och drivs av en 
organisation för att kunna ha regelbunden direktkontakt med medlemmarna. Där erbjuder även 
organisationen kunderna förmånspaket med högt upplevt värde. Målet är att aktivera kunderna 
och öka deras lojalitet genom att skapa en känslomässig relation. (Butscher 2005, s. 12)  
 
Kundlojalitet = Beskriver kundens förhållande övertiden gentemot exempelvis en leverantör på 
marknaden. (Söderlund 2001, s. 15) Lojalitet kan definieras som upprepade inköp av vissa 
produkter eller tjänster under en viss tidsperiod. (Yi & Jeon 2003, s. 231) 
 
Kundnärhet = Innebär att företaget medvetet skapar kundprocesser som passar de relationer 
företagets befintliga och möjliga kunder efterfrågar. (Blomqvist et al. 1999, s. 13) 
 
Kundrelation = Relationen företaget har till sina kunder. (vår definition) 
 
Värdeskapande = Innebär att i samverkan med kunden optimera det direkta och indirekta värde 
som skapas i relationen mellan företag och kund. (Blomqvist et al. 1999, s. 18)  

1.7 Uppsatsens disposition  
Vår uppsats består av sex kapitel som är uppdelade på följande sätt:  

• Kapitel 1, Inledning Kapitlet inleds med en problembakgrund som leder fram till 
problemdiskussion och problemformulering. Här presenteras även en avgränsning av 
problemet, syftet samt begreppsdefinitioner.  

• Kapitel 2, Metod I följande kapitel presenteras tillvägagångssätt gällande arbetsmetoden. 
Här behandlas vårt vetenskapliga förhållningssätt genom valen vi har gjort med 
bakomliggande motiv. Vi behandlar även hur vi gått tillväga vid insamlingen av data.  

• Kapitel 3, Teori Under teoridelen belyser vi teorier kring kundnärhet, kundlojalitet, val av 
kund, differentiering och positionering samt lojalitetsprogram. Teorierna som tas upp 
ligger till grund för och stödjer de olika problem som vi undersöker.  

• Kapitel 4, Empiri och analys Här följer en grundläggande presentation av företaget MQ. 
Här presenteras även resultatet från undersökningen av kundklubbsmedlemmarna samt en 
analys av det.   

• Kapitel 5, Slutsats Frågeställningen som ställdes i problemformuleringen besvaras 
tillsammans med en slutgiltig diskussion.  

• Kapitel 6, Avslutande diskussion I det avslutande kapitlet diskuteras det vi kommit fram 
tillsammans med de rekommendationer vi kommer med till MQ. Här lämnas även förslag 
till vidare forskning.  
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2 Metodavsnitt  
I kapitel två kommer vi att presentera och motivera de samhällsvetenskapliga metodval som vi 

har gjort för genomförandet av vår empiriska undersökning. Här behandlas vårt vetenskapliga 

förhållningssätt, ansats, samt hur analysen av empiri genomförts. 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Vid forskning finns huvudsakligen två vetenskapliga förhållningssätt som grund för 
uppsatsskrivning: positivism och hermeneutik. Förhållningssätten talar om hur forskaren 
uppfattar verkligheten och inhämtar kunskap. (Patel & Davidson 1998, s. 23) 
 
Positivismen kommer ursprungligen från en empirisk och naturvetenskaplig tradition. Forskarens 
förhållningssätt kännetecknas inom positivismen av att han eller hon står i en yttre relation till 
forskningsobjektet. Forskarens person, politiska, religiösa och känslomässiga karaktär ska inte 
påverka forskningsresultatet. (Patel & Davidson 1998, ss. 23-24) Hermeneutiken är positivismens 
motsats. Ordet hermeneutik betyder tolkningslära och innebär en vetenskaplig inriktning där 
forskaren studerar, tolkar och försöker förstå grundförutsättningarna för den mänskliga 
existensen. Den hermeneutiske forskaren är subjektiv utifrån sin egen förförståelse i 
forskarrollen. Förförståelsen ses som en tillgång i arbetet med att tolka och förstå 
forskningsobjektet. (Patel & Davidson 1998, ss. 25-26) 
 
Vår vetenskapliga huvudriktning är av hermeneutiskt förhållningssätt. Vi är medvetna om att det 
är näst intill omöjligt att undvika påverkan från sin förförståelse och kan därför inte bortse från 
den förförståelse kring kundklubbar och företaget MQ som vi hade innan arbetets inledning. Vi 
har därför valt att se tidigare kunskap kring problemområdet som en tillgång genom hela arbetet. 
Vi har även själva gått med i MQ’s kundklubb för forskningssyftet.  

2.2 Forskningsansats  
Vid produktion av kunskap finns tre tillvägagångssätt: deduktion, induktion och abduktion. En 
deduktiv forskningsansats innebär att forskaren utgår från teori till empiri. Forskaren utgår då 
från en teori för att se om empiri bekräftar teorin eller inte. Generella påståenden, alltså teorier, 
testas med hjälp av empiriska data. En induktiv forskningsansats innebär däremot att forskaren 
går från empiri till teori. Forskaren börjar undersökningen med utgångspunkt i empirin och 
samlar in data med avsikten att hitta generella mönster som kan göras till teorier eller generella 
begrepp. (Johannessen & Tufte 2003, s. 35) Abduktion innebär en blandning mellan deduktiv och 
induktiv ansats.  
 
Vårt val av forskningsansats innebär en blandning av deduktiv och induktiv ansats, det vill säga 
forskningsansatsen är abduktiv. Vår insamling av data har dels skett med avsikten att hitta 
mönster som kan omvandlas till teorier eller begrepp, och dels har vi utgått från redan existerande 
teorier för att se om vår insamlade data bekräftar teorin eller ej. Vår insamlade data innebär inga 
generella mönster då vi endast studerat vår valda problemformulering inom gränserna för vårt 
fallföretag. Vi kommer därav inte kunna dra några generella slutsatser som går att tillämpa på 
andra företag än MQ eftersom det hade krävt ett större undersökningsområde.  
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2.3 Syfte 
Undersökningar kan klassificeras efter vilket syfte de har. (Lekvall & Wahlbin 1987, s. 128) Hur 
och vad vi undersöker beror på kunskapssyftet med undersökningen. (Andersen 1998, s. 150) 
 
Ett explorativt syfte ämnar ge grundläggande kunskap och förståelse kring ett problemområde. I 
en sådan undersökning är det begränsade syftet att lära sig så mycket som möjligt om 
problemområdet för att sedan kunna göra en mer djupgående undersökning efter att ha tagit fram 
relevanta frågeställningar.  (Lekvall & Wahlbin 1987, s. 128) Med ett beskrivande syfte 
kartlägger forskaren fakta och sakförhållanden inom ett visst område. Det innebär en 
kartläggande undersökning med syftet att endast beskriva hur det ser ut, utan att försöka förklara 
varför. Ett förklarande syfte innebär däremot att forskaren ska klara ut orsakssambanden inom ett 
visst problemområde. Alltså hur olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra. (Lekvall & 
Wahlbin 1987, s. 129)  
 
Vår undersökning har inledningsvis ett explorativt syfte eftersom vi strävade efter att erhålla 
grundläggande kunskap och förståelse kring vårt valda problemområde. Genom de intervjuer vi 
genomförde på MQ samt genom inläsning av relevant litteratur och betydelsefulla artiklar har vi 
fått viss insikt i problemområdet. Syftet övergår sedan till ett beskrivande syfte eftersom vi i och 
med vår undersökning vill kartlägga fakta och beskriva nedgraderade guld- och 
silvermedlemmarnas attityder i MQ’s kundklubb. Eftersom vår huvudinriktning är att söka 
orsaker bakom MQ’s minskande kundlojalitet utgår vi slutligen från ett förklarande syfte.  

2.4 Undersökningsmetod 
Det finns två ansatser som benämns inom forskning, kvantitativ och kvalitativ. (Johannessen & 
Tufte 2003, s. 20) Skillnaden mellan de båda är att det utgör två olika, men likställda sätt att 
etablera kunskap. (Johannessen & Tufte 2003, s. 67) En kvalitativ ansats innebär ofta längre 
intervjuer med ett mindre urval av populationen. Genom en kvalitativ ansats kan forskaren samla 
in nyanserad och detaljerad information om respondenten. (Johannessen & Tufte 2003, s. 21) 
Data i kvalitativ metod är ofta mjuk och består i text, ljud eller bilder. (Johannessen & Tufte 
2003, s. 24) Kvantitativ ansats kännetecknas däremot av att forskaren arbetar med hård data som 
är observerbar och mäts på ett sådant sätt att det är möjligt att genomföra räkneoperationer. 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 69)  
 
Vårt val av undersökningsmetod innebär en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. 
Information kring bakgrundsvariabler som delger bakgrundsfakta till vår empiri har insamlats 
genom kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner på MQ. De kvalitativa intervjuerna har syftat 
till att delge oss grundläggande kunskap om MQ och dess kundklubb. Kvalitativa intervjuer har 
även använts inför genomförandet av vår undersökning och analysen av vår insamlade data för att 
säkerställa att vi prioriterar rätt analysvariabler.  
 
Informanterna som intervjuats i de kvalitativa intervjuerna har valts ut genom ett strategiskt 
urval. Eftersom vår avsikt har varit att erhålla överförbar kunskap och inte att göra statistiska 
beräkningar lämpade sig ett strategiskt urval bäst till de kvalitativa intervjuerna. När vi valde 
vilka informanter vi ville intervjua från MQ var vår utgångspunkt att välja de nyckelpersoner som 
var bäst lämpade och säkerligen skulle kunna överföra viktig kunskap till oss. Vi anser att de 
kvalitativa intervjuerna gav oss möjlighet att skapa en god uppfattning kring 
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bakgrundsinformationen som var viktig inför och under arbetets gång. De kvalitativa intervjuerna 
var delvis strukturerade, vilket innebär att frågorna baserades på en intervjuguide, alltså en lista 
över teman och generella frågor som ska tas upp under mötets gång. En lista över de generella 
teman som togs upp under intervjuerna med nyckelpersoner på MQ bifogas i Bilaga 1 och Bilaga 

2.  
 
Vid undersökningen av MQ’s nedgraderade guld- och silverkundklubbsmedlemmar har en 
kvantitativ undersökningsmetod med förutbestämda frågor och svar använts. Då vi haft som 
ambition att kartlägga och återge eventuella samband knutna till vårt syfte fann vi att en 
kvantitativ metod var bäst lämpad.  

2.4.1 Fallstudie 
Fallstudier innebär en forskningsstrategi som innefattar både kvalitativa ansatser och kvantitativa 
ansatser. En fallstudie kännetecknas av att det är klart avgränsat vad som ingår i fallet och vad 
som ligger utanför, samt att det innehåller en ingående beskrivning av det definierade fallet. Det 
viktiga är att forskaren får fram det säregna och väsentliga med det enskilda fallet. I en fallstudie 
går det ut på att samla mycket information om ett avgränsat fenomen. (Johannessen &Tufte 2003, 
s. 56) Vår undersökning innebär en fallstudie där MQ tillsammans med dess kundklubb är fallet.  

2.5 Urval 
Vid urval till undersökningar finns två huvudsakliga former, sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet baseras på slumpmässighet. Kravet för ett sådant urval är 
att alla individer inom ramen för populationen har lika möjlighet att komma med i 
undersökningen. (Dahmström 2005, s. 233) Icke-sannolikhetsurval är motsatsen till slumpmässigt 
urval (Dahmström 2005, s. 234). Det finns flera olika typer av icke-slumpmässigt urval men 
gemensamt för alla är att urvalet inte är slumpmässigt, utan styrs i någon mening. (Körner 2002, 
s. 33) 
 
Vår målpopulation är alla MQ’s kundklubbsmedlemmar som har nedgraderats från guld- och 
silvernivå under 2008. Populationen består således av flertalet individer som vi vill studera 
attityder och egenskaper för.  
 
Då tid och ekonomiska resurser begränsar oss från att göra en totalundersökning, väljer vi att 
göra ett urval. Vi väljer alltså att ur den totala populationen N, målpopulationen, välja ut n 

urvalsenheter. Till vår hjälp för urvalet använder vi oss av ett register över 
kundklubbsmedlemmar som har blivit nedgraderade från guld- och silvernivåerna under år 2008.  
 
Vi har använt oss av ett obundet slumpmässigt urval utan återläggning eftersom det är ett enkelt 
sätt att genomföra det på. Det ger oss även goda förutsättningar att göra statistiska beräkningar på 
vår insamlade data efter att undersökningen genomförts. Samtliga individer hade samma 
sannolikhet att komma med i urvalet och eftersom urvalet var av obunden karaktär styrde vi inte 
urvalet i någon viss riktning. Urvalet gick till så att vi med utgångspunkt ifrån ramen skrev ut alla 
individers klubbmedlemsnummer på lappar som vi sedan lade i en skål. Vi blandade om i skålen 
och drog sedan lappar tills vi uppnådde önskat antal individer. Bortfallet från undersökningen 
noteras för att kunna avgöra hur tillförlitliga våra resultat är och huruvida en bortfallsanalys är 
nödvändig. En bortfallsanalys bör göras när bortfallet är mycket stort, till exempel över 50 
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procent. Bortfallsanalys görs för att ta reda på om bortfallet har påverkat undersökningsresultatet. 
(Andersen 1998, s. 169-170) 
 
Informanterna från MQ har valts ut genom ett strategiskt urval och vi valde att intervjua 
marknads- och försäljningschef samt kundklubbsansvarig på MQ. Intervjuerna var delvis 
strukturerade och har givit oss ovärderlig information gällande problemområdet, generell 
bakgrundsfakta om MQ’s reklam, budskap och vilka deras kunder är etc. 

