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Abstract 

The last couple of years have led to an explosion of new brands and products, whose 

offers and communication practically drains its customers. This has increased the 

importance of the loyalty concept for companies today. By companies succeed in 

retaining their existing customers; the company can increase its own profit, because it is 

significantly more expensive to attract new customers. The literature says that a customer 

loyalty program that is adapted to the customer is the key to retaining the most profitable 

customers. Customer loyalty programs enable companies to communicate with customers 

on a more individual basis, which leads to customers feeling more special and having a 

stronger connection to the company. Since the number of customer loyalty programs 

increases, companies need to communicate with their customers on a more personal level.  

The purpose of the essay is to examine how companies should communicate with 

customers who participate in customer loyalty programs. To answer this question the 

study is defined to identify differences between target groups, which personal 

information that companies can collect to generate personal offers and which channels 

and messages that the customers want to receive. The research is based on a pre study 

with a qualitative approach, based on personal interviews to get a deeper understanding 

about how customers perceive communications within a customer loyalty program. The 

main study is based on a quantitative approach, and is characterized by a questionnaire 

study which was handed out to both members and non members of a loyalty program. 

Our empirical findings show that the primary reason why customers participate in 

customer loyalty programs is to receive different kinds of discounts. Members are keen to 

receive personal discounts that are based on their personal needs and preferences. Despite 

to that, customers are restrictive to submit this information to companies which makes it 

difficult to companies to obtain their customers’ needs. The study further show that 

women more frequently participate in loyalty programs than men, and that the most 

popular channel to receive information from the loyalty program is through e-mail.  

The essay is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

Konsumentmarknaden har på senare år fullkomligen exploderat av nya produkter och 

företag, vilket gör att erbjudanden och kommunikation praktiskt taget regnar över 

kunderna. Detta har medfört att lojalitet har blivit ett allt viktigare begrepp för företag. 

Genom att företag lyckas behålla sina befintliga kunder, kan företaget öka sin egen 

lönsamhet, då det är betydligt dyrare att attrahera nya kunder. Litteraturen menar att ett 

lojalitetsprogram som är anpassat efter kunden är nyckeln till att behålla de mest 

lönsamma kunderna. Lojalitetsprogrammet möjliggör för företag att kommunicera med 

kunderna på en mer personlig nivå, vilket gör att kunderna känner sig mer speciella och 

viktiga för företaget. Men då antalet lojalitetsprogram ökar, måste företaget börja 

kommunicera mer på kundernas villkor. Dock är det allt fler företag som slåss om 

kundernas lojalitet, vilket har bidragit till att företag behöver anpassa sin kommunikation 

efter kundernas behov. 

Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur företag bör kommunicera med kunder 

som ingår i ett lojalitetsprogram genom att besvara vilka skillnader som finns mellan 

olika målgrupper, vilka personliga uppgifter som kunderna är bekväma med att 

kommunikationen baseras på samt vilka budskap och kanaler som kunderna föredrar. 

Undersökningen inleddes med en förstudie, där vi genom semistrukturerade personliga 

intervjuer fick en större förståelse för hur kunderna uppfattar kommunikationen i 

lojalitetsprogrammen. Huvudstudien bestod av en påstan enkätundersökning som delades 

ut till såväl medlemmar som icke-medlemmar, genom vilken vi erhöll svar som 

tillsammans med teori besvarade våra frågeställningar. 

Studien visade att diverse erbjudanden och rabatter är det som i första hand lockar kunder 

till att bli medlemmar i lojalitetsprogram. Vidare är fler kvinnor än män anhängare till 

lojalitetsprogram. Trots att många medlemmar var intresserade av att erhålla personliga 

erbjudanden, var de mindre bekväma än vi förutspått med att lämna ut vissa personliga 

uppgifter till företaget. Den kanalen som i många fall visade sig vara mest populär bland 

medlemmarna var e-mail. 
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1 Inledning 

Följande kapitel beskriver vikten av uppsatsens forskningsproblem med hjälp av en 

problembakgrund och problemdiskussion. Kapitlet inleds med en beskrivning av relationer 

mellan företag och kunder, och mynnar senare ut i en diskussion i hur kunder upplever 

kommunikation inom en sådan relation på olika sätt. Därefter presenteras studiens 

forskningsproblem, syfte, avgränsningar samt uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Lojalitet är ett begrepp som vuxit sig allt starkare i de moderna företagens verklighet, vilket 

enligt Butscher (2000) är en konsekvens av dagens enorma utbud av produkter. Det är därför 

extra viktigt för företag att behålla sina befintliga kunder, eftersom ett stort antal företag och 

produkter idag konkurrerar om kundernas uppmärksamhet. Grönroos (2002) menar att företag 

kan behålla sina kunder genom att skapa ett högre värde för dem än vad de konkurrerande 

företagen lyckas med. En nöjd kund som upplever att det finns fördelar med att ingå i en relation 

med ett företag blir dessutom mer mottaglig för företagets kommunikation. Rent ekonomiskt är 

den relationsskapande processen viktig för företag, eftersom det är mer lönsamt att behålla 

befintliga kunder än att attrahera nya (Butscher, 2000; Grönroos, 2002; Tapp, 2008; Yi & Jeon, 

2003). I många fall liknas relationer mellan företag och kund vid ett traditionellt äktenskap och 
Levitt (1983, se Evans, Jamal & Foxall, 2006, s. 260) använder sig av följande liknelse: 

”… köpet utgör bara slutet av uppvaktningen; därefter kommer äktenskapet. Hur bra 

ett äktenskap är kommer att vara beroende av hur pass bra relationen hanteras av 

säljaren.” 

Ansvaret ligger således på företaget att relationen hanteras på rätt sätt, så att kunden upplever att 

det finns ett syfte med att ingå i en relation. En väsentlig komponent i relationen är, likt Lewitt 

(1983, se Evans, Jamal & Foxall, 2006) förespråkar, att utbytet även är positivt för kunden 

eftersom det enbart är på kundens villkor som en ömsesidig relation kan uppstå och utvecklas. 

Dagens teknik har blivit allt mer sofistikerad och företag har därmed fått möjligheten att använda 

sig av mer precisa och relationsskapande metoder som identifierar varje enskild kunds 

köpmönster och preferenser (Meyer-Waarden, 2008; Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005; 

Uncles, Dowling & Hammond, 2003; Yi & Jeon, 2003). Detta gör att företag kan identifiera de 

mest lojala kunderna och anpassa kommunikationen därefter, för att på så vis öka den 

tillfredsställelse och det värde som kunderna upplever (Yi & Jeon, 2003). 

Ett sätt för företag att identifiera och behålla de mest lönsamma kunderna är att använda sig av ett 

lojalitetsprogram (Meyer-Waarden, 2008; Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005; Yi & Jeon, 

2003). Ett lojalitetsprogram gör det enligt Meyer-Warden (2008) möjligt för företag att lagra 

bland annat kunders personuppgifter och transaktionshistorik. Genom att de lönsamma kunderna 

identifieras kan företag skapa fokus i dess marknadsaktiviteter genom riktad kommunikation till 

de mest lojala kunderna, vilket ger utrymme till en mer kostnadseffektiv kommunikation. Meyer-

Warden menar nämligen att lojala kunder gynnar företag genom att antalet transaktioner ökar, 

vilket i sin tur leder till ökade intäkter för företaget. För att kunden ska uppleva ett syfte med att 

ingå i en relation med ett företag genom ett lojalitetsprogram, menar Butscher (2002) att 

kunderna i sin tur måste belönas för sin lojalitet. Belöningarna är exklusiva för 
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lojalitetsprogrammets medlemmar och kan ske genom bland annat bättre erbjudanden, 

personligare service eller särskilda förmåner. 

1.2 Problemdiskussion 

Lojalitetsprogram gör det enligt Meyer-Warden (2008) möjligt att lagra personlig information 

och transaktionshistorik om ett företags kunder, vilket skapar tillfälle att bygga 

kommunikationsstrategier som baseras därpå. Kunder har ofta olika inköpsmönster och 

preferenser, och ett lojalitetsprogram kan då vara ett effektivt verktyg för att identifiera dessa 

skillnader och skapa så effektiv kommunikation som möjligt. Många kunder vill idag dessutom 

erhålla kommunikation som är personligt riktad, eftersom irritation eller ointresse ofta uppstår 

vid budskap som upplevs som irrelevanta (Tapp, 2008). Samtidigt menar Pitta, Franzak och Laric 

(2003) att kunder blivit allt mer restriktiva när det kommer till att lämna ut personlig information, 

eftersom de inte vill att uppgifterna ska missbrukas eller säljas vidare. Kundens personliga 

integritet begränsar därmed kundens eget intresse av individbaserad kommunikation. Grönroos 

(2004) menar därför att det är essentiellt att företag är tydliga och öppna med hur insamlad 

information behandlas, så att kunden faktiskt vågar lämna ifrån sig information. 

Även Patterson och O’Malley (1998) talar om vikten av att hitta en individuell framtoning när det 

kommer till kommunikation med ett företags kunder. De menar att dagens intensiva mediebrus 

gjort det allt svårare för kunder att selektera och bearbeta alla de budskap som de dagligen utsätts 

för. En kommunikationsstrategi baserad på den enskilda individen eller mindre segment gör det 

därmed lättare för kunder att uppmärksamma de budskap som berör och är av intresse för just 

dem. Dessutom menar Tapp (2008) att kunder inom ett företags målgrupp ofta präglas av olika 

intressen och preferenser. Dessa skillnader hittas bland annat när det kommer till kön och ålder, 

och kan skilja en målgrupp åt i exempelvis vilka budskap eller kanaler som de föredrar. Därmed 

har det blivit allt viktigare för företag att anpassa sin kommunikation efter kundernas behov i 

form av bland annat kanal och budskap.  