2.6 Datakällor och datainsamlingsmetod 
De data som efterfrågas i en undersökning kan insamlas på olika sätt. Vilken metod vi använder 
styr vilken typ av data vi får. (Andersen 1998, s. 150) Sekundärdata är sedan tidigare redan 
insamlad data som exempelvis kan finnas i register eller officiell statistik. Vid insamling av 
primärdata är däremot utgångspunkten ofta att de data som samlas in inte finns tillgänglig sedan 
tidigare. Data samlas alltså in för första gången och en primärundersökning erfordras. För 
insamling av data finns olika metoder. För primärdata finns tre typer av insamlingsmetoder: 
enkäter, intervjuer, och bokföring/direktobservation. (Dahmström 2005, s. 75) 
 
I vår uppsats använder vi oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdatan kan delas in i två 
kategorier samtalsintervjuer samt telefonintervjuer. De primärdata som har insamlats genom 
samtalsintervjuer har skett med utvalda nyckelpersoner från MQ och har givit oss all nödvändig 
bakgrundsinformation om MQ vi behövt inför och under arbetet med uppsatsen. Följande data 
har främst använts under arbetets inledning men genomsyrar givetvis hela uppsatsen.  
 
Empirin baseras på den primärdata som har samlats in genom samtalsintervjuer och  
telefonintervjuer. Telefonintervjuerna användes i undersökningen av MQ’s nedgraderade guld- 
och silvermedlemmar. Följande baseras på en enkät utformad med prestrukturerade frågor och 
svar som underlag. Under intervjuerna läste vi upp frågorna tillsammans med förutbestämda 
svarsalternativ som respondenten fick välja bland. Det var av stor vikt att frågor och svar var 
prestrukturerade samt att urvalet skedde genom ett obundet slumpmässigt urval eftersom vi 
ämnat analysera svaren kvantitativt. Vår undersökning syftar till att spegla attityder för de 
kundklubbsmedlemmar som har nedgraderats från guld- och silvernivå under 2008 inom MQ’s 
kundklubb, följande har inte tidigare undersökts och det krävdes därför att vi gjorde en 
primärundersökning. Data som vi erhållit från enkätundersökningen har sammanställts och 
analyserats i programmen, Excel, Minitab 15 och SPSS’s PASW statistics 17.0.  
 
Den sekundärdata vi använt oss av i uppsatsen används främst i inledningen samt teorikapitlet 
och består mestadels av relevant litteratur och artiklar tillsammans med information hämtad från 
MQ’s hemsida. Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar för att komplettera övriga källor.  

2.7 Utformning av enkät 
Frågorna har formulerats så att vi ska få en bra grund till att kunna besvara forskningsfrågan. 
Samtliga frågor kommer att vara prestrukturerade, det vill säga både frågorna och svaren är på 
förhand konstruerade. Det är nödvändigt för att underlätta bearbetning samt skapa rätt 
förutsättningar inför analysen. (Johannessen & Tufte 2003, s. 150)  
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Ordningen på frågorna har också varit viktiga att ta i beaktning. De frågor som berör det centrala 
temat för undersökningen ställs inledningsvis för att öka respondentens intresse för 
undersökningen. Frågan om inkomst kan verka stötande och därför inleds aldrig ett frågeformulär 
med den typen av frågor. Personliga uppgifter om respondenten disponeras i slutet av enkäten. 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 150) Antalet frågor i en telefonintervju bör begränsas eftersom 
intervjun inte får ta för lång tid att delta i. Om den är lång kan det vara svårt att motivera 
respondenterna att delta. Frågorna bör inte heller vara krångliga, vilket vi har tagit hänsyn till vid 
formuleringen av våra frågor. (Dahmström 2005, s. 96)   

Generellt har vi försökt att hålla så hög skalnivå som möjligt på frågorna för att skapa goda 
förutsättningar inför analysdelen. Vi har valt att svarsalternativen ska vara ömsesidigt 
uteslutande, alltså endast ett svar tillåts. Det gör bearbetningen och analysen mindre komplex. Vi 
har fått ta del av ett kundklubbsregister innehållande information om samtliga individer i 
kundklubben. Det har gett oss information om ålder, hemort samt för vilket belopp kunden har 
handlat för hos MQ under 2008.  
 
I vår undersökning har vi valt att registrera respondenternas hemort utifrån det 
kundklubbsregister vi har fått ta del av. Vi vill kunna urskilja om respondenten bor i en större 
stad respektive inte gör det. Anledningen till den här skiljelinjen är att vi vill ha möjligheten att 
undersöka huruvida attityderna skiljer sig åt beroende på hemvist. Uppdelningen av orterna är 
baserad på en lista över Sveriges 20 största tätorter framtagen av Statistiska Centralbyrån. 
Sveriges 20 största tätorter har vi valt att benämna som ”tätort” medan de som inte finns med på 
listan benämns som ”inte tätort” i vår undersökning. 
 
Frågeenkät bifogas i Bilaga 3.  

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
Efter insamling av teori och empiri bör vår datas tillförlitlighet diskuteras utifrån begreppen 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett uttryck för undersökningens tillförlitlighet, det vill säga 
mätsäkerheten. (Dahmström 2005, s. 334) Validitet beskriver däremot huruvida en mätmetod 
verkligen mäter det man avser mäta. Med validitet menas giltighet. (Johannessen & Tufte 2003, 
s. 47) 
 
Eftersom vår ambition har varit att formulera så tydliga frågor som möjligt och vårt 
mätförfarande är så standardiserat som möjligt anser vi att vi har goda förutsättningar att uppnå 
godtagbar nivå av reliabilitet i vår undersökning. Vi har dock inte haft möjlighet att testa vår 
undersöknings reliabilitet genom att genomföra undersökningen under samma förhållanden vid 
upprepade tillfällen. Vi är även medvetna om att risken för att eventuella störande moment under 
telefonintervjun kan skada undersökningens reliabilitet.  
 
Vi hade från början för avsikt att genomföra en provgenomgång av undersökningen för att 
upptäcka eventuella fel samt ha möjlighet att rätta till de felen innan vi genomförde 
undersökningen. Dock ska idealt respondenter som är så lika målpopulationen som möjligt 
tillfrågas vid en provgenomgång (Andersen 1998, s. 169). Följande blir en svår uppgift eftersom 
våra huvudkriterier är omöjliga att uppnå om provgenomgången genomförs på individer som inte 
är del av målpopulationen. Respondenten ska vara en av MQ’s kundklubbsmedlemmar som har 
nedgraderats från guld- eller silvernivå under 2008. Eftersom vi eftersträvar hög validitet vill vi 
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inte gå miste om de fördelar som en provomgång innebär och har vi därför valt att betrakta 
handledning och opponering av planeringsrapport som ett test av frågorna.  

2.8.1 Källkritik 
Källkritik görs för att bedöma sanningshalten på vår insamlade information. Det handlar om att 
ifrågasätta källans validitet och reliabilitet.  
 
Den sekundärdata vi använt oss av består mestadels av litteratur och information hämtad från 
MQ’s hemsida. Litteraturen vi använt oss av består till viss del av kurslitteratur och är skriven av 
välkända författare. Vi har därför valt att betrakta följande källor som tillförlitliga. Övrig litteratur 
vi använt oss av är även den skriven av välkända författare. Vi har även valt att beakta huruvida 
litteraturen är skrivet objektivt och informativt och har på så sätt kommit fram till att den tryckta 
litteraturen vi använt oss av kan ses som tillförlitlig.  
 
Dagsaktuell information kring lojalitetsprogram och kundlojalitet har varit svårt att finna. 
Försämringen av tillförlitligheten det ger vår uppsats anser vi uppvägas av att vi försökt använda 
oss av flertalet olika källor. Eftersom det finns relativt mycket skrivet inom området för 
lojalitetsprogram och kundlojalitet anser vi att uppsatsen är tillförlitlig även utan dagsaktuell 
information.  
 
Vad gäller våra kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner från MQ är vi medvetna om deras 
subjektivitet eftersom de arbetar på MQ. I den mån möjlig försökte vi ta hänsyn till och undvika 
störande moment som kunde uppkomma under telefonintervjuerna och påverka undersökningens 
reliabilitet. För att kunna genomföra en analys av våra insamlade data måste vi dock lita på att 
respondenterna lämnat riktiga svar. Tyvärr blev individbortfallet större än väntat vid 
telefonintervjuerna vilket också kan påverka undersökningens reliabilitet.  

2.9 Hypotestest 
Genom att studera sambandet mellan två eller fler variabler får man ut mer information av 
datamaterialet än vid studie av en variabel i taget. (Dahmström 2005, s. 185) 

2.9.1 Nollhypotes 
En hypotes formuleras för att testa om det föreligger ett samband mellan två variabler. Målet är 
att förkasta hypotesen och därmed kan vi i praktiken bevisa att det inte råder ett oberoende 
mellan variablerna. Hypotes uppställningen bygger på ett resonemang enligt nedan. (Dahmström 
2005, s. 209) 
 
Nollhypotes (H0): Det råder oberoende mellan variablerna. 
 
Mothypotes (H1): Det råder ett beroende mellan variablerna.  

2.9.2 Chi-två 
Chi-tvåmåttet används för att undersöka samband mellan nominal och ordinalskalevariabler. I 
tabellform ställs de observerade värdena respektive de förväntade värdena om det skulle råda 
oberoende mellan variablerna upp. Chi-tvåmåttet mäter avvikelsen mellan de observerade och 
förväntade värdena. Om värdet blir stort tror vi att det finns ett samband mellan variablerna och 
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om det blir litet tror vi inte att det råder något samband mellan dem. Utifrån förutbestämd 
signifikansnivå3 kan en kritiskgräns för chi-tvåfördelningen bestämmas, en vanlig sådan är 
femprocentig. Nollhypotesen ska förkastas när chi-tvåvärdet överskrider den kritiska gränsen. 
Det kritiska värdet för chi-tvåfördelningen på 5 procents signifikansnivå och med en frihetsgrad4 
är 3,84. (Dahmström 2005, ss. 209-210) 
 
Genom ett chi-tvåtest erhålls ett P-värde som kan användas för att testa hypoteser. Vid en 
signifikansnivå på 5 procent gäller att H0 ska förkastas vid ett P-värde som underskrider 0,05 
respektive inte förkastas om värdet är överskrider 0,05. Vid ett lågt P-värde har vi erhållit ett 
värde i det kritiska området och våra avvikelser mellan verkliga värden och förväntade värden 
tror vi inte kan föreskrivas slumpen.   (Dahmström 2005, s. 211) 

                                                        

3 Sannolikheten att förkasta en sann nollhypotes anges som signifikansnivån.  

4 (Antal rader-1)(antal columner-1) i korstabellen. 
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3 Teoretisk referensram 
I kapitel tre återges de teorier vi har valt att fokusera på under arbetets gång. Här behandlas 

kundnärhet, kundlojalitet, vikten av att välja rätt kund, differentiering och positionering samt 

lojalitetsprogram. Teorierna kommer sedan att användas i analysen av empirin.  

3.1 Inledning till teoretisk referensram 
I kapitlet ”Teoretisk referensram” berörs de teorier och modeller som bäst stämmer överens med 
och styrker vår empiriska undersökning. Teorin som presenteras ligger till grund för uppsatsens 
problemformulering och syfte. Teorin ska fungera som en bas och referensram för att vi ska 
kunna skapa förförståelse och förståelse kring valt problemområde. Den teoretiska referensramen 
behövs för att vi ska kunna göra relevanta och tillförlitliga jämförelser mellan befintlig teori, 
modeller och empiri i analysen och slutsatsen. 
   
Modellen ”Kundnärhetens nycklar” valde vi att ha med i vår teoretiska referensram eftersom det 
är intressant att jämföra den med MQ’s nuvarande arbetssätt. Vi vill undersöka om MQ arbetar 
för att bygga ett kundnära företag. Teorierna kring kundlojalitet och kundnöjdhet känns ytterst 
relevant till analysen av insamlad data från undersökningen. För att kunna göra en bedömning av 
varför kundlojaliteten minskat för MQ krävdes att vi hade full förståelse för vad kundlojalitet 
innebär.  
 
Med hjälp av teorierna kring vikten att välja rätt kund ville vi belysa huruvida MQ’s valda 
målgrupp var den rätta. Hur bör MQ segmentera för att rikta sig mot lojala kunder? För att 
styrkan resonemanget kring det har vi även valt att ta med teorier kring differentiering och 
positionering. Fakta kring lojalitetsprogram och dess funktion kändes som en självklarhet att ta 
med då vi undersöker MQ’s kundklubb i uppsatsen.  