Detta är dock ingen lätt uppgift i dagens samhälle som domineras av otalet kanaler, vilket gör det 

svårt att täcka en målgrupp via en enda kanal. Satofuka, Kantola och Kono (2009) menar att 

företag påverkas mer och mer av den individuella konsumenten när de väljer vilken eller vilka 

marknadsföringskanaler de bör fokusera på i en viss situation. Företag måste således ta hänsyn 

till den individuella konsumenten vid val av kanal där varje situation, kampanj och 

produktlansering kräver en noggrann avvägning innan de slutgiltiga marknadsföringskanalerna 

bestäms (Tapp, 2008). 

Nya och innovativa marknadsföringskanaler som levererar relevanta och personliga budskap till 

konsumenterna, har enligt Roach (2009) blivit vanligt förekommande för företag att använda sig 

av under det senaste årtiondet. Främst Internet och mobiltelefonen har underlättat för företag att 

kommunicera mer individuellt med både befintliga och potentiella kunder. Butscher (2002) 

menar att dessa kanaler ofta tillämpas i samband med dagens lojalitetsprogram, eftersom de 

snabbt kan nå enskilda eller olika segment av ett företags kunder. Samtidigt är traditionella 

kanaler som exempelvis adresserad direktreklam fortfarande något som flitigt skickas ut till 

lojalitetsprogrammens kunder.  
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Kommunikation med ett lojalitetsprograms medlemmar bör dock inte enbart baseras på själva 

kanalen, utan kommunikationens budskap är av lika stor vikt. Evans, Jamal och Foxall (2006) 

menar att det finns skillnader i hur kunder betraktar en relation och dess kommunikation, och 

därmed behöver företag vara medvetna om dessa skillnader för att kunna skapa 

kommunikationsstrategier som bygger på kundernas behov. 

1.3 Problemformulering 

Många studier har tidigare studerat fenomenet lojalitetsprogram och på vilka sätt det gynnar 

företag som vill skapa lojala kunder. Dock har ingen studie ännu berört hur kundernas 

kommunikationsbehov inom programmet ser ut, vilket framförallt är en aktuell fråga med tanke 

på dagens ständigt växlande utbud av kanaler. Därmed har ovanstående problemdiskussion har 

mynnat ut i följande forskningsfråga: 

Hur bör företag kommunicera med kunder som ingår i ett lojalitetsprogram? 

 Vilka skillnader finns mellan olika målgrupper? 

 Vilka personliga uppgifter är kunderna bekväma med att kommunikationen baseras på? 

 Vilka budskap och kanaler föredrar kunderna? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur företag bör kommunicera med kunder som ingår i ett 
lojalitetsprogram. För att få ett svar på frågan har vi studerat vilka skillnader som finns mellan 

olika målgrupper. Dessa skillnader har främst baserats på de demografiska variablerna kön och 

ålder. Eftersom lojalitetsprogram underlättar för företag i att identifiera enskilda kunders 

köpmönster och anpassa kommunikation därefter, har studien även innefattat vilka personliga 

uppgifter som kunderna är bekväma med att lämna ut till företag. Till sist syftar undersökningen 

till att besvara vilka budskap och kanaler som kunderna fördrar. 

1.5 Avgränsningar 

Studien har huvudsakligen avgränsats till att undersöka hur företag bör kommunicera med kunder 

som redan ingår i ett lojalitetsprogram. För att identifiera huruvida vissa kunder väljer att inte 

delta i lojalitetsprogram är en effekt företagens nuvarande kommunikationsstrategier, har vi valt 

att innefatta både befintliga och potentiella medlemmar i studien. Undersökningen har även 

avgränsats till att enbart studera lojalitetsprogram som verkar på konsumentmarknaden, och 

utesluter således lojalitetsprogram mellan företag. 

1.6 Uppsatsens disposition 

Nedan presenteras den fortsatta dispositionen för uppsatsen. 

Kapitel 2. Metod 

I Kapitel 2 presenteras de val som gjorts för att på bästa sätt kunna genomföra undersökningen. 

En beskrivning ges över vilken ansats undersökningen har, vilken data som samlats in och vilka 
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tekniker som använts för att generera den, på vilket sätt urvalet av respondenterna gjort, samt hur 

vi ser på samspelet mellan empiri och teori. Kapitlet avslutas med våra reflektioner kring vad 

som eventuellt kunnat göras bättre i genomförandet av undersökningen, samt dess tillförlitlighet. 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen lyfter vi fram den relevanta teori som berör lojalitetsprogram och 

kommunikation. Kapitlet inleds med en presentation av vad ett lojalitetsprogram är, hur det 

definieras samt vilket värde det ger företag och kund. Därefter beskrivs teori kring hur 

kommunikation inom ett lojalitetsprogram kan gå till, samt eventuella skillnader mellan olika 

målgrupper. Vidare beskrivs hur direktmarknadsföring kan användas då man arbetar med 

kommunikation inom ett lojalitetsprogram. Kapitlet avslutas med en presentation av de kanaler 

som ofta används i samband med kommunikation med medlemmar. 

Kapitel 4. Resultat av den empiriska undersökningen 

De resultat som genererades genom undersökningen presenteras i kapitel 4. Kapitlet inleds med 

en sammanfattning av de svar vi erhöll genom förstudien. Därefter presenteras resultaten av 

enkätundersökningen i diagramform, tillsammans med beskrivande text. Många av diagrammen 

är uppdelade efter kön eller ålder, för att tydliggöra eventuella skillnader som identifierats. 

Kapitel 5. Analys 

I kapitel 5 analyseras studiens empiri tillsammans med den teori som presenteras i kapitel 3. 
Analysen har delats upp efter tre rubriker – Relationer, där målgruppsskillnader tas upp samt på 

vilket sätt medlemmarna önskar koppla sig själva till sitt medlemskap, Kommunikation, där vi tar 

upp de budskap som medlemmarna önskar, samt vilka kanaler de vill ha dem genom, samt Den 

personliga integriteten, där vi reflekterar kring vad kunderna anser blir för privat. 

Kapitel 6. Slutsatser 

De slutsatser som dragits från föregående analys, presenteras i kapitel 6. Slutsatserna syftar till att 

besvara studiens forskningsfrågor, och belyser hur företag bör kommunicera med kunder som är 

medlemmar i ett lojalitetsprogram. 

Kapitel 7. Avslutande diskussion 

Uppsatsen avslutas med en diskussion, där vi reflekterar kring ämnet lojalitetsprogram och 

kommunikation. Vi presenterar de tankar vi haft under arbetets gång, samt hur lojalitetsprogram 

kan tänkas utvecklas i framtiden. 

Referenser 

De referenser som använts i uppsatsen presenteras här i alfabetisk ordning. 

Bilagor 

För att öka läsvänligheten av uppsatsen, har intervjufrågor samt enkät placerats i bilagor. 
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2 Metod 

Följande kapitel beskriver hur vi har valt att angripa studiens forskningsproblem. Kapitlet inleds 

med en beskrivning kring studiens ansats och datainsamlingsteknik. Därefter presenterar vi val 

av urvalsmetod och hur vi ser på samspelet mellan teori och empiri. Till sist diskuteras studiens 

tillförlitlighet samt hur vi eventuellt kunde ha hanterat undersökningen bättre under felkällor. 

2.1 Tvärsnittsansats 

Studien som genomförts består av två delar – en förstudie och en huvudstudie. Då vi med studien 

ämnade undersöka hur företag bör kommunicera med kunder som ingår i ett lojalitetsprogram, 

har vi utgått från en tvärstudieansats. Tvärsnittsansatser innebär nämligen enligt Christensen et al. 

(2001) att man undersöker ett större antal respondenter ur en specifik målpopulation vid ett och 

samma tillfälle, för att kunna säga något om hela målpopulationen. Då vi även avser undersöka 

huruvida det finns skillnader i hur män och kvinnor samt olika åldersgrupper önskar sin 

kommunikation från lojalitetsprogrammet, är en tvärsnittsansats att föredra. Johannessen och 

Tufte (2003) menar nämligen att en tvärsnittsundersökning kan generera resultat som visar på 

variationer mellan olika målgrupper. 

2.2 Datainsamlingstekniker 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi valt att samla in både kvalitativ och kvantitativ data. 

Genom att samla in kvalitativa data, menar Johannessen och Tufte (2003) att man kan erhålla en 

mer fyllig och detaljerad beskrivning av ämnet och området som undersöks. Vi valde att inleda 

studien med en förstudie där kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade personliga 

intervjuer, för att på så vis skapa oss en förförståelse som vi sedan kunde använda oss av när 

huvudstudien utformades. Förstudien syftade således till att ge oss en större inblick i hur 

konsumenter ser på lojalitetsprogram och hur de upplever kommunikationen i dem. Christensen 

et al. (2001) samt Johannessen och Tufte (2003) menar att man med fördel kan använda sig av en 

kvalitativ förstudie för att på så vis medföra att huvudstudien blir mer aktualiserad, precis och 

tillförlitlig. 

Huvudstudien är av kvantitativ karaktär, eftersom vi med hjälp av kvantitativ data kan erhålla en 

fingervisning för vad målpopulationen tycker, utan att för den delen behöva undersöka samtliga 

personer i den. Genom att genomföra undersökningen med en kvantitativ metod kan vi tydligare 

beskriva vad en större mängd konsumenter tycker och anser om det berörda ämnet (Christensen 

et al., 2001). Andersen (1998) menar att en kvantitativ undersökning är nödvändig för att erhålla 

ett resultat som mer eller mindre går att applicera på en hel population. Vi genomförde den 

kvantitativa undersökningen med hjälp av en enkätstudie, vilken Christensen et al. (2001) menar 

är att föredra då man vill ha ett större urval av respondenter som till exempel är spridda över ett 

stort geografiskt område, utan att kostnaderna blir alltför höga. 

2.2.1 Förstudie – Semistrukturerade personliga intervjuer 

Vår avsikt med förstudien var inte att erhålla några färdiga resultat om hur konsumenterna 

föredrar kommunikation inom ett lojalitetsprogram, utan snarare att skapa empiri som bidrog till 

en djupare och mer objektiv förståelse för hur studien borde fortsätta. Vi valde att genomföra 
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förstudien med hjälp av fem semistrukturerade personliga intervjuer, som enligt Johannessen och 

Tufte (2003) ger både intervjuare och respondent möjlighet att prata mer fritt, vilket skapar 

dynamik och djup i svaren. Det är samtidigt intervjuarens ansvar att hålla intervjun inom ämnet 

och styra den i önskad riktning. Johannessen och Tufte menar alltså att en semistrukturerad 

intervju utgör en bra balans mellan standardisering och flexibilitet. För oss var standardisering 

viktigt eftersom alla intervjuerna berörde samma frågor och områden, samtidigt som flexibiliteten 

bidrog till att vi fritt kunde använda oss av följdfrågor. 

Eftersom intervjuerna fungerade som en förstudie, ville vi inte att de skulle ta upp för mycket tid 

av hela studien, varav vi valde att enbart genomföra fem intervjuer. Vidare upplevde vi att de fem 

respondenternas svar påminde mycket om varandra, och att vi inte skulle erhålla några nya 

insikter genom att genomföra ytterligare intervjuer. Förstudien uppnådde således teoretisk 

mättnad, vilket enligt Christensen et al. (2001) innebär att ytterligare intervjuer inte kommer att 

förändra, utveckla eller bättre beskriva de resultat man redan erhållit. Intervjuerna genomfördes 

utefter en semistrukturerad mall, med nio frågor som berörde hur respondenter upplever 

kommunikation från lojalitetsprogram (se Bilaga 1).  

2.2.2 Huvudstudie – Påstana enkäter 

Eftersom undersökningen syftade till att beskriva hur företag bör kommunicera med kunder inom 

ett lojalitetsprogram och vilka eventuella skillnader som finns, valde vi att samla in kvantitativ 
data. Johannessen och Tufte (2003) menar att kvantitativa data tydligare kan identifiera 

variationer mellan olika målgrupper, varpå vi kunde tydliggöra hur starka dessa skillnader och 

likheter är. Studiens huvudsakliga datainsamling bestod vidare av en enkätundersökning som 

delades ut påstant. Anledningen till att just en påstan enkätundersökning genomfördes, var främst 

att vi med hjälp av den kunde erhålla många svar under en begränsad tidsperiod och till en låg 

kostnad. För att samla in en tillfredsställande kvantitet valde vi vidare att hålla enkäten enkel med 

ett begränsat antal frågor som ändå kunde hjälpa oss att ta fram ett trovärdigt och relevant svar.  

Enkätutformning 

Enkäten bestod av totalt 16 frågor fördelade på två sidor (se Bilaga 2). Eftersom vi antog att inte 

alla respondenter var medlemmar i något lojalitetsprogram, valde vi att dela upp frågorna i 

enkäten därefter. De fyra inledande frågorna riktade sig dock till samtliga respondenter, varav tre 

av dem berörde de demografiska variablerna Kön, Ålder och Bostadsort. Den fjärde frågan 

berörde huruvida respondenterna var medlem i något lojalitetsprogram eller inte, och syftade till 

att dela upp respondenterna i två grupper. De som inte var medlemmar fick besvara nästföljande 

fråga, som berörde anledningen till att de inte är medlem i något lojalitetsprogram. De som i 

stället redan var medlemmar, gick direkt till frågan efter och svarade på åtta frågor som 

behandlade bland annat vilka slags lojalitetsprogram de var medlemmar i, vilken information de 

var intresserade av samt hur de ville ha den. Enkäten avslutades därefter med tre gemensamma 

frågor för samtliga respondenter. Dessa frågor berörde bland annat vad respondenten var bekväm 

med när det kommer till hur personlig kommunikationen är.  

De flesta frågorna i enkäten bestod av slutna frågor, med färdiga alternativ för respondenten att 

kryssa i. För att inte låsa respondenten alltför mycket vid de alternativen som gavs, valde vi även 

att lägga till ett alternativ på vissa frågor där de respondenter som inte fann ett passande alternativ 
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fick fylla i sitt svar med egna ord. Två av de gemensamma frågorna i slutet av enkäten bestod av 

fritextfrågor där respondenten kunde fylla i fritt om han eller hon saknade någonting i dagens 

lojalitetsprogram eller hade något förbättringsförslag. Då vi ämnade dela ut enkäten påstant lades 

stor vikt på att den inte skulle vara alltför lång eller komplicerad, för att på så vis inte avskräcka 

respondenterna. Christensen et al. (2001) menar att det är viktigt att frågorna inte är för långa 

eller innehåller fackuttryck som lätt kan missuppfattas av respondenterna. Därför valde vi bland 

annat att använda uttrycket kundklubb i enkäten istället för lojalitetsprogram, eftersom vi genom 

förstudien förstod att det var ett uttryck som respondenterna var mer vana och bekanta med.  

2.3 Urval 

Att undersöka hela målpopulationen – bestående av samtliga personer som är medlem i något 

lojalitetsprogram – skulle vara alltför kostsamt och framförallt för tidskrävande. För att ändå 

avspegla målpopulationen så bra som möjligt, gjordes mindre urval ur den. Tanken med urvalet 

är att det skall spegla och representera hela målpopulationen (Johannessen & Tufte, 2003; 

Christensen et al., 2001; Andersen, 1998; Halvorsen, 1992), för att på så sätt kunna säga något 

om den. Eftersom vi genomförde en förstudie inför enkätundersökningen, har vi gjort två olika 

urval av respondenter – ett bekvämlighetsurval samt ett kvoturval. 

2.3.1 Förstudie – Bekvämlighetsurval  

Eftersom de personliga intervjuerna i förstudien syftade till att ge oss en bild av vad medlemmar i 

lojalitetsprogram tycker och tänker samt ge oss inspiration till enkätundersökningen, genomförde 

vi ett urval av icke-sannolikhetskaraktär. Christensen et al. (2001) menar att ett icke-

sannolikhetsurval är att föredra då man önskar identifiera undersökningsområden, snarare än 

statistik representativitet. Urvalet som tillämpades var vidare ett bekvämlighetsurval, av 

anledningen att förstudien inte skulle ta för lång tid. Genom ett bekvämlighetsurval kunde vi 

således välja ut personer vi var bekanta med och som vi visste sedan tidigare hade erfarenhet av 

diverse lojalitetsprogram. För att få en spridning av respondenterna i förstudien, intervjuades 

personer av olika kön och i olika åldersgrupper. 

2.3.2 Huvudstudie – Kvoturval 

För att man skall kunna säga något om en hel målpopulation, menar Christensen et al. (2001) 

samt Johannessen och Tufte (2003) att ett urval baserat på sannolikhet är att föredra. Varje person 

som ingår i målpopulationen måste alltså ha lika stor chans att komma med i urvalet, det är 

endast slumpen som avgör vem som kommer med. För att utföra ett sannolikhetsurval är det 

nödvändigt med något sorts register över samtliga personer som ingår i målpopulationen 

(Andersen, 1998; Johannessen & Tufte, 2003). Då vi inte har haft tillgång till något sådant 

register, har vi inte kunnat genomföra ett regelrätt sannolikhetsurval. Eftersom vi med 

undersökningen trots det önskade ett resultat som gick att applicera på kunder som är medlemmar 

i något lojalitetsprogram, valdes ett kvoturval. Christensen et al. (2001) menar att ett kvoturval 

till stora delar liknar ett stratifierat sannolikhetsurval, bortsett från att man vid ett kvoturval 

saknar en förteckning över hela målgruppen.  

Kvoturvalet innebar att vi hade ett antal kvotgrupper som vi utgick ifrån då vi genomförde urvalet 

av respondenter. För att undersökningens resultat skulle ha möjlighet att beskriva olika 
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åldersgrupper samt kön, hade vi som önskan att samla in svar från lika många respondenter ur 

varje åldersgrupp och kön. För att vidare få en spridning på urvalet genomfördes undersökningen 

på ett flertal olika folktäta platser i Göteborg, Borås och Kinna. Undersökningstillfällena var även 

utspridda över ett antal dagar, samt över olika tider på dygnet, för att erhålla svar från människor 

som rör sig ute vid olika tider på dagen. Sammanlagt samlade vi in 160 ifyllda enkäter. 

2.4 Samspel mellan teori och empiri 

Studiens syfte är att undersöka hur företag bör kommunicera med medlemmar i ett 

lojalitetsprogram. Med det syftet i tankarna har studien genomförts utefter en abduktiv ansats. En 

abduktiv ansats innebär att ett empiriskt tillämpningsområde utvecklas successivt under arbetets 

gång och forskaren justerar teorin allteftersom en djupare förståelse utvecklas (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Den empiri som samlades in genom enkätundersökningen analyserades i 

kombination med den tillgängliga och relevanta teorin, för att vi på så vis skulle kunna göra nya 

upptäckter i materialet. Genom att en abduktiv ansats valdes, menar Alvesson och Sköldberg att 

det empiriska materialet enbart tolkas utifrån den teoretiska referensramen, utan att våra egna 

uppfattningar och tolkningar påverkar resultatet. 

2.5 Felkällor 

För att säkerställa att undersökningens resultat är tillförlitligt, är det enligt Christensen et al. 
(2001) viktigt att under hela arbetets gång analysera och notera de fel som eventuellt kan ha 

uppstått vid varje process. Dessa fel kan förvanska resultatet så att tillförlitligheten därav 

minskar. Christensen et al. tar upp tre huvudsakliga fel som kan uppstå vid insamlandet av data, 

vilka främst berör undersökningens urvalsprocess, datainsamling samt tolkning av data. 

När det kommer till undersökningens urvalsprocess har vi tillämpat ett icke-sannolikhetsurval, 

vilket kan ha bidragit till ett icke representativt resultat för själva målpopulationen. På grund av 

undersökningens snäva tidsbegränsning valde vi att samla in så många svar som möjligt under en 

viss period. Detta har medfört till att resultatet till stor del baseras på svar från respondenter i 

åldersgruppen 21-30 år. 