3.2 Kundnärhet 
Kundnärhet innebär en attityd och ett beteende som företaget måste tillämpa konsekvent och 
kontinuerligt för att arbeta kunddrivet. För att skapa kundnärhet krävs tillgänglighet, interaktivitet 
och en strävan efter att skapa värde i alla led från företagets sida. Det kundnära företaget ligger 
nära kunden både fysiskt och mentalt. (Blomqvist et al. 1999, s. 14)  

3.2.1 Kundnärhetens nycklar  
Tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande är de nycklar som behövs för att bygga ett 
kundnära företag. Alla delar är beroende av varandra och bidrar till olika dimensioner i 
kundrelationen. (Blomqvist et al. 1999, s. 14) 
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Figur 3.1 Kundnärhetens nycklar (Blomqvist et al., 1999, s15) 

 

Tillgänglighet innebär att företaget alltid finns tillhands och är lätt att samverka med. Det börjar 
med en stark närvaro på marknaden. Närvaron bestäms av hur starkt och tydligt varumärket 
upplevs av befintliga och potentiella kunder. Tillgängligheten är idag kritisk med tanke på hur lätt 
konsumenten kan hitta konkurrenter med liknande erbjudanden. Det blir därför en 
grundförutsättning för att skapa goda kundrelationer. Tillgängligheten är också avgörande för 
kundanskaffning och återköpsbenägenhet hos gamla och nya kunder. Syns inte företaget i läget 
när kunden ska välja leverantör, så finns det heller inte. (Blomqvist et al. 1999, s. 15)  
 
Interaktivitet innebär att företaget genom väl utvecklade mötesplatser står i ständig förbindelse 
med befintliga och potentiella kunder. När företaget finns tillgängligt för kunden kan det inrikta 
sig att på olika sätt samverka med kunden. Interaktiviteten kan ta sig i uttryck på varierande sätt. 
Dels handlar det om att företaget integrerar för att utveckla sitt erbjudande utifrån kundens 
specifika situation och behov, dels handlar det om att anpassa sitt informationsutbyte med 
kunden. Kundmötet har alltid varit det viktigaste i kundrelationen. Det är därför viktigt för 
företaget att kunna skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser för utbyte av information, 
kunskap och produkter. (Blomqvist et al. 1999, ss. 16-17) 
 
Värdeskapande innebär att i samverkan med kunden optimera det direkta och indirekta värde som 
skapas i relationen. Det är skapandet av värde som differentierar och ger företaget 
konkurrensfördelar. Värdet som skapas är av två olika slag. Ett direkt värde som bestäms av 
erbjudanden och åtaganden som kunder får i utbyte mot ersättningar och egna åtaganden. Samt 
ett indirekt värde som består av gemensam inlärning och utveckling tillsammans med emotionella 
värden. (Blomqvist et al. 1999, ss. 17-18)  

3.2.2 Att arbeta med kundnärhet 
Företagets arbete med att utveckla kundnärhet sker på flera olika nivåer. För att bedriva 
utvecklingsarbetet på bästa möjliga sätt bör företaget använda sig av tre olika nivåer. Den första 
nivån handlar om utveckling i kundmötet och innebär att företaget måste skapa kundmöten som 
på bästa sätt bidrar till ett utbyte av resurser tillsammans med en samverkan som stöder kundens 
värdeskapande.  Nästa nivå är kundrelationsnivån. Där handlar det om att utveckla relationen på 
ett sätt som möjliggör för kunden att genomföra sina målsättningar. Det är viktigt att företaget ser 
relationen som en helhet och strävar efter att utveckla användbara instrument för ökad 
tillgänglighet och förbättrad interaktivitet mellan sig och kunden. Den tredje nivån handlar om 
arbetet gällande strategiska frågor kring kundbasen.  Företaget kan välja att segmentera kunderna 

 Värdeskapande 

Tillgänglighet Interaktivitet 

   Kundnärhet 
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för att skapa alternativa strategier, erbjudanden och processer för olika typer av kunder. 
(Blomqvist et al. 1999, s. 25)  
 
Kundnärheten har i enlighet med det här synsättet tre dimensioner och tre nivåer. En analys av de 
här dimensionerna och nivåerna ger en arbetsmodell enligt figuren nedan. Matrisen ger en 
beskrivning av det kundnära företagets arbetsfält på de olika nivåerna. (Blomqvist et al. 1999, s. 
26) 

 Kundmötesnivå Kundrelationsnivå Kundbasnivå 

Tillgänglighet SKAPA ÖKAD 

TILLGÄNGLIGHET I 

SAMTLIGA KUNDMÖTEN. 

ANPASSA 

TILLGÄNGLIGHETEN UTIFRÅN 

OLIKA KUNDER OCH 

KUNDGRUPPER. 

UTVECKLA 

TILLGÄNGLIGHETSSYSTEM 

FÖR BEFINTLIGA OCH 

POTENTIELLA KUNDER.  

Interaktivitet KUNDANPASSA UTIFRÅN 

DESIGNAD OCH 

SITUATIONSANPASSAD 

DIVERGENS.  

SKAPA MÖTESPLATSER OCH 

SAMVERKAN SOM STÖDJER 

KUNDPROCESSERNA. 

SKAPA SYSTEM SOM 

MÖJLIGGÖR 

INDIVIDUALISERAD OCH 

MODULARISERAD 

RELATIONSUTVECKLING.  

Värdeskapande ÖKA DET UPPLEVDA 

VÄRDET AV KUNDMÖTET. 

 

  Interaktionsvärde 

OPTIMERA DET UPPLEVDA 

VÄRDET I FÖRHÅLLANDE TILL 

DE UPPLEVDA 

SATSNINGARNA.  

     Relationsvärde 

FÖRÄDLA BEFINTLIGA OCH 

SKAPA ALTERNATIVA SÄTT 

ATT STÖDJA KUNDERNAS 

VÄRDESKAPANDE.  

 Konfigurationsvärde 
Figur 3.2 (Blomqvist et al. 1999, s. 26)  

 

När ett företag lyckats uppnå kundnärhet gäller det att arbeta kontinuerligt för att bevara den. För 
att bibehålla en nära relation till sina kunder krävs att företaget ständigt analyserar sin 
kunddatabas. Det i kombination med ständig utveckling av alternativa sätt att sköta 
kundrelationerna bidrar till att företaget kan bevara kundnärheten. Genom att analysera vilka 
typer av relationer företaget har med sina kunder och konsekvent utveckla dem för att tydliggöra 
alternativen för kunden kan företaget på sikt uppnå en högre grad av kundnärhet.  (Blomqvist et 
al. 1999, ss. 20-21) 
 
Ofta är de kunddatabaser som företag använder inte uppdaterade och innehåller ofullständig 
information om kunderna. Det innebär en begränsad möjlighet att kunna utveckla 
relationsmarknadsföring. Kundkontakterna kan omöjligt bli relationsinriktade utan en fullständig 
databas med kundinformation. En bra databas har många fördelar. En fullständig databas är ett 
utmärkt stöd för biförsäljning och lansering av nya produkter. Databaser används i huvudsak med 
syfte att främja kundrelationer, men också för att underlätta marknadsföringsaktiviteter. 
Exempelvis kan kunddatabaser användas för segmentering och skräddarsydd annonsering. 
(Grönroos 2002, ss. 43-44)  

3.3 Kundlojalitet 
Kundlojalitet har på senare tid blivit ett allt viktigare begrepp inom marknadsföring. Företag 
frångår transaktionsmarknadsföring och arbetar istället med relationsmarknadsföring. Det talas 
om defensivmarknadsföring, som avser att marknadsföringsaktiviteterna riktas mot befintliga 
kunder istället för att den enbart ska lock till sig nya kunder. (Söderlund 2001, s. 9)  
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Kundlojalitet beskriver kundens förhållande över tiden gentemot exempelvis en leverantör på 
marknaden. Ansträngning, engagemang och identifiering är andra begrepp som kan vara 
värdefulla att betrakta vid en analys av förhållandet mellan kund och leverantör över tiden. 
(Söderlund 2001, s. 15) Experter inom området beskriver kundlojalitet som den enda, eller 
viktigaste vägen till framgång för företag. Forskare menar också att butikslojalitet är den 
viktigaste faktorn för att en återförsäljare ska uppnå ett gott resultat. De ekonomiska fördelarna 
som ett företag med hög kundlojalitet har är stora och i många branscher är hög kundlojalitet 
också en förklarande variabel vid jämförelse av lönsamhet mellan konkurrenter. Kundlojalitet är 
viktigt att uppnå, men vägen dit är ofta en utmaning. (Söderlund 2001, s. 9)  
 
Lojala kunder anses oftast vara mer lönsamma än andra kunder av flera olika orsaker. I och med 
den stora investering det innebär att skapa kundrelationer anses lojala kunders stadiga 
kassaströmmar utgöra en avkastning över tiden för företaget. Det är även lättare att skapa 
merförsäljning till en redan existerande kund. Företagets kunder kan även användas för att skapa 
nya kundrelationer. (Blomqvist et al. 1999, ss. 63-64) 
 
För att bygga kundlojalitet krävs även en ansträngning från kundens sida. Vid studier av en 
individs mentala förhållande till ett objekt finns möjlighet att undersöka hur mycket kunden är 
villig att anstränga sig för att fortsätta vara kund. Hur länge kommer kunden att vara lojal vid 
påverkan ifrån olika krafter som vill att kunden ska byta? Kundens ansträngning speglas i deras 
benägenhet att fortsätta ett förhållande trots påfrestningar. Kundens identifiering med objektet 
kan också betraktas som en aspekt av lojalitet. Begreppet beskriver hur väl kunden kan likna sig 
själv vid exempelvis ett varumärke. (Söderlund 2001, s. 38-39) 

3.3.1 Kundnöjdhet och lojalitet 
Kundnöjdhet kopplas ofta ihop med begreppet kundlojalitet. En nöjd kund utgör en god 
förutsättning för att skapa lojalitet. Kundnöjdhet är dock inte den enda förklarande variabeln. Att 
kunden är lojal behöver inte nödvändigtvis betyda att kunden är nöjd. Kundnöjdhet syftar 
vanligtvis på ett tillstånd i kundens huvud, en attityd från kundens sida. Det innebär kundens 
sammanfattade intryck av ett visst objekt, omdömet som uppstår när kunden summerar alla 
intryck av objektet. (Söderlund 2001, ss. 59-60)  
 
Nöjdhet kan innebära flera olika saker och den kan yttra sig på många olika sätt. Vid mätningar 
av kundnöjdhet framstår ofta kunden som nöjd. Om en undersökning visar att majoriteten av 
kunderna är nöjda bör man betrakta att fördelningen kan vara skev. Det kan vara så att kunden 
översätter nöjdhet i termer av tillräcklighet och givet den definitionen är det enkelt för 
leverantören att prestera tillräckligt vid mötet med kunden. (Söderlund 2001, ss. 61-62)   
 
Det förefaller naturligt att det råder ett positivt samband mellan kundens tillfredställelse med 
kvalitén på tjänster eller varor och kundens benägenhet till återköp. Det är dock viktigt att beakta 
att det finns en så kallad likgiltighetszon som omfattar kunder som är allt mellan måttligt nöjda 
till nöjda. Endast de som är mycket nöjda har en hög andel återköp och benägenhet att tala väl om 
företaget. (Grönroos 2002, s. 144)  
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3.4 Välja rätt kund 
En av de viktigaste aspekterna i skapandet av ett långsiktigt lönsamt företag är att välja och att 
väljas av rätt kunder. Företaget måste fundera över vilka kunder som tillhör den lojala typen för 
att hitta rätt kunder. Det handlar alltså inte bara om att ha kunder som är höginkomsttagare och 
storspenderare. (Blomqvist et al. 1999, ss. 38-39) För att underlätta valet av kunder att rikta sig 
mot kan företag använda sig av segmentering. Segmentering handlar om att ta tillvara på 
kundernas olikheter för att skapa erbjudanden och relationer, som grund för produkt- och 
prisdifferentiering samt att erbjuda olika servicenivåer till olika kunder. (Blomqvist et al. 1999, s. 
36) 
 
Ett företag kan omöjligt rikta sig till alla potentiella kunder på alla existerande marknader. Därför 
segmenteras individerna och delas in i homogena grupper med liknande behov och önskemål. 
Definierar företaget sin målgrupp är det lättare för dem att rikta sin marknadsföring rätt och 
uppnå önskad effekt. Eftersom konsumenter som ingår i samma segment har liknande behov och 
önskemål förväntas de reagera lika även på företagets marknadsföring. (Hedén & McAndrew 
2005, s. 44)  
 
Traditionellt har segmentering utgått från de tre dimensionerna: demografi (kön, ålder, geografi), 
socioekonomi (familjeform, utbildningsnivå, inkomst) och psykografi (intressen, attityder, 
livsstil). Med hjälp av den informationen ska företaget kunna dra slutsatser avseende kundernas 
köpbeteende. I dagens samhälle verkar det dock bättre att börja med beteende för att sedan 
komplettera med demografi och socioekonomi. En sådan typ av segmentering kräver därför att 
företaget registrerar kundernas köpbeteende och skapar en kunddatabas med hjälp av kundernas 
köphistorik. (Blomqvist et al. 1999, s. 36) 
 
För att få lojala kunder innebär en viktig aspekt av segmenteringen företagets förmåga att 
identifiera kundgrupper som inte passar in i de valda kundstrategierna. För att välja rätt kunder 
måste företaget ha förmågan att välja bort vissa kunder. (Blomqvist et al. 1999, ss. 38-39)  

3.4.1 Avhoppade kunder som segment 
Schablonmässigt har segmentering fokuserat på kundanskaffning, men även avhoppade kunder är 
en intressant kundgrupp att undersöka. Avhopparna kan delas in i tre grupper:  

• Kunder som byter leverantör utan att egentligen vara särskilt missnöjd med företagets 
produkter eller processer.  

• Kunder som byter leverantör på grund av att de är missnöjda med något enstaka 
kundmöte eller med någon person på företaget.  

• Kunder som byter leverantör på grund av att de inte upplever att företaget levererar värde 
som helhet.  

Genom att föra en dialog med avhoppade kunder kan företagen lära sig mer om orsakerna bakom 
avhoppen och förbättra sin organisation. Företag måste bevaka och analysera kundavhopp för att 
kunna vidta de åtgärder som krävs för att vända trenden. Första steget är att mäta kundavhoppen. 
Sedan måste företaget undersöka vilka orsaker som ligger bakom avhoppen. När orsakerna är 
fastställda kan företaget också utvärdera vad som kan förbättras. En studie som berör 
kundnöjdhet kan visa hur ett företag har felfördelat sina ansträngningar och resurser. (Blomqvist 
et al. 1999, s. 39) 
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3.5 Differentiering och positionering 
När företag har hittat en kundgrupp som de vill rikta sina produkter mot gäller det att med hjälp 
av positionering sätta sig i kundens medvetande. För att vinna marknadsandelar mot sina 
konkurrenter måste företag differentiera sina erbjudanden så att kunderna erhåller ett större värde 
än hos konkurrenterna. (Kotler 2005, s. 421) 

 
Företag kan differentiera sitt erbjudande till kunden genom, produkt, service, personal eller 
image. Produktdifferentiering bygger som namnet antyder på att differentiera den fysiska 
produkten. Det kan exempelvis göras genom att framhålla produktens goda design, prestanda, 
kvalitet eller andra egenskaper. Servicedifferentiering kan ske genom att förmedla servicens 
snabbhet eller support.  (Kotler 2005, ss. 424-425) Företag kan även differentiera sig från sina 
konkurrenter genom att deras anställda är bättre än konkurrenternas. Det kan ske genom att 
utbilda personalen eller genom att vara noggrann vid rekryteringsprocessen så att de personer 
som är bäst lämpade anställs. (Kotler 2005, s. 427)  
 
Imagedifferentiering lämpar sig då företagen erbjuder liknande produkter som andra företag, då 
kan det vara avgörande att företaget har arbetat med sin varumärkesimage. Ett varumärkes image 
ska vara tydlig och det budskapet som kommuniceras kring produkten ska delge dess främsta 
fördelar. Det tar lång tid att arbeta in en image och den måste genomsyra hela företaget för att 
uppnå bästa resultat. Företagets logotyp är en viktig del i ett varumärkes igenkännande och 
imagedifferentiering. Logotypen ska konsekvent kommuniceras vid all marknadskommunikation 
för att bli en del av företagets personlighet. (Kotler 2005, s. 428) Hur företaget väljer att 
positionera sin produkt påverkar hur den uppfattas av kunderna på viktiga attribut och har också 
betydelse för vilken plats produkten får i kundens medvetande. (Kotler 2005, s. 432)  

 
Det är viktigt att företag undviker att delge kunderna en förvirrad positionering eftersom det 
resulterar i att kunderna får en förvirrad uppfattning om varumärkets image. Förvirrad 
positionering kan leda till dålig försäljning och lönsamhet. Det är av stor vikt att företag är 
tydliga i sin positionering och är konsekventa med vad de förmedlar till konsumenten. (Kotler 
2005, s. 444) 

3.6 Lojalitetsprogram 
Ett försök från företagens sida att skapa lojalitet och bibehålla kunder är upprättandet av 
lojalitetsprogram i form av kundklubbar. Lojalitetsprogrammen blir fler och fler bland företagen. 
Inom många branscher har nästan varje företag någon form av lojalitetsprogram. Även om 
motiven skiljer sig åt är den viktigaste anledningen till kundklubbar oftast att skapa köptrohet 
bland företagets kunder. (Blomqvist et al. 1999, ss. 95-96)  
 
En rådande definition av kundklubb är att det innebär en kommunikativ sammanslutning av 
personer, som startas och drivs av en organisation för att kunna ha regelbunden direktkontakt 
med medlemmarna. Organisationen kan där erbjuda kunderna förmånspaket med högt upplevt 
värde. Målet är att aktivera kunderna och öka deras lojalitet genom att skapa en känslomässig 
relation mellan företaget och kunden. (Butscher 2005, s. 12)  
 
Alla kunder vill dock inte ha en relation. En del kunder vill ha mer transaktionskontakt medan 
andra vill ha en relationskontakt. De kunder som är relationsinriktade kan i sin tur vara aktiva 
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eller passiva. Kunder som är aktiva vill ha kontakt med företaget medan kunder som är passiva är 
nöjda med vetskapen om att företaget finns tillhands om de vill ta kontakt. Även om kunden har 
en passivinställning är det viktigt att företaget bearbetar kunden med relationsmarknadsföring. 
(Grönroos 2002, s. 48) 
 
De flesta lojalitetsprogram utnyttjar pengar som huvudsakligt lockbete. Men det finns även andra 
skäl för kunden att gå med i ett företags lojalitetsprogram. Det kan handla om minskad osäkerhet, 
bättre information och minskade kostnader. De främsta fördelarna med lojalitetsprogram för 
företagen är dialogen som skapas med kunden. Den leder i sin tur till förbättrad information om 
kunderna. Det är dock lätt hänt att informationen som fås förblir outnyttjad i kundrelationen. Den 
kan vara svår att hantera och analysera och används oftast endast till att hålla reda på och 
distribuera förmånerna i klubben. (Blomqvist et al. 1999, ss. 96-97) 
 
Huvudsyftet med en kundklubb är att öka vinsten, avkastningen och marknadsandelarna för 
företaget. Andra mål med kundklubben handlar om att behålla kunder, värva nya kunder, skapa 
en bra kunddatabas samt att skapa möjlighet till kommunikation mellan företaget och dess 
kunder. (Butscher 2000, s. 13) Att vara nära kunden och bedriva lyckade satsningar för att skapa 
kundlojalitet är idag en avgörande faktor för framgång i många företag.  (Butscher 2005, s. 32)  

3.6.1 Effekten av lojalitetsprogram 
För att skapa märkeslojalitet med hjälp av lojalitetsprogram är det viktigt att kunderna ser 
kundklubben som värdefull. (Yi & Jeon 2003 se O’Brien & Jones 1995, s. 231) Det räcker inte 
enbart att erbjuda bonus och rabatter. Trots att lojalitetsprogram är spritt använda finns det endast 
mycket litet empiriskt material som undersökt huruvida lojalitetsprogram faktiskt mottas som 
värdefulla av kunderna och huruvida de bidrar till att bygga lojalitet. (Yi & Jeon 2003, s. 229) 
 
I en studie från 2003 utförd av Youjae Yi och Hoseong Jeon undersöks hur lojalitetsprogram 
mottas av kunder och huruvida kundklubben egentligen ger effekt i form av lojala kunder.  
Undersökningen fann att typ av belöning och tid för belöning påverkar upplevt värde av 
kundklubben samt att det upplevda värdet skiljer sig beroende på hur involverad kunden är i 
relationen till företaget. Vid hög involvering hade typen av belöning mer betydelse för hur 
värdefull kunden ansåg att företagets kundklubb var. Även direkta belöningar ansågs vara mer 
värdefulla än indirekta belöningar. Vid låg involverig hade tiden för belöningen större effekt på 
hur värdefull kunden uppfattar kundklubben. Omedelbar belöning ansågs mer värdefull än 
fördröjd belöning. (Yi & Jeon 2003, ss. 235-238) 
 
Lojalitetsprogrammens framgång bygger alltså till viss del på att kundklubbsmedlemmarna 
uppskattar belöningarna kundklubben ger. I ytterligare en undersökning utförd av Nathalie T.M. 
Demoulin och Pietro Zidda utreds sambandet mellan kundlojalitet och hur nöjda 
klubbmedlemmarna är med belöningarna de får genom sina klubbkort. Resultaten i 
undersökningen visade att kunder som är nöjda med belöningarna är mer lojala mot butiken som 
gett ut kundklubbsförmånerna. Det medför att klubbmedlemmarna fördelar en större del av sin 
budget till butiken och besöker butiken mer frekvent än kunder som är missnöjda med 
kundklubbsbelöningarna. De som är nöjda med en viss kundklubbs belöningar påverkas även 
mindre av andra kundklubbars medlemskap och förmåner. Undersökningen visade även att 
kundklubbsmedlemmar är mer lojala mot butiken vars kundklubb de är medlem i än butiker vars 
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de inte är medlem. Kundklubbskortet påverkade på så sätt även vilka affärer kunden föredrog. 
(Demoulin & Zidda 2008, ss.386-398) 
 
 
 



 20 

4 Empiri och Analys  
I kapitel fyra ges en presentation av insamlad information om fallstudieföretaget. Vi presenterar 

även utfallet från genomförd undersökning här tillsammans med en analys av det. Utfallet av 

undersökningen presenteras med hjälp av tabeller och diagram med tillhörande text.  

4.1 Fallstudieföretaget - MQ 
MQ är en butikskedja med 95 butiker och över 1200 anställda i Sverige. MQ’s vision är att vara 
Sveriges ledande modekedja med passion för varumärken. Företagets affärsidé bygger på att 
erbjuda män och kvinnor med intresse för mode, kläder av varumärken med hög modegrad i 
attraktiva butiker. MQ ser sina butiker som en scen och är därför noga med hur kläderna 
presenteras. Kunden ska lätt känna igen en MQ-butik och snabbt kunna bilda sig en uppfattning 
om sortimentet i butiken. MQ erbjuder både egna och externa varumärken i sitt sortiment. Den 9 
april 2009 öppnades MQ’s 100:e butik i Västerås. (www.mq.se 09-04-16) 
 
Företaget grundades i slutet av 1950-talet och har därmed en lång historia inom svensk 
modedetaljhandel. Från början var företaget en frivillig fackhandelskedja men i april 2006 köptes 
ägarna ut av finska riskkapitalbolaget CapMan som idag äger majoriteten av aktierna i bolaget. 
(MQ’s årsredovisning 2007-2008, s.3)  
 
MQ har sedan 2002 försökt förtydliga sin tonalitet med hjälp av olika koncept. Under 2002 
lanserade MQ konceptet ”MQ of Sweden” med målet att förtydliga företagets varumärke. Under 
2006 lanserades nästa koncept, ”MQ big fan of varumärken”.  Målet då var att visa att företaget 
sålde både egna och externa varumärken. I mars 2009 släppte MQ ytterligare ett nytt koncept 
under namnet ”Urban Life”. Konceptet ska ge uttryck för den urbana hemvistelsen MQ utger sig 
för att vara. (Fagerlind, 2009) I och med förändringarna i företagets framtoning har även MQ’s 
målgrupp föryngrats och därmed också sortimentet.5  
 
Vid den rådande lågkonjunkturens ingång märktes konjunkturnedgången även för MQ. Följande 
har påverkat företaget genom minskad efterfrågan och minskad försäljning. (MQ’s 
årsredovisning 2007-2008, s. 4) Under 2008 ökade dock MQ sin omsättning med 10,2 procent till 
1,5 miljarder kronor och mer är fördubblade sitt rörelseresultat från 72 till 191 miljoner kronor. 
Trots det redovisar företaget ett negativt nettoresultat för 2008. MQ’s vd Johan Elfner säger till 
Market.se att företaget haft en förhållandevis bra vår 2009, men att han tror att det blir svårt att nå 
förra årets försäljningsresultat för samma tidsperiod. (Ohlén 2009)  

4.1.1 MQ’s kundklubb 
MQ erbjuder sina kunder en kundklubb som innefattar tre typer av medlemskap på tre olika 
nivåer – Klubb, Silver och Guld. Klubb innebär ett basmedlemskap som inte kräver att kunden 
handlar för ett visst antal poäng för att få vara kvar på den nivån. Silver kräver att kunden handlar 
för 2499 poäng eller mer under ett år och motsvarande siffra för guld är 7999 poäng. Vilken typ 
av medlemskap kunden får är således beroende av hur mycket hon inhandlar för i MQ’s butiker 

                                                        

5 Joakim Holmstrand Marknads- och försäljningschef MQ, intervju 09-04-03 
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under ett år. En poäng motsvarar en krona till ordinarie pris och 0,5 poäng per krona på reaplagg. 
Ju högre upp klubbmedlemmen kommer i nivå desto bättre erbjudanden får han eller hon. 
Medlemmen har alltid minst ett år på sig att uppgraderas eller försvara innevarande nivå i 
kundlubben. (www.mq.se 09-04-16) Medelåldern för hela kundklubben ligger på 38 år.6 
 