Vid undersökningens datainsamling har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. För att undvika missförstånd av respondenterna fanns vi tillgängliga för 

respondenterna att ställa frågor under tiden de besvarade enkäten. De oklarheter som 

respondenterna oftast ställdes inför var vad som definierade en kundklubb. Eftersom vi 

misstänkte detta från början använde vi konsekvent en förutbestämd definition för samtliga 

respondenter. Efter att resultatet sammanställts insåg vi att respondenternas svar på Fråga 11 och 

Fråga 13 var mycket likartade, varpå dessa svar redovisas tillsammans i studiens resultat. Under 

sammanställningen lade vi även till en kategori under Fråga 12, eftersom vi insåg att vissa av 

respondenterna inte var bekväma med något av påståendena, och därmed ville vi få med dessa 

respondenters åsikt i diagrammet för frågans resultat. 

Undersökningens resultat har inte tolkats med hjälp av statistiska metoder, istället har vi 

sammanställt undersökningens resultat och tolkat detta tillsammans med insamlad teori. Detta 

kan ha bidragit till att vad som lyfts fram i resultatet har präglats av våra egna tankar kring vad i 
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resultatet som är viktigt. Ändå har vi till så stor del som möjligt tillämpat objektivitet i samband 

med analysen, eftersom det är insamlad teori som styr resultatets analys. 

2.6 Studiens tillförlitlighet 

En undersöknings sammanlagda potentiella fel påverkar enligt Christensen et al. (2001) 

möjligheten för att undersökningen präglas av ett resultat som stämmer överens med 

verkligheten. För att bedöma en studies tillförlitlighet används ofta begrepp som reliabilitet och 

validitet (Bryman, 2006; Christensen et al, 2001). 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Bryman (2006) om en undersöknings överensstämmelse med 

verkligheten. En undersöknings reliabilitet redogör således för huruvida undersökningen skulle 

uppnå samma resultat om den skulle genomföras en gång till. Eftersom vi har utgått från ett icke-

sannolikhetsurval kan reliabiliteten för undersökningen ha begränsats. För att motverka detta 

problem har vi i möjligaste mån försökt att skapa spridning bland respondenterna när det kommer 

till undersökningens demografiska variabler: ålder, kön samt bostadsort. Bland annat har vi delat 

ut enkäterna i tre olika slags städer och vi har även delat ut undersökningen under olika 

tidpunkter på dagen. För att få en bättre spridning har vi även försökt att fånga in olika 

åldersgrupper och kön under tiden vi delade ut enkäterna. 

2.6.2 Validitet 

En undersöknings validitet berör enligt Bryman (2006) huruvida undersökningen har mätt det den 

avsett att mäta, vilket således utgör ett mått på insamlad datas generaliserbarhet. För att 

säkerställa undersökningens validitet menar Christensen et al. (2001) att man kan använda sig av 

metodtriangulering. Detta betyder att man använder sig av olika metoder för att nå ett resultat, 

och summan av dessa resultat stärker således undersökningens giltighet. För att öka den aktuella 

undersökningens validitet har vi tillsammans med den kvantitativa huvudstudien genomfört en 

kvalitativ förstudie. Förstudien gav oss en fingervisning angående hur den nästföljande studien 

skulle utformas i form av vilka begrepp och frågor som tillämpades i enkäten.  

Undersökningens generaliserbarhet har även stärkts genom att vi har undersökt lojalitetsprogram 

rent generellt, snarare än ett specifikt fall. Detta gör att resultatet kan appliceras på flera fall inom 

olika branscher, dock med konsumentbranschen som begränsning. Studiens insamlade empiri 

beskriver skillnader mellan olika målgrupper när det kommer till ålder och kön. För att inte göra 

beskrivningen av studiens empiri för omfattande har vi vid vissa frågor enbart fokuserat på en av 

dessa variabler. Valet av variabel som redovisas baserar sig på de skillnader som vi ansåg som 

starkast i studiens resultat. 
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3 Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram behandlar den teori som vi anser vara relevant i samband med 

uppsatsens forskningsproblem. Kapitlet inleds med en beskrivning av lojalitetsprogram och 

mynnar senare ut i hur företag kan kommunicera med dess kunder, beroende på budskap och 

kanal. 

3.1 Lojalitetsprogram 

Lojalitet är ett viktigt begrepp för företag, eftersom en kund med ett lojalt beteende direkt kan 

länkas till företagets lönsamhet (Tapp, 2008). Yi och Jeon (2003) förklarar det genom att 

definiera lojalitet som en kunds upprepade köp av produkter av ett särskilt varumärke under en 

viss tidsperiod. För att identifiera och behålla de lojala kunderna och få dem att fortsätta köpa 

företagets produkter, kan företaget använda sig av ett lojalitetsprogram som belönar lojala kunder 

(Yi & Jeon, 2003; Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005; Meyer-Waarden, 2008). Butscher (2000, 

s. 28) definierar lojalitetsprogrammet på följande sätt: 

”Ett lojalitetsprogram är en åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller 

organisationer som startas och drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta 

medlemmar direkt och regelbundet och erbjuda dem ett förmånspaket med ett högt upplevt 

värde, med målet att aktivera och öka deras lojalitet genom att skapa en känslomässig 
relation.” 

Rosenbaum, Ostrom och Kuntze (2005) menar precis som Butscher (2000) att ett 

lojalitetsprogram syftar till att utveckla och stärka lojaliteten hos företagets kunder, och enligt Yi 

och Jeon (2003) är ett av målen med lojalitetsprogrammet är att behålla så många som möjligt av 

de lönsammaste kunderna genom att erbjuda dem högre tillfredsställelse och värde. Genom att ha 

tillgång till information om kunderna, såsom personlig information och transaktionshistorik, kan 

företag identifiera de mest lönsamma kunderna (Meyer-Waarden, 2008). 

Ett lojalitetsprograms yttersta mål är att få kunder att bli lojala och således enbart köpa just 

företagets produkter snarare än dess konkurrenters (Yi & Jeon, 2003; Arantola, 2000). Genom att 

erbjuda kunder fördelar såsom rabatter, nyhetsbrev, kundtidningar och möjligheten att delta i 

tävlingar och events, kan företag belöna kunder som handlar regelbundet hos dem (Rosenbaum, 

Ostrom & Kuntze, 2005; Meyer-Waarden, 2008; Yi & Jeon, 2003). Risken med lojalitetsprogram 

är dock, menar Yi och Jeon (2003), att kunderna blir lojala mot själva programmet snarare än mot 

produkten eller varumärket. Konsekvenser i och med detta är bland annat att kunden enbart 

handlar från företaget om den får rabatt, vilket gör att programmet slutligen inte längre är lönsamt 

för företaget. Berman (2006) har identifierat en annan risk för företag som använder sig av 

lojalitetsprogram, nämligen de konsumenter som är medlem i många olika lojalitetsprogram. Det 

beror på att dessa kunder har möjligheten att välja bland erbjudanden och rabatter inom samma 

bransch, vilket gör det svårt att stärka programmets konkurrensfördel. 

3.1.1 Fyra slags lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram kan enligt Berman (2006) användas av företag på olika sätt och med olika 

avsikter. För att definiera vad ett lojalitetsprogram är, har Berman delat in dem i fyra kategorier. 
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Den lägsta kategorin innehåller lojalitetsprogram som bygger på kuponger och enbart belönar 

kunder genom att erbjuda dem rabatt på utvalda varor. En förutsättning är ofta att kunderna måste 

ha ett klubbkort som de drar för att få rabatten. Lojalitetsprogram av den näst lägsta kategorin 

baseras på köpbeteende och belönar kunder genom att exempelvis erbjuda dem en vara gratis, då 

de köpt ett visst antal av varan till fullpris. De två lägsta kategoriernas kommunikation är enhetlig 

för samtliga medlemmar. Medlemmarnas uppgifter och köphistorik sparas inte och programmen 

behandlar därmed lojala kunder och sällanköpskunder på samma sätt. 

Den tredje kategorins lojalitetsprogram baseras på att kunderna erhåller och samlar poäng för alla 

köp de gör (Berman, 2006). Vidare menar Berman att kommunikationen i dessa lojalitetsprogram 

kan bli mer riktad och anpassade efter kunderna. För att sådan kommunikation skall vara möjlig, 

kräver programmen en databas som lagrar information om kunder, deras köp och poäng. Syftet 

med programmet är att uppmuntra kunder att öka antalet köp eller att belöna de mest lönsamma 

kunderna genom att använda sig av olika lojalitetsnivåer. De medlemmar som således nått den 

högsta nivån erhåller fler förmåner än de medlemmar som ligger på någon av de lägre nivåerna. 

De flesta företag som använder lojalitetsprogram i den här kategorin sänder ut samma 

kommunikation till samtliga medlemmar, vilket Berman menar inte nödvändigtvis leder till en 

närmare relation mellan företag och kund. Exempel på företag som använder sig av sådana 

lojalitetsprogram är SAS och NK. 

Den högsta kategorins lojalitetsprogram är mer avancerat och inkluderar enligt Berman (2006) en 

omfattande databas, användning av data mining och tydligt riktad kommunikation och 

erbjudanden. Lojalitetsprogrammet baseras precis som den näst högsta kategorin, på att kunderna 

samlar poäng på sina köp. Men till skillnad från den tredje kategorin, kan lojalitetsprogram i den 

högsta kategorin erbjuda individuella kunder anpassad kommunikation, erbjudanden och 

belöningar som baseras på deras köphistorik. Företag som integrerat sådana lojalitetsprogram har 

ofta ett stort engagemang för just lojalitetsprogram och baseras en stor del av dess 

marknadsstrategi på programmet. Exempel på företag som tillämpar lojalitetsprogram i den 

högsta kategorin är ICA. 