MQ motiverar individer att bli medlem i kundklubben med hjälp av bonuscheckar och andra 
förmåner. Företaget säger självt att de alltid vill erbjuda sina kunder ”det där lilla extra” och att 
de genom kundklubben kan erbjuda kunden mycket mer utöver det (www.mq.se 09-04-16). 
Förutom bonuscheckar och rabatter erbjuds MQ’s kundklubbsmedlemmar även förtur på rea, 
rabatterad eller gratis upp- och nedläggning av byxor, tävlingar samt inbjudningar till vip-
klubbkvällar. För att få en bonuscheck krävs att medlemmen uppnår minst 2500 poäng under ett 
år. (www.mq.se 09-04-16) 
 
För att bli medlem i kundklubben kan kunden ansöka på företagets hemsida eller direkt i någon 
av MQ’s butiker. Nya medlemmar, alltså medlemmar på klubbnivå, får inget fysiskt 
medlemskort. Vid registrering av sitt köp använder klubbmedlemmen personnummer eller 
legitimation. Först när klubbmedlemmen uppnår silver- eller guldnivå skickas ett medlemskort ut. 
(www.mq.se 09-04-15) 
 
De kundklubbserbjudanden som skickas ut till kunden anpassas efter hur mycket kunden handlar. 
De som handlat för mycket erhåller bättre erbjudanden.  Kundklubbserbjudandena anpassas även 
efter huruvida kunden är man eller kvinna. Målet är att i framtiden även anpassa erbjudanden 
efter kundens inköpsmönster. För att spara på miljön har kundklubben valt att kommunicera så 
mycket som möjligt med kunden digitalt. Endast information om när rean startar samt 
bonusbesked skickas med post.6 För att sporra kundklubbsmedlemmar att registrera mail eller 
mobilnummer till företaget erbjuds de 300 poäng vid första registreringen. (www.mq.se 09-05-
13)  
 
Under 2008 nedgraderades 57 060 stycken av företagets silver- och guldmedlemmar i 
kundklubben på grund av minskade inköp. Företaget har som ett resultat av den minskade 
kundlojaliteten under 2008 betalat ut cirka 24 procent mindre i bonus jämfört med föregående år. 
Nedgraderingarna betyder att MQ tappar lojalitet hos sina tidigare trogna kunder samtidigt som 
företaget tappar i försäljning. Nära hälften av MQ’s totala försäljning kan härledas till 
kundklubbsmedlemmar.6 

4.1.2 Nytt inom MQ 
MQ har genomgått stora organisatoriska förändringar under 2008. Högt uppsatta positioner har 
tillsats av nya personer och ansvarsområdena för nyckelpersoner på företaget har förändrats. 
Under 2008 blev Johan Elfner ny vd för MQ samtidigt som Vice vd Thomas Wernersson och 
marknadschefen Anders Collin lämnade företaget. Under 2008 flyttade även företaget 

                                                        

 

 

6 Ann-Sophie Ericsson Kundklubbsansvarig MQ, intervju 09-02-17 
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huvudkontoret från Borås till Göteborg. En av orsakerna till flytten var MQ’s strategi gällande att 
lättare kunna attrahera personal från en större del av landet än tidigare. (MQ’s årsredovisning 
2007-2008, s. 3)  
 
Under räkenskapsåret 2007-2008 har IT-projektet ”Merchandise Planning” utvecklats och väntas 
ta i drift under 2009. Projektet syftar till att förbättra inköpsprocessen med kortare ledtider och 
effektivare inköpsprocess som följd. (MQ’s årsredovisning 2007-2008, s. 3)  

4.1.3 MQ’s marknadsföring 
MQ’s marknadsföring har varierat beroende på vilket koncept företaget har använt sig av vid vald 
tidpunkt. Under 2007 gick MQ från att ha haft mestadels utomhusreklam till en hårdsatsning på 
TV. Anledningen var enligt dåvarande marknadschef, Anders Collin, att företaget skulle vara mer 
närvarande på marknaden. (Östgren, 2007) I MQ’s TV-kampanjer har diverse svenska kända 
artister knutits till företaget. MQ själva menar i årsredovisningen från 2007-2008 att TV-sända 
reklamer har varit ett framgångsrikt koncept och att det genererat ökad trafik till butikerna 
tillsammans med uppmärksamhet i media. (MQ’s årsredovisning 2007-2008, s. 3) Företaget har 
dock idag frångått TV som marknadskanal och satsar nu främst på att synas i rätt modemagasin 
samt har återgått till utomhusreklam som marknadsföringskanal.7  
 
Julen 2008 hade MQ en stor kampanj till förmån för organisationen Röda Korset. Kampanjen 
gick under namnet ”Give a little bit” och temat var givmildhet. Till den TV-sända kampanjen 
samlade företaget ett stort antal svenska artister som framförde Supertramps låt ”Give a little bit” 
iförda kläder från MQ. Som en symbol för kampanjen togs ett strasskors i form av en brosch och 
manschettknappar fram. Korset såldes i alla MQ’s butiker och intäkterna gick oavkortat till Röda 
Korset. (MQ’s årsredovisning 2007-2008, s. 4) Julkampanjen är en av flera kampanjer som 
företaget haft i samarbete med Röda Korset. (www.mq.se 09-04-16) 
 
Kampanjen ”Urban Girl” kom ut i mars 2009 och var MQ’s första stora marknadsföringssatsning 
utåt under året. Kampanjen är också den första delen i det nya konceptet ”Urban Life” som 
företaget nu vill förmedla. (Fagerlind, 2009) 

4.2 Presentation av studiens utfall samt analys 
Efter genomförd enkätundersökning sammanställde vi våra erhållna värden i Excell och SPSS. 
Följande dokument utgick vi ifrån för att analysera värdena och finna bakomliggande orsaker till 
den minskade kundlojaliteten.  
 
Målet var att undersöka ett urval på 100 individer av de nedgraderade guld- och 
silvermedlemmarna i MQ’s kundklubb. Tyvärr blev bortfallet större än väntat och antalet 
besvarade enkäter slutade på 61 stycken, vilket innebär ett bortfall på 39 procent. Eftersom 
bortfallet inte överstiger 50 procent anser vi att en bortfallsanalys inte är nödvändig.  
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer och det var därför av stor vikt att 
kontaktuppgifterna till individerna var aktuella. För att få fram kontaktuppgifter till de individer 
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som kom med i vårt slumpmässiga urval användes MQ’s register över kundklubbsmedlemmar. 
Dessvärre var kontaktuppgifterna i stor utsträckning inaktuella vilket medförde att vi spenderade 
mycket tid på att söka korrekta kontaktuppgifter till individerna.  
 
Nedan presenteras ett diagram över fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningen. 
Fördelningen är mycket ojämn och det är således inte möjligt att göra jämförelser mellan män 
och kvinnor eftersom det skulle avspeglas snedvridet.  

Fördelning mellan Män och Kvinnor

Män
13%

Kvinnor
87%

Män

Kvinnor

 
Figur 4.1 Fördelning mellan män och kvinnor 

4.2.1 Utfall och analys av frågorna 
Nedan presenteras varje fråga som ställts i enkäten samt en sammanställning över 
respondenternas svar. Därefter följer en analys av utfallet.  
 
Vad är den huvudsakliga anledningen till att du har handlat mindre på MQ föregående år jämfört med 
tidigare? 
Sortimentet 
tilltalar mig 
inte 

Mindre 
klädbudget 

MQ’s kundklubbserbjudanden 
motsvarar inte mina 
förväntningar 

Tillfällighet Vet 
ej 

SUMMA 

29 6 0 23 3 Σ 61 

47 % 10 % 0 % 38 % 5 % 100 %  

Tabell 4.1 Huvudsaklig anledning till minskat inköp 

 
Flest respondenter angav på frågan över varför de handlat mindre på MQ föregående år jämfört 
med tidigare att sortimentet inte tilltalar dem. Medelåldern för respondenterna som angav att 
sortimentet inte tilltalar dem är 43 år. Eftersom MQ riktar sig till en målgrupp inom 
åldersintervallet 20-40 år ingår inte följande grupp i målgruppen. Det är orimligt för företag att 
attrahera alla potentiella kunder och därför har företaget gjort en segmentering av marknaden. 
(Hedén & McAndrew 2005, s. 44) De något äldre kunderna tilltalas inte i samma utsträckning 
som de yngre av MQ’s sortiment. Följande är ett medvetet val ifrån företagets sida eftersom 
MQ’s valda målgrupp inte inkluderar det äldre segmentet på 40 år och uppåt.  
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Vi har formulerat en nollhypotes för att kunna genomföra en sambandsanalys över huruvida 
åldern har betydelse för om respondenten tilltalas av MQ’s sortiment eller ej. (Dahmström 2005, 
s. 209) Formuleringen av hypotesen lyder:  
 
H0: ”Respondentens ålder har ingen betydelse för huruvida respondenten angivit som 
huvudsaklig andledning till minskade inköp hos MQ att sortimentet inte tilltalar dem.” 
 
Följande är motsatsen till det vi egentligen vill undersöka. Vårt mål är att förkasta hypotesen och 
därmed påvisa att åldern har en betydelse för huruvida respondenten tilltalas av MQ’s sortimentet 
eller inte. Vi valde att dela in respondenterna i åldersbaserade grupper. Den ena gruppen tillhör 
MQ’s målgrupp på 20-40 år och den andra är äldre än 40 år och därmed utanför målgruppen.  
 
Tabellen visar verkliga värden 

Ålder 
Angav inte att sortimentet 
inte tilltalade dem 

Angav att sortimentet inte 
tilltalar dem Antal 

Över 40 11 19 29 
20-40 21 10 32 
Totalt 32 29 61 

Tabell 4.2 Verkliga värden vid hypotestest 

 
Om det inte existerat något samband alls (oberoende) mellan respondentens ålder och huruvida 
sortimentet tilltalar dem skulle fördelningen vara lika mellan åldersindelningarna enligt nedan: 
(Dahmström 2005, s.185) 
 
Tabellen visar förväntade värden 

Ålder 
Angav inte att sortimentet inte 
tilltalade dem 

Angav att sortimentet inte tilltalar 
dem Antal 

Över 40 14,5 14,5 29 
20 till 40 16 16 32 
Totalt 30,5 30,5 61 

Tabell 4.3 Förväntade värden vid hypotestest 

 
För att åskådliggöra de olika stegen vid beräkning av chi-två använder vi följande tabell. 
 Verkliga 

värden 
Förväntade 
värden 

Differans 
 

Differans² Diff²/Förvän
tat värde 

Över 40 (Angav inte 
att sortimentet inte 
tilltalade dem) 

11 14,5 -3,5 12,5 0,8680555 

20-40 (Angav att 
sortimentet inte 
tilltalar dem) 

15 16 -1 1 0,0625 

Över 40 (Angav att 
sortimentet inte 
tilltalar dem) 

19 14,5 4,5 20,5 1,4137931 

20-40 (Angav inte att 
sortimentet inte 
tilltalade dem) 

21 16 5 25 1,5625 

Tabell 4.4 De olika stegen vid beräkning av chi-två 
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Vid summering av värdena i högerkolumn ger det oss ett chi-tvåvärde på 3,9068486. Det kritiska 
värdet för chi-tvåfördelningen på femprocentig signifikansnivå och med 1 frihetsgrad är 3,84.  
Vårt värde på 3,9068486 visar på att det råder ett starkt samband mellan ålder och huruvida 
sortimentet tilltalar de olika ålderskategorierna eller ej. (Dahmström 2005, ss.209-210) 
 
Genom att använda kommandot för chi-tvåtest i Excel får vi fram ett P-värde på, 0,013875781. 
Värdet är betydligt lägre än jämförelsetalet för en nittiofemprocentig signifikansnivå. Ett P-värde 
under 0,05 procent indikerar på ett statistiskt säkerställt samband till mer än 95 procents säkerhet. 
Med vårt P-värde ger det ett statistisktsäkerställt samband med 98,6 procents säkerhet. Vårt 
samband är statistiskt signifikant och vi kan således förkasta nollhypotesen. Det finns ett starkt 
samband mellan respondentens ålder och huruvida de angivit som huvudsaklig andledning till 
minskade inköp på MQ att sortimentet inte tilltalar dem. (Dahmström 2005, s. 211) 
 
Medelåldern för MQ’s kundklubbsmedlemmar är 38 år, vilket är en väldigt hög medelålder vid 
jämförelse med vald målgrupp. Idealt vore om medelåldern låg närmare 30 år eftersom den då 
skulle utgöra mitten i åldersintervallet 20-40 år. MQ måste arbeta för att sänka medelåldern i 
kundklubben eftersom det äldre segmentet inte tilltalas av företagets sortiment i samma 
utsträckning längre.  
 
På frågan gällande vilken den huvudsakliga andledningen är till att respondenten har handlat 
mindre på MQ svarade 38 procent att det var en tillfällighet att de har handlat mindre. Det 
innebär att företaget antagligen har levt upp till kundens förväntningar men av en tillfällighet har 
kunden handlat mindre än tidigare. Det är viktigt att beakta att MQ således inte har misslyckats 
med att motsvara kundens förväntningar och förhoppningsvis kommer kunderna att handla mer i 
framtiden. 
 