3.1.2 Lojalitetsprogrammets värde för företaget 

Uncles, Dowling och Hammond (2003) menar att ett lojalitetsprogram har två huvudsakliga 

syften ur företagets perspektiv; att öka företagets intäkter från försäljningen och/eller att öka 

antalet produkter som varje kund köper, samt att behålla fler lönsamma kunder genom att skapa 

ett starkare band och relation till dem. Genom att behålla de mest lönsamma kunderna, menar 

O’Brian och Jones (1995) att företag kan spara in pengar, inte enbart genom att slippa rekrytera 

nya kunder, utan också genom att de mest lojala kunderna kostar mindre att underhålla för varje 

år. Som vi nämnt tidigare måste företag till att börja med att bygga upp en stark relation till 

kunderna för att de sedan ska bli lojala, och på så vis vara trogna företaget under en längre tid 

(Butscher, 2008). Meyer-Waarden (2008) menar således att lojala kunder och starka relationer 

mellan kund och företag, kan gynna företaget på så sätt att antalet transaktioner troligen ökar, 

vilket leder till större vinst för företaget. 

Yi och Jeon (2003) menar att lojalitetsprogram även kan hjälpa företag att undvika 

priskonkurrens, då kunderna väljer att handla av företag på grund av deras lojalitet, och inte på 

grund av ett lågt pris. De aktiviteter som sker inom programmet och dess positiva effekter på 
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kunderna kan även stärka produktens, varumärkets och hela företagets profil och image i kundens 

ögon (Butscher, 2000). Butscher avslutar med att sammanfatta lojalitetsprocessen, och menar att 

företag först måste identifiera sina viktigaste och mest lönsamma kunder, identifiera det bästa 

sättet att nå dem och belöna dem på. Genom att belöna dem på ett sätt som ökar deras lojalitet 

och bidrar till att de handlar mer måste företag i sin tur köpa in större volymer, vilket så 

småningom leder till ökade intäkter och ökad vinst. 

3.1.3 Lojalitetsprogrammets värde för kunden 

Grönroos (2002) menar att ingen kund skulle bli medlem i ett lojalitetsprogram om inte han eller 

hon själv tjänar någonting på det. Med inspiration från en undersökning utförd av Gwinner, 

Gremler och Bitner (1998), har Grönroos (2002) konstaterat att det finns tre fördelar för en kund 

att gå med i ett lojalitetsprogram: 

1. Säkerhet. I Gwinner, Gremler och Bitners (1998) undersökning visade det sig att kunderna 

upplevde säkerhet som den viktigaste fördelen i en relation med ett företag, speciellt när det 

gäller ett tjänsteföretag. I och med att kunderna känner sig mer säkra, minskar oron, 

förtroendet för företaget förstärks och således också känslan av att kunna lita på företaget i 

fråga. Grönroos (2002) menar att kunderna upplever att de har gjort ett bra val och är 

tryggare än om de valt ett annat företag. 

2. Sociala fördelar. Kunden kan uppleva att han eller hon har en personlig relation med 
företaget och där personalen känner igen denne, vilket bidrar till att kunden känner sig 

speciell (Grönroos, 2002). Genom att ha en egen kontaktperson på företaget, ökar även 

tryggheten och säkerheten som kunden upplever. 

3. Särskilda förmåner. Slutligen menar Grönroos (2002) att kunden upplever att han eller hon 

erhåller särskilda förmåner gentemot andra, genom att vara medlem i lojalitetsprogrammet. 

Lojalitetsprogrammet kan till exempel erbjuda kunden diverse rabatter, extratjänster, 

kundtidningar, gåvor, tävlingar och kundträffar (Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005; 

Meyer-Waarden, 2008; Yi & Jeon, 2003; Tapp, 2008). Enligt en undersökning gjord av 

Peterson (1995, se Gwinner, Gremler & Bitner, 1998) är dessa förmåner den största 

anledning till att en kund väljer att bli medlem i ett lojalitetsprogram inom 

konsumentmarknaden. Butscher (2002) menar att det viktigaste med förmånerna som kunder 

erhåller i samband med ett medlemskap i ett lojalitetsprogram, är att de går i linje med 

varumärket och produkten. 

Rosenbaum, Ostrom och Kuntze (2005) utvecklar Grönroos (2002) tre fördelar och menar att en 

kund som är medlem i ett lojalitetsprogram för lyx- eller högengagemangsvarumärken (t.ex. 

bilmärken) även upplever en känsla av gemenskap. McMillian och Chavis (1986) definierar 

kundernas känsla av gemenskap som en känsla av tillhörighet, en tro att medlemmarna betyder 

något för varandra och för hela gruppen, en gemensam tro att medlemmarnas behov kommer att 

uppfyllas genom medlemskapet, samt en tro att medlemmarna delar och kommer att dela historia, 

platser och erfarenheter. 
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3.1.4 Medlemsbevis 

Ett av lojalitetsprogrammens huvudmål är enligt Butscher (2002) att samla in data om ett företags 

kunder och därefter skapa personligare kommunikation som förhoppningsvis leder till en starkare 

lojalitet. För att samla in dessa data krävs det således något slags medlemsbevis, där kunden kan 

identifiera sig vid varje köp eller ärende. Många av dagens lojalitetsprogram identifierar dess 

kunder med ett plastkort som dras vid köp, och som bland annat registrerar kundens köp, bonus 

eller rabatter. Plastkort har länge använts som medlemsbevis i samband med lojalitetsprogram, 

och Nordhoff, Pauwels samt Oderkerken-Schröder (2005) menar att de gör det möjligt för företag 

att anpassa erbjudanden på individbasis. 

Butscher (2002) menar att ett lojalitetsprograms starkaste fördelar är att det med hjälp av 

sofistikerade metoder kan spara personliga data om ett företags kunder. Dock behöver 

insamlandet inte ske genom ett plastkort, eftersom dagens teknik nu tillåter allt fler metoder för 

detta ändamål. Bland annat används ibland personnummer, bankkortet eller ett specifikt 

medlemsnummer för att identifiera programmets medlemmar. Nordhoff, Pauwels samt 

Oderkerken-Schröder (2005) menar att tekniken kan utvecklas ytterligare, så länge som kunderna 

förstår och behärskar de nya teknikerna.  

3.2 Kommunikation inom lojalitetsprogram 

Butscher (2002) förklarar att ytterligare ett av lojalitetsprogrammets främsta syften är att skapa en 

möjlighet för företag att kommunicera direkt med sina kunder. Genom att inkludera olika 

kommunikationsmetoder i lojalitetsprogrammet som tilltalar kunderna, kan företag uppfylla det 

syftet. Ball, Simões Coelho och Machás (2004) menar att en god kommunikation med 

medlemmarna påverkar hur mycket förtroende de känner för företaget samt hur pass nöjd och 

lojal kunden är.  

Lojalitetsprogram underlättar alltså för företag att kommunicera med medlemmarna (Butscher, 

2002). Butscher menar vidare att kommunikation som sker inom lojalitetsprogrammet bör vara 

exklusiv för medlemmarna, och inga att andra kunder skall ha tillgång till den. Om alla företagets 

kunder har möjligheten att ta del av all information och erbjudanden, försvinner exklusiviteten 

som upplevs av medlemmarna. Det värde som upplevs i samband med ett medlemskap i 

lojalitetsprogrammet sjunker således avsevärt. 

Butscher (2002) menar vidare att den kommunikation som sker till kunder inte enbart bör 

fokusera på att informera om programmets förmåner och aktuella erbjudanden, utan kunder är 

även intresserade av att ta del av annan information. Bland annat är det viktigt att informera om 

vad som händer i lojalitetsprogrammet och vilka produkter företaget kommer att lansera i 

framtiden. Det är inte bara innehållet i kommunikationen som bör variera, utan även vilka kanaler 

som används för att nå ut med kommunikationen. Företag kan idag välja att kommunicera med 

sina kunder via bland annat e-mejl, adresserad direktreklam, kundtidningar och kataloger, 

Internet (hemsida och Mina sidor), mobiltelefon eller via medlemsträffar och events. För att göra 

kommunikationen mer personlig till dess medlemmar menar Butscher att det är viktigt att 

medlemmen känner sig betydelsefull för företaget, till exempel genom att använda ett personligt 

tilltal där utskicken tilltalar kunden vid dess namn. 
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Enligt Butscher (2002) kan kommunikationen även delas in i antingen aktiv eller passiv 

kommunikation. Aktiv kommunikation innebär att företaget genom någon kanal tar kontakt med 

medlemmen, antingen med regelbundna tidsintervall eller oregelbundet. Passiv kommunikation 

innebär å andra sidan att företaget inte anstränger sig för att ta kontakt med kunden, utan det är 

kunden själv som får stå för kontakten. 

Förutom innehållet och kanalen är även mängden kommunikation samt tidpunkten för den viktig, 

menar Butscher (2002). För mycket kommunikation (t.ex. varje vecka) kan skapa irritation hos 

kunden, vilket kan bidra till en negativ inställning till lojalitetsprogrammet och företaget. 

Samtidigt att det är viktigt för företag att inte kommunicera för sällan med sina kunder, t.ex. 

enbart en eller två gånger om året. En sådan sparsam kommunikation kan i värsta fall leda till att 

kunder inte utvecklar någon känslomässig koppling till företaget, och således inte kan utveckla 

någon relation med det (Grönroos, 2002). Butscher (2002) menar att kunderna bör bli kontaktade 

mellan sex och tolv gånger per år, genom varierande kanaler och varierande innehåll.  

3.2.1 Målgruppsskillnader 

Evans, Jamal och Foxall (2008) samt Tapp (2008) menar att kunders beteendemönster och 

användande av olika kommunikationskanaler tydligt skiljer sig utifrån vissa demografiska 

variabler, till exempel kön och ålder. I generella termer menar Melnyk, van Osselaer och Bijmolt 

(2009) att det är viktigare för kvinnor att ha nära relationer med andra människor, än för män, och 
de strävar efter att känna en samhörighet med människor och sociala sammanhang. Kvinnor 

lägger således större fokus på att underhålla och utveckla de relationer de har. Vidare menar 

Melnyk, van Osselaer och Bijmolt att kvinnor i allmänhet är mer beroende av varandra och 

påverkas mer av deras åsikter och tankar. Män å andra sidan, ser sig själva som mer självständiga 

och individualistiska, och har därmed inte samma behov av att skapa personliga relationer med 

andra människor och grupper. I och med att kvinnor är mer beroende av andra människor och 

gemenskaper, menar Melnyk, van Osselaer och Bijmolt att de har en större benägenhet att skapa 

närmare relationer med företag, och således bli mer lojala än män som mer ser till sig själva. 

Även åldern kan påverka hur en kund uppfattar saker, hur han eller hon beter sig samt hur han 

eller hon använder sig av vissa kanaler (Evans, Jamal & Foxall, 2008; Timmermann, 2007; Tapp, 

2008). Timmermann (2007) har identifierat fem olika generationer som formats på olika sätt efter 

omständigheterna under deras respektive uppväxt. De äldre generationernas uppväxt formades 

tydligt av det ekonomiska läget i samhället. Detta medförde att den generation som idag är över 

65 år, är den generation som överlag har fler sparkonton än övriga generationer (Evans, Jamal & 

Foxall, 2008). Timmermann (2007) menar vidare att generationen efter däremot växte upp under 

en blomstrande ekonomi, vilket ledde till att de utvecklades till individualister med en stark 

framtidstro. De levde i nuet, arbetade mycket och spenderade mer pengar än föregående 

generation. Dessa äldre generationer är ofta mindre benägna att ta till sig de nya teknikerna som 

hela tiden utvecklas (Kumar & Lim, 2008), och många av dem använder till exempel fortfarande 

enbart mobiltelefonen för att ringa mer (Tapp, 2008). 

Enligt Timmermann (2007) har de yngre generationerna – med början med den generation som är 

födda på 60- och 70-talen – lättare för att anpassa sig efter det snabbväxlande klimat som råder i 

världen idag. Den yngsta generationen som Timmermann tar upp är födda på 80- och 90-talen, 

och beskrivs som materialister och är välbekanta med de flesta tekniker som finns idag. Phau och 
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Teah (2009) menar att dessa generationer till exempel använder mobiltelefonen till att 

kommunicera med varandra på flera olika sätt, genom bland annat SMS, MMS och chatt. 

Trappey och Arch (2005) menar att detta bidrar till att yngre människor för tillfället oftare 

upplever marknadsföring via SMS som mer positivt än de äldre generationerna. 

3.3 Direktmarknadsföring i samband med lojalitetsprogram 

Direkt- och relationsmarknadsföring är enligt Harridge-March (2008) två metoder som i många 

fall påminner om varandra. Kombinationen av de båda metoderna kan lyfta värdet i relationen för 

både företag och kund, eftersom ett företags målgrupp lättare kan preciseras samtidigt som 

kunderna erhåller mer personligt riktad kommunikation. Meyer-Waarden (2006) menar att 

marknadsföring har blivit allt mer kundorienterat och att företag i allt större utsträckning 

fokuserar på att skapa och utveckla långsiktiga relationer med dess kunder. Enligt Harridge-

March (2008) samt Jiang och Tuzhilin (2006) har allt fler företag insett vikten av att personifiera 

dess erbjudanden och kommunikation för att utveckla en djupare relation med dess kunder. I 

samband med detta har direktmarknadsföring utvecklats till en metod som med hjälp av effektiva 

tekniker kan precisera individuella kundmönster och preferenser. Detta sker bland annat genom 

att analysera insamlad kunddata, kundtransaktioner och kundbeteenden. Genom att betrakta hur 

kunder i ett tidigare skede betett sig, kan företag bygga värdefulla strategier över hur 

kommunikationen bör ske i framtiden.  

Lojalitetsprogram kan därmed enligt Meyer-Waarden (2006) växa till värdefulla strategiska 

verktyg för företag, vilka effektiviserar och personifierar företagets marknadsföring. Dock menar 

Meyer-Waarden att företag bör göra en noggrann avvägning över vilka kunder som kommer att 

vara lönsamma ur ett långsiktigt perspektiv. Vissa kunder är nämligen mer lönsamma än andra, 

och därför kan ett företag exempelvis ge bättre förmåner och erbjudanden till de mest lojala 

kunderna.  

Eftersom företag med hjälp av direktmarknadsföring kan precisera sin målgrupp, är metoden 

effektiv att använda sig av när det kommer till att identifiera företagets målgrupp och hur den på 

bästa sätt kommuniceras med (Tapp, 2008). Direktmarknadsföring har enligt Harridge-March 

(2008) numera gjort det möjligt att förbise massmarknadsföring med erbjudanden till alla av ett 

företags befintliga och potentiella kunder. Istället kan tidigare köp och beteenden ligga till grund 

för de erbjudanden som skickas ut till en utvald skara kunder. Företag kan dessutom ta reda på 

vilka kanaler som är effektiva bland olika målgrupper, vilket gör att risken för övertäckning 

minimeras. 

3.3.1 Mätbarhet 

Mätbarhet ställs ofta som ett krav för att ett företags marknadsföring ska betraktas som 

direktmarknadsföring (se bland annat Scovotti & Spiller, 2006; Tapp, 2008). Dagens teknik har 

enligt Scovotti och Spiller (2006) gjort det möjligt att mäta resultatet av ett företags 

marknadsföring och kommunikation på ett mer avancerat sätt än tidigare. Harridge-March (2008) 

menar att hur kunder reagerar på ett företags marknadsföring kan ge indikationer på hur framtida 

marknadsföring bör se ut. Därmed är det viktigt att inte glömma bort att mäta resultat och 

marknadsföringseffekter, för att se vilka kanaler som skapar mest effekt och respons från olika 

kunder.  
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3.3.2 Personlig integritet 

Vikten av att samla in personlig information från kunder som ingår i ett lojalitetsprogram går ofta 

hand i hand med vikten av att respektera kundens personliga integritet. Harridge-March (2008) 

menar att det är essentiellt att information som sparas om ett företags kunder förvaras säkert, och 

att den inte missbrukas. Upplever kunden en risk med att lämna ifrån sig personliga uppgifter 

begränsas i sin tur kommunikationen från företaget. Pitta, Franzak och Laric (2003) menar att allt 

fler konsumenter blivit medvetna om till vilken grad företag faktiskt samlar in information, vilket 

har skapat mer restriktiva konsumenter när det kommer till viljan att lämna personlig information 

till olika företag. En förutsättning för att lojalitet ska kunna uppstå är enligt Grönroos (2004) att 

kunden upplever ett förtroende för företaget. Därför är det viktigt att företag är tydliga och öppna 

med hur den personliga informationen om kunderna samlas in och behandlas, för att kunder 

också ska vilja lämna ifrån sig den. 

Ett tillstånd från kunden krävs i vissa kanaler för att kommunikation från ett företag överhuvud 

får ske. Detta gäller bland annat vid kommunikation till mobiltelefon och andra elektroniska 

media, där ett godkännande från kunden krävs enligt svensk lag (MFL, 2008:486). Harridge-

March (2008) menar dock att en tillåtelse från kunden inte ska utnyttjas genom att skicka 

irrelevanta och olämpliga budskap. Kommunikationen ska fortfarande ske på en personlig nivå, 

för att störa kunden så lite som möjligt och för att bygga ett förtroende till en fortsatt relation. Ett 
misslyckande på detta plan skapar negativa konsekvenser för företag. Bland annat menar 

Harridge-March att kunderna blir mer öppna för konkurrenters budskap, samt att kunden rent av 

kan dra tillbaka tillståndet om personligt riktad kommunikation. 

3.4 Kanaler 

Eftersom dagens utbud av kanaler snabbt har ökat till ett massivt antal har det enligt Satofuka, 

Kantola och Kono (2009) blivit svårare att täcka hela målgrupper genom en enda kanal. Det beror 

på att personer inom samma målgrupp ofta använder och är intresserade av olika kanaler, vilket 

gör det extra viktigt för företag att välja rätt i djungeln av kanaler för att täcka hela målgrupper. 

Samtidigt har det stora utbudet av kanaler också sina fördelar, eftersom det kan skapa en mer 

direkt kommunikation mellan företag och kund. Tapp (2008) menar att i samband med 

lojalitetsprogram och direktmarknadsföring har traditionella kanaler som adresserad 

direktreklam, telemarketing och annonser i tidningar ofta varit de vanligaste vägarna för företag 

att nå ut med sitt budskap. Dock har dagens teknologi blivit allt mer sofistikerad, vilket skapat 

möjligheter för företag att nå dess kunder på ett mer individuellt plan.  

Harridge-March (2008) menar att ett företag måste välja vilka kanaler de vill kommunicera 

genom med stor omsorg, för att uppnå bästa möjliga resultat. Målgrupper består av spridda 

individer med olika preferenser och behov, så vad som är rätt kommunikation för en kund kan 

vara helt fel för en annan. Därför menar Harridge-March att målgrupper noggrant bör studeras 

och kartläggas, därefter kan företag precisera vilka kanaler som kan appliceras i samband med 

vilka kunder. Enligt Butscher (2000) samt Tapp (2008) finns idag ett antal kanaler som i samband 

med lojalitetsskapande kommunikation tillämpas oftare än andra, däribland: Adresserad 

Direktreklam, Kundtidningar & Kataloger, Webbplats – Mina sidor, E-mail, Sociala Media samt 

Mobiltelefon. 
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3.4.1 Adresserad Direktreklam 

En nyckelkanal i samband med direktmarknadsföring är enligt Tapp (2008) adresserad 

direktreklam (ADR), eftersom den kan nå alla som har en adress, vilket skapar en bred räckvidd. 

De bästa adressregister hittas i ett företags egen databas, och i samband med ett lojalitetsprogram 

finns ofta kundernas adresser lagrade. När en mottagare får ett personligt brev i sin brevlåda 

menar Tapp att mottagaren faktiskt ofta uppmärksammar och bearbetar det. Själva kanalen gör 

det svårt att ignorera budskapet, vilket är positivt, eftersom det gör att kanalen skapar en bra 

täckning av företagets marknadsaktiviteter. 