De som angav att de har mindre klädbudget än tidigare som orsak till minskat inköp är svåra för 
företaget att nå. De har av någon anledning stramat åt sin budget och är troligen inte mottagliga 
för frestelser på samma sätt som tidigare. Medelvärdet för antal butiksbesök per kvartal för 
angiven grupp ligger inom intervallet 7-9 gånger per kvartal. Följande ger en indikation om att 
kunden trots minskade inköp är lojal genom att han eller hon fortsätter att återvända till MQs 
butiker för besök. (Söderlund 2001, s. 38-39) Det visar att kunden sannolikt kommer att handla 
mer om klädbudgeten utökas.   
 
Tre respondenter vet inte varför de har handlat mindre. Följande kan tolkas på olika sätt, antingen 
är det en tillfällighet eller så har respondenten svårt att svara på frågan eftersom han eller hon inte 
har reflekterat över det. Inga respondenter angav som orsak till minskat inköp hos MQ att 
företagets kundklubbserbjudanden inte motsvarat deras förväntningar. Följande beror troligtvis 
på att kunden inte avstår från att handla i en butik på grund av den orsaken. Vi valde trots våra 
föraningar att ta med svarsalternativet för att kontrollera att motsatsen inte förelåg.  
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 Tabell 4.5 Antalet medlemskap i klädbutikers kundklubbar 
 

På frågan över hur många klädbutikers kundklubbar respondenten är medlem i har flest svarat att 
de endast är medlem i 1-3 klädbutikers kundklubbar. Följande motsäger vårt tidigare resonemang 
kring att dagens kunder är medlemmar i väldigt många kundklubbar. Det skulle kunna vara 
specifikt för MQ’s kunder, men eftersom vi inte gör en jämförelse med andra kundklubbar kan vi 
inte påvisa att så är fallet. Att flest respondenter endast är medlem i 1-3 klädbutikers kundklubbar 
är positivt för MQ. Trots att det är enkelt att ansluta sig till flera klädbutikers kundklubbar är MQ 
ett av få företag som lyckats locka kunden att ansluta sig till just deras kundklubb. MQ 
konkurrerar enligt vår studie inte med andra klädbutikers kundklubbar i så stor utsträckning och 
företagets kundklubb kan användas som ett medel för att skapa köptrohet. (Blomqvist et al. 1999, 
ss. 95-96) Samtidigt visar dock vår undersökning att de flesta av MQ’s nedgraderade 
kundklubbsmedlemmar egentligen inte påverkas av att vara medlem i kundklubben. Det vill säga 
de anser inte att de handlar mer hos MQ på grund av medlemskapet i kundklubben.  
 
Se även Bilaga 4. 
 
För att undersöka om kundklubbsmedlemmar som är medlem i få kundklubbar handlar för mer 
hos MQ än de som är medlem i fler har vi beräknat medelvärdet för inköp hos båda grupper. 
Medelvärdet för inköp hos MQ bland de kundklubbsmedlemmar som har angivit att de endast är 
medlem i 1-3 kundklubbar är 2064 kronor. Medelvärdet för de som har angivit att de är medlem i 
mer än tre kundklubbar är 2421 kronor. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara så att kunden 
är mer lönsam om de endast är medlem i ett fåtal kundklubbar.  
 
Handlar du mer i MQ’s butiker på grund av att du är medlem i kundklubben?  
Ja, det påverkar mig Nej, det påverkar mig inte  Vet ej SUMMA 
15 45 1 Σ 61 

24,5 % 73,5 % 2 % 100 % 

Tabell 4.6 Kundklubbens påverkan på inköp 

 
Enligt vårt urval så handlar 73,5 procent inte mer i MQ’s butiker på grund av att de är 
medlemmar i kundklubben. Följande är en mycket hög siffra och antyder att kundklubben inte 
har den effekt som företaget önskar, det vill säga att den bidrar till en ökad köptrohet. (Blomqvist 
et al. 1999, ss. 95-96) En önskvärd effekt vore att kunden föredrog MQ’s butiker framför andra 
på grund av att han eller hon är medlem i kundklubben. MQ verkar för att försöka etablera och 
stärka en relation till kunden genom kundklubben men engagemanget för relationen verkar endast 
vara ensidigt enligt följande svarsfrekvens. För att bygga kundlojalitet krävs en ansträngning 
även från kundens sida. (Söderlund 2001, ss. 38-39) Dock tror vi att kunden kan ha en omedveten 
påverkan och att MQ har en plats i deras medvetande i större utsträckning än hos de som inte är 
medlemmar i kundklubben. Antagligen vill kunden gärna tro att hon är självständig i sina beslut 
och inte påverkbar. Att nära hälften av den totala försäljningen kan härledas till 
kundklubbsmedlemmar talar för att kundklubben trots ovan presenterade resultat ändå har en 

Hur många klädbutikers kundklubbar är du medlem i? 
1-3 4-6 7-9 <10 Vet ej SUMMA 
38 16 3 3 1 Σ 61 

62 % 26 % 5 % 5 % 2 % 100 % 
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betydelse för köptroheten hos kunden. Det krävs naturligtvis också att kunden tilltalas av MQ’s 
sortimentet för att lyckas med att etablera en lukrativ relation till kundklubbsmedlemmarna.  
 
Endast 24,5 procent medgav att de handlar mer hos MQ pågrund av att de är medlemmar. 
Sannolikt pågrund av att de lockas genom bonus och rabatterbjudanden eller för att de vill samla 
poäng för att komma upp i bonus. Siffran skulle säkerligen vara högre om erbjudandena 
baserades på kundernas inköpsmönster. Typ av belöning och tiden för belöning påverkar kundens 
upplevda värde av kundklubbsmedlemskapet. (Yi & Jeon 2003, ss. 235-238) 
 
Se även Bilaga 5. 
 
Vad värdesätter du mest i MQ’s kundklubb?  
Klubbkvällar Bra 

bonussystem 
Bra 
rabatterbjudanden 

Bra service och 
tjänster i butik 

Inget 
speciellt 

SUMMA 

4 17 24 4 12 Σ 61 

6,5 % 28 % 39 % 6,5 % 20 % 100 % 

Tabell 4.7 Vad kundklubbsmedlemmen värdesätter i MQ’s kundklubb 

 
Bra rabatterbjudanden och bra bonussystem är mest uppskattat bland kundklubbsmedlemmarna i 
MQ’s kundklubb. Det kan förklaras genom att de ekonomiska fördelar som kunden erhåller 
genom medlemskapet innebär ett högt värde för kunden. (Blomqvist et al. 1999, ss. 96-97) Trots 
att vi har haft fasta svar i enkäten fick vi många kommentarer kring frågorna. En ständigt 
återkommande kommentar var att kunden vill ha erbjudanden som är anpassade efter deras 
inköpsmönster. Det är något som MQ har planer på att genomföra i framtiden. Följande visar på 
att MQ vill arbeta med att skapa ett större värde för kunden samtidigt som företaget arbetar med 
interaktiviteten mellan sig och kunden. Genom att individanpassa sina erbjudanden arbetar MQ 
med interaktivitet på kundbasnivå. Att arbeta med värdeskapande tillsammans med interaktivitet 
är viktiga delar i uppbyggnaden av ett kundnära företag. (Blomqvist et al. 1999, ss. 16-17) Vi tror 
att det skulle innebära ett mervärde för kunden om MQ arbetade med att anpassa erbjudandena 
efter kundens inköpsmönster. Den typen av erbjudanden skulle säkerligen innebära att kunden 
handlar mer hos MQ eftersom erbjudandena då är skräddarsydda efter kundens inköpsmönster. 
Att erbjuda individanpassade kundklubbserbjudanden innebär att företaget även arbetar med 
värdeskapande på kundbasnivå. Det handlar då om att förädla befintliga och skapa alternativa sätt 
att stödja kundernas värdeskapande och är ytterligare ett steg i uppbyggandet av ett kundnära 
företag. (Blomqvist et al. 1999, s. 26) 
 
Individanpassade kundklubbserbjudanden kräver dock att kunddatabasen uppdateras 
kontinuerligt. Då de kontaktuppgifter som finns registrerade över kundklubbsmedlemmarna är 
ofullständiga är det i dagsläget inte möjligt att genomföra den typen av system. Kundkontakten 
kan inte bli mer relationsinriktad utan en fullständig kunddatabas. Databaser används i huvudsak 
med syftet att främja kundrelationer och det blir således svårt för MQ att utveckla en bra relation 
till sina kunder utan en fungerande kunddatabas. (Grönroos 2002, ss. 43-44) Eftersom det är 
minst lika viktigt att vårda och behålla kunder som att skaffa nya är det av stor vikt att MQ’s 
kunddatabas uppdateras. (Blomqvist et al. 1999, ss.63-64) 
 
MQ’s övergång till mer digital kommunikation medför också problem vid en ofullständig 
kunddatabas. Risken finns att de kundklubbsmedlemmar som företaget saknar uppdaterade 
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kontaktuppgifter till går miste om erbjudanden. Följande är ohållbart eftersom det kan innebära 
att företaget förlorar ytterligare försäljning. Att inte inneha fullständiga kontaktuppgifter till alla 
kundklubbsmedlemmar medför att MQ glider ifrån sina kunder istället för att närma sig dem. 
Företagets tillgänglighet försämras och det blir svårt att bygga upp ett kundnära företag. Eftersom 
tillgängligheten är avgörande för kundanskaffning och återköpsbenägenhet hos gamla och nya 
kunder är det viktigt att MQ syns i läget när kunden ska välja leverantör. (Blomqvist et al. 1999, 
s. 15) 
 
20 procent av respondenterna har angivit att de inte värderar något speciellt i kundklubben. 
Följande är en relativt hög siffra enligt oss. En orsak bakom att respondenterna inte kan besvara 
vad de värdesätter mest i MQ’s kundklubb skulle kunna vara att kundklubben inte levererar något 
extra utöver det vanliga. Många butikers kundklubbar är idag uppbyggda på liknande sätt vilket 
betyder att kunden förväntar sig grundläggande värde i form av bonus och erbjudanden till följd 
av sitt medlemskap. MQ måste arbeta med att differentiera sina kundklubbserbjudanden för att 
leverera ett högre värde till kunden. Kunder som är nöjda med belöningarna i kundklubben är 
mer lojala mot butiken. (Demoulin & Zidda 2008, ss.386-398) Ett alternativ för att åstadkomma 
det är att utveckla erbjudanden som är styrda efter kundens inköpsmönster.  
 
Motsvarar MQ’s kundklubb dina förväntningar?  
Ja Nej Vet ej SUMMA 
47 2 12 Σ 61 

77 % 3 % 20 % 100 % 

Tabell 4.8 Huruvida MQ’s kundklubb motsvarar kundens förväntningar 

 
På frågan om MQ’s kundklubb motsvarar respondentens förväntningar svarade hela 77 procent 
”Ja”. Det är naturligtvis positivt att en så hög andel anser att deras förväntade värde motsvarar 
erhållet värde i MQ’s kundklubb. Vi bör dock ta i beaktning att kunden ofta framstår som nöjd 
vid mätningar av det här slaget. Det kan vara så att kunden har låga förväntningar på MQ’s 
kundklubb och det därav inte är svårt för MQ att prestera tillräckligt för att leva upp till 
förväntningarna. (Söderlund 2001, ss. 61-62)   
 
Endast 3 procent svarade att MQ’s kundklubb inte motsvarade deras förväntningar. Följande 
respondenter har dock inte angivit att den huvudsakliga anledningen till deras minskade inköp 
hos MQ har varit att kundklubben inte motsvarar deras förväntningar.  
 
De 20 procent av respondenterna som angav att de inte vet vad de värdesätter i MQ’s kundklubb 
har antagligen inte reflekterat över kundklubbens värde. MQ bör arbeta ytterligare med att 
leverera ett högre värde till kunden så att en högre andel av medlemmarna reflekterar över frågan. 
För att vinna lojala kunder är det viktigt att överraska kunden genom att leverera mer än förväntat 
värde. (Kotler 2001, s. 463) Exempelvis genom att skräddarsy erbjudandena efter kundens 
inköpsmönster.  
 
Kundklubbsmedlemmarnas förväntningar på kundklubben kan kopplas till hur involverad han 
eller hon är i företaget. Tid och typ av belöning har betydelse för kundens upplevda värde av 
kundklubben. (Yi & Jeon 2003, ss. 235-238) Det krävs därför att MQ tar båda variablerna i 
beaktning vid utformning av sitt lojalitetsprogram. Eftersom det kan vara svårt att mäta hur 
involverad kunden är i företaget måste MQ arbeta för att få kunden att vilja vara involverad. Det 
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kan exempelvis handla om att få kundklubbsmedlemmen att vilja gå in på företagets hemsida för 
att se över MQ’s klädnyheter.  
 