Däremot menar Tapp (2008) att kanalen ofta skapar irritation hos dess mottagare, framförallt om 

de drabbas av för många utskick och för irrelevanta utskick. Adresserade direktutskick har bland 

annat en dålig image och kanalen förknippas ofta med skräppost. Därför är det viktigt för företag 

att de använder sig av budskap och en mängd som inte uppfattas som störande av målgruppen. 

Ett sätt att komma förbi detta problem är att använda sig av utskick som intresserar målgruppen 

och uppfattas som information snarare än reklam (Butscher, 2002; Hutchison, 2007; Tapp, 2008). 

Adresserade utskick har enligt Hutchison (2007) den fördelen att den kan bära stora innehåll 

information, den enda kreativa begränsningen är att utskicket ska få plats i mottagarens brevlåda 

eller brevinkast. 

3.4.2 Kundtidning & Katalog 

Kundtidningar och kataloger är enligt Butscher (2002) en vanlig och effektiv 

kommunikationskanal i samband med ett lojalitetsprogram. Dessa används ofta för att inspirera 

och informera kunder om företagets produkter och innehållet kan ibland riktas specifikt efter 

medlemmarnas behov och intressen. Att identifiera kunders livsstil och koppla detta till 

innehållet i tidningen eller katalogen, menar Butscher kan stärka bandet mellan företag och kund. 

Dessutom är innehållet ofta mer intressant för kunden, eftersom reklamen kan förflyttas till 

artiklar och annan information, vilket skapar högre trovärdighet hos läsaren än reklam i form av 

exempelvis annonser. Kundtidningar och kataloger kan enligt Butscher dels skickas som ADR 

eller förmedlas genom andra metoder, som via webben eller via företagets fysiska butiker. 

Även Hutchison (2007) menar att kundtidningar och kataloger är mycket effektiva, och visar 

genom en undersökning att den skapar både högre kundlojalitet och förbättrar varumärkets 

image. Tidningar och kataloger kan oftast skickas direkt till kunden, och enligt Hutchison 

uppmärksammas och uppskattas sådan kommunikation av mottagare. Bland annat spenderar en 

mottagare i genomsnitt 25 minuter för att läsa kundtidningar eller kataloger, och plockar upp den 

tre gånger eller mer innan de är klara med den. Dessutom menar Hutchison att två tredjedelar 

behåller kundtidningar eller kataloger i mer än en vecka, och en tredjedel ger dem vidare vänner 

och bekanta. 

3.4.3 Webbplatser – Mina sidor 

Många företag använder sig idag av Internet som en plats där kunder kan samlas på deras 

webbplats och logga in på en personlig sida, där bland annat beställningar kan utföras och kunden 

kan ta del av aktuella erbjudanden (Harridge-March, 2008). Butscher (2002) menar att 

webbplatser har många fördelar för företag, eftersom kanalen kan hållas så pass uppdaterad 
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nulägesorienterad jämfört med många andra traditionella kanaler. Detta är en drivande faktor till 

kundlojalitet, eftersom medlemmar kan få tillgång till personlig kommunikation med anknytning 

till nuet vilka uppmuntrar till handling (Butscher, 2002; Harridge-March, 2008; Weathers & 

Makienko, 2006). 

Ett företags webbplats för dess lojalitetsprogram har enligt Butscher (2002) många fördelar. Detta 

beror framförallt på att den skapar interaktivitet och uppmuntrar till individuell dialog med 

medlemmarna. Därför borde också alla medlemmar ha tillgång till ett eget konto på webbplatsen, 

där han eller hon genom ett användarnamn och lösenord kan få personligt riktad kommunikation. 

En annan styrka med webbplatser är enligt Tapp (2008) att det är kunderna som har själva 

kontrollen, vilket gör att kunderna på egna villkor kan hitta den information som de söker. 

3.4.4 E-mail 

Internets allmänna genomslag under 90-talet har enligt Tapp (2008) skapat stora möjligheter för 

företag, eftersom de genom bland annat e-mail kan använda sig av snabbare och mer direkt 

kommunikation. Belanger (2010) menar att e-mail har många fördelar i samband med 

marknadsföring jämfört med mer traditionella marknadsföringskanaler, som exempelvis 

direktutskick eller annonsering. Bland annat är kanalen både interaktiv och direkt, samtidigt som 

den är oerhört kostnadseffektiv. Med hjälp av information om tidigare kunder kan företag snabbt 

sända ut budskap, vilka kan vara riktad mot kund eller av mer allmän karaktär. Butscher (2002) 
pekar på de kostnadseffektiva fördelarna med e-mail, eftersom inga tryckkostnader eller porto 

krävs. Enligt Van Wert (2004) kan budskap skickade genom e-mail fungera som en effektiv 

metod för att skapa kundlojalitet, så länge kanalen används på rätt sätt. Van Wert menar att 

kanalen allt för ofta missbrukas genom att skicka ut mängder med mejl, vilket ofta upplevs av 

mottagarna som skräppost.  

För att använda kanalen på ett effektivt sätt behöver företag enligt Van Wert (2004) förstå dess 

kunder och när de är mottagliga för ett visst budskap genom att studera bland annat information 

från kunddatabaser eller kundundersökningar. Van Wert menar att ett budskap skickat genom e-

mail aldrig ska vara ett annat likt för att skapa variation där kunderna kontinuerligt får tillgång till 

ny information. Det är även viktigt att skicka med någon form av erbjudande eller annan 

information som leder till handling hos mottagaren. Budskapet ska således inte ställa mottagaren 

passiv. Till sist menar Van Wert att e-mailaktiviteter ska mätas och studeras i efterhand för att få 

en förståelse för vilka budskap som skapar effekt genom kanalen. Detta kan exempelvis mätas 

genom bland annat vilket kunder som aktiverat en länk eller utnyttjat en specifik rabatt. 

3.4.5 Sociala Medier 

Sociala medier beskrivs enligt Wikipedia (2010) som aktiviteter som kombinerar teknologi och 

social interaktion med ett användargenererat innehåll. Det är således användarna själva som 

skapar innehållet och mediets riktning. Klassiska sociala medier används flitigt idag, och bland 

de största hittas bland annat olika bloggar, Facebook och Twitter. Dessa nätverk skapar enligt 

Nair (2008) möjligheter för företag eftersom de med hjälp av sociala medier kan bygga relationer 

med dess kunder på interaktiva grunder. Kanalerna gör det lätt att på ett effektivt sätt 

kommunicera med ett företags kunder, eftersom det går snabbt och är lätt att skapa en dialog. Det 

faktum att sociala medier bygger på användarna och deras information, gör det enligt Nair till ett 
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bra sätt att få användarens nätverk att påverka dess köpbeslut. Även så kallad viral 

marknadsföring, en nätbaserad form av ryktesspridning, är vanligt förekommande inom sociala 

medier. 

3.4.6 Mobiltelefon 

Mobiltelefonen har blivit allt viktigare i människans liv, vilket till stor del har att göra med 

samhällets 24/7-attityd där vi ständigt måste finnas tillgängliga (Tapp, 2008). Sverige har enligt 

Ahlbom (2009) länge legat i framkant när det kommer till mobiltelefonen som 

kommunikationskanal, och den hittas idag i var mans ficka. Varje invånare i Sverige hade under 

år 2008 i snitt minst 1,2 mobilabonnemang, vilket visar hur många som faktiskt använder 

mobiltelefonen idag. Den stora användningen av mobiltelefonen skapar möjligheter för företag, 

eftersom det gör att målgrupper kan nås i stort sett när och var som helst (Carat Interactive, 2002; 

Dickinger & Kleijnen, 2008; Keillor, 2007; Phau & Teah, 2009; Roach, 2009; Tapp, 2008; 

Trappey & Arch, 2005). Marknadsföring via mobiltelefonen används idag enligt Tapp (2008) 

främst i form av SMS, men mobila applikationer har blivit allt mer förekommande och spås av 

bland annat Brandel (2009) att bli den nya kanalen i samband med lojalitetsbyggande 

marknadsföring. 

SMS 

Ett av de mest effektiva sätten att nå en målgrupp idag i samband med mobiltelefoni är enligt 
Tapp (2008) att använda sig av SMS. Metoden är effektiv för både företag och mottagare 

eftersom kommunikationen dels kan riktas till ett mycket smalt och specifikt segment, samtidigt 

som mottagaren själv kan välja huruvida SMS:et ska besvaras eller inte. Phau och Teah (2009) 

menar att kampanjer via mobiltelefonen kan utformas på olika sätt, beroende på vilken slags 

respons som företaget vill uppnå genom kommunikationen. Kommunikationen kan sträcka sig 

från att vara varumärkesbyggande och att lämna personliga erbjudanden, till att ta reda på mer 

om kunden och dess behov. Författarna visar genom en undersökning att marknadsföring via 

SMS i dagsläget är en kommunikationsmetod som för tillfället upplevs som positiv av dess 

mottagare, eftersom den är både informativ och interaktiv. 

Även fast mobiltelefonen och framförallt SMS upplevs som en positiv kanal finns det en del 

faktorer som företag bör vara medvetna om för att göra kommunikationen så effektiv som 

möjligt. Flera studier (Carat Interactive, 2002; Keillor, 2007; Phau & Teah, 2009; Roach, 2009; 

Trappey & Arch, 2005) visar nämligen på att effekten istället kan slå negativt mot företaget om 

kommunikationen inte sker på rätt sätt. Bland annat menar Trappey och Arch (2005) att 

marknadsföring via SMS upplevs som påträngande om meddelandet är irrelevant eller inte ger 

mottagaren någon direkt fördel. För att skapa positiva reaktioner på marknadsföring via SMS 

menar Trappey och Arch att det är viktigt att mottagaren av meddelandet upplever att budskapet 

är relevant för just dem. Bland annat kan meddelandet innehålla ett erbjudande som mottagaren 

enkelt kan visa upp i kassan eller tips om ett speciellt erbjudande som kan vara av särskilt 

intresse för mottagaren. 
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Mobila Applikationer 

Framtidens marknadsföring i samband med mobiltelefoni spås bli mer användarorienterad, där 

kommunikationen baseras på användarens villkor (Carat Interactive, 2002). Exempel på detta är 

mobilapplikationer där kunderna själva bland annat kan ta del av information om ett 

lojalitetsprogram aktuella erbjudanden, evenemang eller vilka butiker som finns i närheten. 