Hur ofta besöker du en MQ-butik per kvartal?  
Ingen gång 1-3 ggr 4-6 ggr 7-9 ggr 10-12 ggr >13 ggr SUMMA 
2 24 16 3 7 9 Σ 61 

3 % 39 % 26 % 5 % 11 % 15 % 100 % 

Tabell 4.9 Antalet besök i MQ-butik per kvartal 

 
Hur ofta kunden besöker butiken ger en indikation på engagemang samtidigt som det beskriver 
förhållandet mellan kunden och MQ. Enligt MQ’s marknadschef besöker en lojal kund MQ’s 
butik minst en gång per kvartal samt handlar för minst 2500 kronor per år hos MQ. Vi vill 
undersöka hur många av de nedgraderade kundklubbsmedlemmarna i vårt stickprov som 
fortfarande, enligt MQ’s definition är lojala. Utfallet blev att 24 personer, det vill säga 39 
procent, besöker någon av MQ’s butiker 1-3 gånger per kvartal samt handlar för 2500 kronor. Av 
dem angav 43 procent att den huvudsakliga andledningen till deras minskade inköp är att 
sortimentet inte tilltalar dem. Av följande grupp tillhör 3 av 7 MQ’s målgrupp.  
 
Vi anser att det är allvarligt att endast 39 procent fortfarande kan anses vara lojala enligt 
företagets mått mätt. Dock besöker samtliga respondenter förutom två fortfarande MQ’s butiker. 
Följande kan ses som en indikation på att majoriteten av de nedgraderade 
kundklubbsmedlemmarna fortfarande anstränger sig för att ha en fortsatt relation till MQ, trots 
påfrestningar. Hur länge respondenterna kommer att fortsätta att besöka butikerna med tanke på 
konkurrensläget är däremot oklart. (Söderlund 2001, s. 38-39) 
 

Handlar för minst 2500

43%

13%0%

38%

6%
Sortimentet tilltalar mig inte

Mindre klädbudget

MQ´s kundklubbserbjudanden
motsvarar inte mina förväntningar

Tillfällighet

Jag vet inte

 
Figur 4.2 Lojala kunder enligt MQ’s definition mot orsak till minskade inköp 

 

Vi ställer oss tveksamma till MQ’s definition av en lojal kund. Om MQ’s butiker ingår i kundens 
shoppingstråk borde de besöka butiken betydligt fler gånger än fyra gånger per år. I vår 
undersökning finner vi dock att flest respondenter har svarat att de besöker en MQ-butik 1-3 
gånger per kvartal. Vilket vi anser är alldeles för lite. Eftersom MQ’s butiker är en viktig 
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mötesplats där företaget presenterar sitt utbud är det av stor vikt att kundklubben arbetar för att 
locka kunden till butik. Företaget måste arbeta med värdeskapande på kundmötesnivå och öka det 
upplevda värdet av kundmötet för att utveckla kundnärhet. (Blomqvist et al. 1999, s. 26) Ett 
besök i en av MQ’s butiker bör alltid ge inspiration till kunden oavsett om besöket resulterar i ett 
köp eller ej. Klubbkvällarna tillsammans med andra kundklubbserbjudanden är ett sätt för MQ att 
arbeta för att stärka relationen till kunden samt integrera på företagets mötesplats. Utöver 
ovanstående bör företaget överväga att införa en alternativ mötesplats genom att utveckla sin 
hemsida.  
 
För att skapa en alternativ mötesplats för kunderna genom hemsidan krävs att kunderna 
kontinuerligt lockas att besöka hemsidan. Följande innebär att hemsidan bör innehålla ett högre 
nyhetsvärde än i dagsläget.  Exempelvis skulle alla aktuella plagg i sortimentet kunna visas på 
hemsidan tillsammans med information kring dess utformning, pris och lagerstatus för de olika 
butikerna. En ökad trafik på hemsidan skulle sannolikt leda till ökad trafik i butik. Genom att 
exponera produktinformation på hemsidan skulle det också underlätta för bloggare att hämta 
bilder. Följande är ett enkelt sätt att synas mycket för lite pengar. Att utveckla konceptet med 
tävlingar för kundklubbsmedlemmar skulle också kunna bidra till en ökad trafik på hemsidan. 
Det kan också locka andra kunder till att ansluta sig till kundklubben.  
 
Hur ofta respondenten besöker en MQ butik påverkas av om det finns en butik i deras närhet. MQ 
finns representerade i samtliga av de 20 tätorter som finns med på den lista som Statistiska 
Centralbyrån tagit fram över Sveriges största tätorter. Vi har registrerat om respondenten bor i en 
tätort respektive inte gör det. De variabler som vi kommer att ställa i relation till hemvist är, för 
hur mycket pengar kunden handlar kläder hos MQ och vilken huvudsaklig anledning de har 
angivit till sina minskade inköp. 
 

Hemvist Antal 

Medel 
inköp hos 
MQ 

Sortimentet 
tilltalar mig 
inte 

Mindre 
kläd-
budget 

MQ’s kundklubbs-
erbjudanden 
motsvarar inte 
mina 
förväntningar Tillfällighet Vet ej SUMMA 

Tätort 33 2 461 kr 16 2 0 12 2 Σ 33 

Ej tätort 28 2 003 kr 12 4 0 11        0 Σ 28 
Tabell 4.10  

 
Det som vi finner mest intressant i tabell 4.10 är att medelinköpen hos MQ är större för dem som 
bor i en tätort jämfört med de som inte gör det. Följande är intresseväckande eftersom de som bor 
i en tätort ofta har ett större utbud av kläder och därav har MQ större konkurrens i tätorter än i 
mindre städer. Vald huvudanledning till minskade inköp hos MQ skiljer sig inte i så stor 
utsträckning mellan de respondenter som bor i tätorter respektive inte bor i tätorter. Den 
minskade lojaliteten beror på jämt fördelade huvudanledningar vid en jämförelse mellan de två 
grupperna.   
 
Se även Bilaga 6. 
 
Vi valde att ta med någon aspekt av jämförelse mellan huruvida respondenten bor i en tätort 
respektive inte eftersom MQ profilerar sig med en betoning på det urbana livet. Genom det 
senaste konceptet ”Urban Life” vill MQ förmedla att hemvisten är det urbana livet, oberoende 
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hemvist och kläder. Livsstilen borde skilja sig beroende på var respondenten bor men MQ’s kund 
kanske är densamma. 

Tabell 4.11 Totalsumma spenderad på kläder/mån 

 
På frågan över hur mycket respondenterna totalt spenderar på kläder varje angav flest 
respondenter att de spenderar 501-1000 kronor. Utöver den siffran är det relativt jämnt fördelat 
mellan 1001-2500 kronor.  
 
Se även Bilaga 7. 
 
Vilken månadsinkomst har du (brutto)? (kronor) 
0-7000 7001-

15000 
15001-
25000 

25001-
30000 

30001-
35000 

35001-
40000 

>40001  Vill inte 
säga 

SUMMA 

2 4 11 14 8 5 5 12 Σ 61 

3 % 6 % 18 % 23 % 13 % 8 % 8 % 20 % 100 % 
Tabell 4.12 Månadsinkomst i brutto 

 
Flest respondenter i vårt urval tjänar mellan 20 001 och 30 000 kronor. Vilket även illustreras 
med hjälp av diagrammet nedan.  

 
Figur 4.3 Diagram över månadsinkomst i brutto 

 

Hur mycket spenderar du totalt på kläder varje månad?   
0-500 kr 501-1000 

kr 
1001-
1500 kr 

1501-
2000 kr 

2001-
2500 kr 

2501-
5000 kr 

>5000 
kr 

Vet ej SUMMA 

6 15 9 7 9 11 2 2 Σ 61 

10 % 24,5 % 15 % 11,5 % 15 % 18 % 3 % 3 % 100 % 
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Det är viktigt att tänka på att en lojal kund inte behöver vara höginkomsttagare eller 
storspenderare. MQ bör fundera över vilka kunder som tillhör den lojala typen i deras valda 
kundsegment. (Blomqvist et al. 1999, ss. 38-39) 
 
Vilken målgrupp tror du att MQ riktar sig till?  
18-25 år 18-50 år 20-40 år 25-45 år Vet ej SUMMA 
9 11 20 18 2 Σ 61 

13 % 18 % 34,5 % 29,5 % 3 % 100 % 

Tabell 4.13 MQ’s målgrupp 

 
Enligt vår undersökning har MQ’s kunder svårigheter att identifiera företagets målgrupp. Det kan 
bero på förändringarna i konceptet som MQ har gått igenom de senaste åren. Målgruppen har 
föryngrats och de äldre kunderna tilltalas inte i samma utsträckning av MQ’s sortiment längre.  
 
Det är mycket möjligt att MQ har delgivit kunderna en förvirrad positionering vilket har 
resulterat i att kunderna får en förvirrad uppfattning av varumärkets image och vem de riktar sig 
till. En förvirrad positionering av varumärket bland kunderna kan leda till dålig försäljning och 
lönsamhet. (Kotler 2005, s. 444) 
 
Hur MQ profilerar sig avgör vilken plats de får i kundens medvetande. Den splittrade bilden av 
vilken målgrupp MQ riktar sig till kan bero på att kunden har fått flera olika attribut att förhålla 
sig till inom en relativt kort tidsram. Det tar lång tid att arbeta sig in i kundens medvetande. Att 
byta koncept med jämna mellanrum medför att MQ’s kunder får en splittrad bild av företaget i 
sitt medvetande. Det är av stor vikt att företag är tydliga i sin positionering och är konsekventa 
med vad de förmedlar till konsumenten. (Kotler 2005, s. 444) 
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Figur 4.4  

 
Figur 4.4 visar huruvida respondenten hör till MQ’s målgrupp eller inte samt inom vilket 
åldersintervall de tror att MQ riktar sig till. De kunder som har identifierat MQ’s målgrupp samt 
tillhör den identifierar sig med MQ och det är en aspekt som beskriver kundens förhållande till 
företaget. Vi har efter genomförd undersökning ångrat att sista åldersintervallet 25-45 år ligger 
för nära den faktiska målgruppen.  
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5 Slutsats 
I kapitel fem ges en presentation av de slutsatser vi har kommit fram till under vår studie. Vi 

kommer även att besvara vår problemformulering.  

Problemet med otrogna kunder är välkänt inom modebranschen. Relationsmarknadsföring lämpar 
sig bäst då kunden har långa tidshorisonter och skulle få stora kostnader vid byte av leverantör. 
Båda parter arbetar i det fallet med att finna en bra långsiktig relation. I vårt fallföretags situation 
är inte relationsmarknadsföring optimalt eftersom kunden har korta tidshorisonter och inga stora 
kostnader vid byte av företag. Mellan MQ och deras kunder som ingår i vårt urval anser vi att 
endast företaget kämpar för en långsiktig relation.  
 
Vilka betydelsefulla faktorer påverkar den minskande kundlojaliteten hos MQ?  
Faktorer som påverkar och bidrar till den minskade kundlojaliteten hos MQ är företagets 
förändrade koncept och föryngring av målgruppen. MQ’s förändring av koncept och målgrupp 
bidrar till att företagets tidigare trogna kunder inte längre kan identifiera sig med MQ. Det 
påverkar kundlojaliteten i kundklubben negativt. Att kunddatabasen inte är uppdaterad har också 
betydelse för den minskande kundlojaliteten hos MQ. Det resulterar i att det är omöjligt för 
företaget att arbeta med relationsmarknadsföring. 
 
MQ’s guld- och silvermedlemmar nedgraderas i kundklubben på grund av sina minskade inköp. 
Deras minskade inköp beror främst på att sortimentet inte längre tilltalar merparten av de 
tillfrågade kundklubbsmedlemmarna. Problemet är att kundklubben har en allt för hög 
medelålder, 38 år. Enligt vår studie ligger medelvärdet för nära MQ’s övre gräns i 
målgruppsdefinitionen 20-40 år. Kundklubbens höga medelålder leder till att företaget 
kommunicerar med ett äldre segment som i stor utsträckning inte längre tilltalas av MQ’s 
sortiment. De har tappat intresset för MQ’s sortiment och tilltalas inte av de erbjudanden som de 
erhåller genom kundklubben. Följden blir att kundklubben inte uppnår önskad effekt, det vill säga 
ökad vinst.  
 
Vi anser att respondenterna i vårt urval besöker butikerna för få gånger. Eftersom butikerna är 
företagets viktigaste mötesplats där integrationen med kunden sker, är det av stor vikt att 
kunderna kontinuerligt återkommer till butikerna. 
 
I undersökningen framkommer att de som är äldre än den övre gränsen i målgruppen inte tilltalas 
av MQ’s sortiment. Eftersom det äldre segmentet inte längre attraheras av sortimentet minskar 
sannolikt även deras antal besök i butik per kvartal.  
 
Vilken roll spelar kundklubbserbjudandets värde för kundklubbsmedlemmarna? 
Merparten av respondenterna i vår undersökning anser att de inte handlar mer hos MQ på grund 
av att sitt medlemskap i kundklubben. De väljer alltså inte MQ över någon annan butik endast på 
grund av sitt medlemskap i kundklubben. Vi kan utifrån det dra slutsatsen att kundklubben inte 
har den effekt dom företaget önskar det vill säga skapa köptrohet och ökad försäljning. Det 
kundklubbsmedlemmarna värdesätter mest är de ekonomiska fördelarna av medlemskapet i MQ’s 
kundklubb.  
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6 Avslutande diskussion 
I kapitel sex ges rekommendationer till företaget tillsammans med förslag på vidare forskning. 

6.1 Rekommendationer till MQ 
Eftersom den minskade kundlojaliteten i MQ’s kundklubb ses som ett allvarligt problem av 
företaget krävs att åtgärder vidtas för att vända trenden. 
 
En betydelsefull faktor till den minskade kundlojaliteten i MQ’s kundklubb är att äldre 
medlemmar inte tilltalas av MQ’s sortiment, vilket har lett till minskade inköp. Problemet är att 
kundklubben har en allt för hög medelålder på 38 år, jämfört med företagets målgrupp på 20-40 
år. Medelåldern i kundklubben ligger alltså för nära den övre gränsen i företagets målgrupp. Till 
följd av den höga medelåldern i kundklubben kommunicerar MQ med ett äldre segment som 
sannolikt inte påverkas av de ansträngningar företaget gör för att skapa en relation. De har tappat 
intresset för MQ’s sortiment och tilltalas inte av de erbjudanden som de erhåller genom 
kundklubben. Vi föreslår att företaget vidtar någon av följande åtgärder för att nå en högre 
lojalitet i kundklubben: 
 

• Arbeta för att sänka medelåldern i kundklubben för att få en bättre överensstämmelse med 
företagets målgrupp. 

• Höja åldersintervallet i målgruppen för att rikta sig mer mot ett äldre ålderssegment samt 
anpassa sortimentet efter det.  

 
Eftersom MQ nyligen har sänkt sin målgrupp är det andra alternativet inte att föredra, då det 
skulle skada MQ’s framtoning. Det skulle kunna leda till att de förlorar sin plats i kundens 
medvetande. Därför är det att föredra att företaget arbetar för att sänka medelåldern i 
kundklubben genom att värva fler yngre kunder. Då företaget förlorar i lojalitet hos äldre kunder 
måste företaget rikta sig mer mot det yngre ålderssegmentet. Annars förlorar 
lojalitetsprogrammet sin effekt.  
 
Ytterligare en orsak bakom den minskade kundlojalitet är kundklubbsmedlemmarnas minskade 
intresse för MQ och att de därmed inte besöker butikerna i samma utsträckning som förut. 
Eftersom butikerna är företagets viktigaste mötesplats där integrationen med kunden sker, är det 
av stor vikt att kunderna kontinuerligt återkommer till butikerna. Vi anser att en lojal kund bör 
besöka MQ’s butiker mer än 1 gång per kvartal. För att öka trafiken i butik bör hemsidan 
utvecklas för att verka som ytterligare en mötesplats. Det kan åstadkommas genom att: 
 

• Öka nyhetsvärdet på hemsidan, genom att exempelvis exponera aktuellt sortiment där. 

• Få kundklubbsmedlemmarna att engagera sig mer i företaget. Det kan åstadkommas med 
hjälp av att kontinuerligt anordna tävlingar där endast kundklubbsmedlemmar får delta. 
Intresseväckande tävlingar skulle också kunna ledan till att fler vill ansluta sig till 
kundklubben. Det är också ett lämpligt alternativ för att locka yngre till att ansluta sig till 
kundklubben.  

 
Genom undersökningen kan vi konstatera att merparten av respondenterna inte anser att de 
handlar mer hos MQ på grund av att sitt medlemskap i kundklubben. Det innebär att MQ’s 
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lojalitetsprogram enligt kunden inte påverkar dem. Även om nära hälften av försäljningen kan 
härledas till kundklubbsmedlemmar, anser vi att kundklubben kan utvecklas ytterligare för att 
därigenom öka försäljningen och kundlojaliteten.  
 
Kundklubbsmedlemmarna värdesätter mest de ekonomiska fördelarna av medlemskapet. 
Följande bör företaget beakta och utveckla erbjudanden som är anpassade efter kundens 
inköpsmönster. Det skulle sannolikt leda till ökad försäljning. För att åstadkomma följande är det 
en förutsättning att företaget uppdaterar kunddatabasen.  

6.2 Förslag på vidare forskning 
Vi hoppas att vår undersökning har väckt intresse och gett en djupare förståelse kring 
kundlojalitet och lojalitetsprogram. Förhoppningsvis inspirerar uppsatsen till vidare forskning.  
 
Uppsatsen har undersökt vilka faktorer som påverkar den minskade kundlojaliteten i MQ’s 
kundklubb. Informationen som samlades in var riktad mot fallstudieföretaget och är därför inte 
generell. Under arbetets gång uppkom flertalet nya frågeställningar som hade varit intressanta att 
undersöka. Speciellt för MQ hade det varit intressant att undersöka huruvida företagets kunder 
skulle attraheras av en e-handel. Ytterligare en frågeställning som går att applicera på ett 
fallstudieföretag är hur villig kunden är att arbeta med relationen till företaget. Så länge kunden 
inte är villig att anstränga sig i relationen till företaget blir det svårt för företaget att försöka 
upprätthålla en god relation.  Förhållandet mellan konsument och leverantör måste vara 
ömsesidigt för att uppnå bästa möjliga relation.  
 
Generellt hade en undersökning över sambandet mellan antalet medlemskap i olika kundklubbar 
och typ av kund. Alltså undersöka hur kundklubbsmedlemskapet skiljer sig mellan olika typer av 
kund. Vem är kunden som endast är medlem i en kundklubb respektive alla kundklubbar? Hur 
skiljer sig de olika kundtyperna åt ur en lojalitetsaspekt?  
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Bilaga 1 
 
Intervju med Ann-Sophie Eriksson Kundklubbsansvarig MQ, 09-02-17 
 

o Hur många kundklubbsmedlemmar har nedgraderats under 2008? 
 

o Vilka bakomliggande orsaker tror du kan ligga till grund för den minskade lojaliteten?  
 

o Hur ser MQ på den minskade kundlojaliteten hos sina tidigare trogna 
kundklubbsmedlemmar? 

 
o Hur är MQ’s kundklubb uppbyggd? 

 
o Anpassas erbjudanden efter kundens inköpsmönster?  

 
o Hur sköts kommunikationen mellan kundklubb och kund? 

 
o Vilka mervärden får silver respektiv guld-medlemmar?  

 
o Hur ansluter en kund sig till er kundklubb? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Intervju med Joakim Holmstrand Marknads- och försäljningschef MQ, 09-03-04 

o Vad är MQ’s affärsidé och vision? 

o Vad vill ni få reda på genom vår undersökning?  
 

o Hur ser er typiska kund ut?  
 

o Hur har MQ’s marknadsföring förändrats under de senaste åren?  
 

o Hur definierar du er målgrupp?  
 

o Berätta om MQ’s olika koncept, MQ of Sweden, Big fan of Varumärken och Urban.  
 

o Vilka variabler hos era nedgraderade kunder skulle ni vilja veta mer om? Inkomst, 
yrke, totala klädkonsumtion per månad, anledning att de handlar/inte handlar hos er?  

 
o Hur många anser du att vi bör undersöka?  

 
o Vilken är din definition av en lojal kund? 



Bilaga 3 

Frågeformulär  
 

1. Vad är den huvudsakliga anledningen till att du har handlat mindre på MQ 
föregående år jämfört med tidigare?  
1. � Sortimentet tilltalar mig inte  
2. � Mindre klädbudget 
3. � MQ’s kundklubbserbjudanden motsvarar inte mina förväntningar 
4. � Tillfällighet 
5. � Jag vet inte 
Motivering till fråga: Den här frågan är en viktig kärnfråga som kan ge oss svar på 
bakomliggande orsaker till att respondenten har handlat mindre på MQ än tidigare.  
 
2. Hur många klädbutikers kundklubbar är du medlem i?  
1. � 1-3 
2. � 4-6 
3. � 7-9 
4. � <10 
5. � vet ej 
Motivering till fråga: Ger oss en indikation för hur många konkurrenter kundklubben 
konkurrerar med.  
 
3. Handlar du mer i MQ’s butiker på grund av att du är medlem i kundklubben? 
1. � Ja, det påverkar mig 
2. � Nej, det påverkar mig inte 
3. �  Jag vet inte 
Motivering till fråga: Vi vill veta om kundklubben har den effekt som företaget önskar, det 
vill säga stärks relationen i och med medlemskapet.  
 
4. Vad värdesätter du mest i MQ’s kundklubb?  
1. � Klubbkvällarna 
2. � Bra bonussystem 
3. � Bra rabatterbjudanden 
4. � Bra service och tjänster i butik 
5. � Inget speciellt  
Motivering till fråga: Vi vill veta vilken aspekt i kundklubben som kunden värdesätter mest.  
 
5. Motsvarar MQ’s kundklubb dina förväntningar? 
1. � Ja 
2. � Nej 
3. � Vet ej 
Motivering till fråga: Det här är viktigt att veta eftersom det är ett verktyg från företagets sida 
som syftar till att stärka relationen.  
 

6. Hur ofta besöker du en MQ-butik per kvartal? 
1. � Ingen gång 
2. � 1-3 gång 
3. � 4-6 gånger 



4. � 7-9 gånger 
5. � 10-12 gånger 
6. � 13 gånger eller mer  
Motivering till fråga: Enligt MQ’s marknads- och försäljningschef Joakim Holmstrand är 
antal besök i butiken också ett mått på kundernas lojalitet där 1 gång per kvartal klassas som 
en lojal kund i kombination med att de handlar för minst 2500 kronor per år. Vi vill med den 
här frågan ta reda på om MQ finns i kundens medvetande samt få en indikation på lojalitet.  
 
 

7. Vilken månadsinkomst har du (brutto)?  
1. � 0-7000 
2. � 7001- 15 000 
3. � 15 001- 25 000 
4. � 25 001- 30 000 
5. � 30 001- 35 000 
6. � 35 001- 40 000 
7. � 40 001 eller mer 
8. � Vill inte säga 

Motivering till fråga: Med hjälp av den här frågan kan vi undersöka samband mellan inkomst 
och klädkonsumtion.  
 

8. Hur mycket spenderar du totalt på kläder varje månad? (Ratiodata) 
1. � 0-500 kr 
2. � 501-1000kr 
3. � 1001-1500kr 
4. � 1501-2000kr 
5. � 2001-2500kr 
6. � 2501-5000kr 
7. � Över 5000kr 
8. � Vet inte 
Motivering till fråga: Vi vet genom att betrakta registrerade inköp hos MQ för vilket belopp 
kunden handlar per år hos MQ. Vi kan genom att efterfråga den här variabeln beräkna hur stor 
andel av de totala klädinköpen som sker hos MQ. Viss indikation på lojalitet?  
 
9. Vilken målgrupp tror du att MQ riktar sig till? (nominal) 
1. � 15-25 
2. � 18-50 
3. � 20-40 
4. � 25-45 
5. � Vet inte 
Motivering till fråga: Hur uppfattar kunden MQ? Anser de att de själva tillhör målgruppen? 
Om inte så kan det vara en anledning till den minskade lojaliteten.  



Bilaga 4 

 
 
Diagrammet visar hur förhållandet mellan antal kundklubbar respondenten är medlem i och 
huruvida de bor i en tätort eller inte ser ut. Fördelningen är relativt jämn frånsett att fler 
respondenter är medlem i 1-3 kundklubbar i tätorter.  

                       Tätort         Ej tätort 

 
Bor den tillfrågade i en 

tätort 
respektive inte i en tätort 

 



Bilaga 5 
 

 
Ur diagrammet kan vi utläsa förhållandet mellan orsak till minskade inköp hos MQ samt 
huruvida respondenten påverkas av medlemskapet eller ej. De respondenter som har angivit 
att de inte påverkas av medlemskapet har i störst utsträckning svarat att deras minskade inköp 
beror på att de inte tilltalas av sortimentet. En stor del av följande grupp har också angivit att 
deras minskade inköp beror på en ren tillfällighet. Av de respondenter som har angivit att de 
påverkas av att vara medlem i kundklubben är fördelningen mellan huvudanledning till 
minskade inköp hos MQ relativt jämnt fördelat.  



Bilaga 6 

 
Diagrammet visar i enlighet med tidigare resonemang kring att huvudanledning till minskade 
inköp hos MQ mellan respondenter som bor i tätort respektive ej gör det inte skiljer i så stor 
utsträckning.  
 

 Tätort   Ej tätort 
 

Bor den tillfrågade i en tätort respektive inte i en tätort 



Bilaga 7 
 

 
 
Diagrammet visar sambandet mellan variablerna medelvärde för inköp hos MQ under 2008, 
klädkonsumtion per månad och månadsinkomst. De respondenter som har en månadsinkomst 
inom intervallet 7001-15 000 kronor handlar för 1501-2000 kronor per månad och i 
genomsnitt handlar de alltså mest hos MQ bland respondenterna i de olika inkomstintervallen. 
Det skulle kunna innebära att MQ har lönsamma kunder inom ett lägre inkomstintervall än 
vad som anses vara medelinkomst i Sverige. Dock är vårt urval för litet för att kunna 
säkerställa resultat angående följande. Medelvärde för inköp hos MQ under 2008 kan också 
vara missvisande eftersom det påverkas av extremvärden. Vi valde trots allt att ta ett 
medelvärde eftersom diagrammet blev svårt att utläsa annars. 
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