Brandel (2009) menar att användandet av mobila applikationer kommer att öka i framtiden, 

eftersom människor runt om i världen mycket snabbt anammat den nya tekniken. Allt fler företag 

fokuserar därför idag på att finnas även i den mobila världen, och Brandel menar att de som inte 

hoppar på tåget snarast hamnar långt efter sina konkurrenter. Dock är det viktigt att anpassa 

applikationer efter målgrupp, eftersom fokus bör ligga på funktion snarare än att bara finnas i det 

mobila nätet. För att skapa en så effektiv applikation som möjligt menar Brandel att målgruppens 

nuvarande mobilbeteende kartläggas, så att applikationen kan anpassas efter deras behov. 
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4 Resultat av den empiriska undersökningen 

Följande kapitel presenterar studiens resultat i form av två delar. Först presenteras en 

sammanfattning av de resultat som förstudien genererat. Därefter beskrivs själva huvudstudiens 

resultat i form av diagram och beskrivande texter. 

4.1 Resultat av förstudie 

För att få inspiration till studiens kvantitativa undersökning genomförde vi fem kortare personliga 

intervjuer med respondenter som i dagsläget är medlemmar i ett eller flera lojalitetsprogram. 

Flertalet av respondenterna var överens vid en diskussion kring begreppet lojalitetsprogram att 

ordet är svårt att förstå. Begreppet kundklubb upplevdes som mer bekant, och därför användes 

detta begrepp i den följande enkätundersökningen. Förstudien visade att den främsta anledningen 

till varför respondenterna är medlemmar i lojalitetsprogram är för att få rabatter genom olika 

slags bonussystem. En manlig respondent i 50-årsåldern beskriver det så här:  

”Jag är medlem i olika kundklubbar för resor och hotell. Anledningar varför jag är med är 

för att jag får mycket tillbaka rent ekonomiskt, till exempel fria hotellnätter och flygresor. 

Annars är jag inte intresserad.” 

En kvinnlig respondent i 50-årsåldern som är medlem i fler än tio lojalitetsprogram menar att hon 

är med enbart för rabatterna och erbjudandens skull. Själva möjligheten att samla poäng för att 
därefter få särskilda förmåner eller erbjudanden verkade således vara viktigt för respondenterna, 

varpå dessa faktorer gavs utrymme i huvudstudien. När det kommer till kommunikation inom 

lojalitetsprogrammen är samtliga respondenter överens, det får inte gå till överdrift. De vill bara 

ha erbjudanden och information när den är relevant för dem. Hur de vill ha information skiljer sig 

dock åt mellan respondenterna, då vissa enbart vill ha ADR och andra enbart vill ha 

kommunikation genom e-mail. En manlig respondent i 20-årsåldern beskriver sin åsikt så här: 

”Jag skulle hellre läsa något som jag får på posten än på mailen. Är så van att det är så 

mycket skräp på mailen, så om jag ser att det rör sig om reklam slänger jag det utan att 

kolla. Reklam på posten känns mindre som reklam, man öppnar i alla fall och kollar.” 

Samtliga av respondenterna är inte rädda för att lämna ifrån sig personlig information, så länge 

det rör sig om välkända företag som de känner ett förtroende för. De menar att de vill ha 

personligt riktad kommunikation, och därför har de en förståelse för att vissa uppgifter måste 

sparas av företag. Vi ville därför ta reda på om detta samband stämde i huvudstudien, eftersom 

personlig kommunikation kräver någon form av insamling av personliga uppgifter. När det 

kommer till framtidens lojalitetsprogram gav modern litteratur få idéer om hur programmen kan 

utvecklas i framtiden. Därför valde vi att genom förstudien ta reda på hur alternativ kring dessa 

frågor kunde byggas upp i den mer omfattande huvudstudien. Vid framtidens lojalitetsprogram 

talar ett par av respondenterna kring den teknologiska utvecklingen av hur kundidentifiering kan 

ske istället för dagens plastkort. En av respondenterna menar att han aktivt valt att inte bli 

medlem i många klubbar eftersom det blir för många kort i plånboken, och menar att man skulle 

kunna identifiera sig genom att bara dra betalkortet eller visa upp körkortet. En annan av 

respondenterna håller med och föreslår att man skulle kunna identifiera sig genom 

fingeravtrycket. 
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4.2 Resultat av huvudstudie 

Resterande del av kapitlet presenterar den kvantitativa undersökningens resultat, vilket illustreras 

med hjälp av diagram tillsammans med beskrivande text. För att lyfta fram vilka skillnader som 

identifierats mellan olika målgrupper har vi valt att dela upp respondenterna efter de 

demografiska variablerna ålder och/eller kön. För att inte göra resultatet av studien överflödig 

och för tung, har vi valt att enbart lyfta fram de skillnader som vi ansåg som mest intressant för 

studiens syfte. I enkätstudien undersöktes även variabeln bostadsort, dock ansåg vi att resultatet 

inte påverkades nämnvärt av denna variabel. Därmed redovisas respondenternas bostadsort enbart 

i samband med beskrivningen av hur undersökningens respondenter fördelade sig. 

4.2.1 Beskrivning av undersökningens respondenter 

För att skapa en överblick av fördelningen av studiens respondenter presenteras spridningen av 

dess demografiska variabler nedan. 

 

 Figur 1. Kön  Figur 2. Ålder   Figur 3. Bostadsort 

Resultatet av studiens undersökning har genererats från en enkätundersökning med 160 svarande 

respondenter. Fördelningen mellan respondenternas kön, ålder samt bostadsort presenteras i Figur 

1, 2 och 3. Undersökningens resultat består främst av svar från svar från kvinnor, 21 till 30-

åringar samt personer som är bosatta i medelstora städer. 

Medlemskap  

 

Figur 4. Antal respondenter som är medlem i en kundklubb, respektive icke-medlem i en kundklubb 

Bland undersökningens respondenter var majoriteten för närvarande medlem i ett eller flera 

lojalitetsprogram, se Figur 4. 
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Medlemskap fördelat över kön 

 

Figur 5. Respondenternas medlemskap, fördelat över kön. 

Respondenterna som för närvarande var medlem i ett eller flera lojalitetsprogram visade sig 

främst bestå av kvinnor, se Figur 5. 

Medlemskap fördelat över ålder 

 

Figur 6. Respondenternas medlemskap, fördelat över ålder. 

Spridningar hittades även bland olika åldersgrupper, se Figur 6, där respondenter som är 20 år 

eller yngre i större utsträckning inte var medlem i något lojalitetsprogram. Spridningen mellan de 

olika åldersgrupperna visar även på sannolikheten för att en person är medlem i ett 

lojalitetsprogram ökar exponentiellt med åldern. Detta samband gäller dock inte för personer som 

är 61 år och över. 

Medlemskap fördelat över bostadsort 

 

Figur 7. Respondenternas medlemskap, fördelat över bostadsort. 
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Undersökningens resultat visar på att personer som är bosatta i storstäder i större utsträckning är 

medlemmar i ett eller flera lojalitetsprogram än personer som är bosatta i mindre städer, se Figur 

7. 

4.2.2 Icke-medlemmar 

Av studiens respondenter var 18 procent för närvarande inte medlemmar i något 

lojalitetsprogram, totalt bestod dessa av 28 respondenter. Med undersökningen ville vi ta reda på 

varför de inte är medlem i något lojalitetsprogram, för att undersöka huruvida det hade att göra 

med att de ogillar kommunikationens som sker inom ett lojalitetsprogram. 

 

 Figur 8. Anledningar till icke-medlemskap 

Respondenterna gavs möjlighet till att ange flera alternativ, eftersom vi misstänkte att orsaken till 

varför ett medlemskap inte var aktuellt kunde bero på flera anledningar. Studiens resultat visade 

på att den största orsaken till ett icke-medlemskap var att respondenterna helt enkelt inte var 

intresserade, se Figur 8. Därefter menade flertalet att det blir för många kort och att ett 

medlemskap ger upphov till för mycket irrelevant reklam. En respondent kryssade i Annat och 

menade att han eller hon inte var medlem i något lojalitetsprogram eftersom det brukar kosta 

pengar. 

4.2.3 Medlemmar 

Efter frågan om respondenten var medlem i något lojalitetsprogram, delades undersökningen upp 

för medlemmar respektive icke-medlemmar. Av undersökningens respondenter var 82 procent för 

tillfället medlem i något lojalitetsprogram, vilket totalt utgör 132 respondenter. Nedan presenteras 

dessa respondenters svar på de frågor som enbart berörde de befintliga medlemmarna. 

Antal medlemskap 

 

Figur 9. Hur många lojalitetsprogram är du medlem i? – Fördelat över kön 

Figur 9 illustrerar hur det skiljer sig mellan kvinnor och män när det gäller hur många 

lojalitetsprogram de är medlem i. Det är tydligt att män överlag är medlemmar i färre 
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lojalitetsprogram än vad kvinnor är, då majoriteten av de män som var med i undersökningen 

angav att de var medlemmar i 1-3 lojalitetsprogram. Vidare kan man se en tydlig skillnad mellan 

kvinnor och män då 2 procent av männen respektive 13 procent av kvinnorna är medlem i 7 eller 

fler lojalitetsprogram. 

 

Figur 10. Hur många lojalitetsprogram är du medlem i? – Fördelat över ålder 

Frågan som behandlade hur många lojalitetsprogram varje respondent var medlem i, visade även 

på vissa skillnader åldersgrupperna emellan, se Figur 10. Av de personer som befinner sig mellan 

21-60 år skiljer det sig dock inte särskilt åt, utan där är majoriteten i alla åldersgrupperna med i 1-

6 lojalitetsprogram. De respondenter som istället är 20 år eller yngre, eller 61 år eller äldre, är 

över 70 procent enbart med i 1-3 lojalitetsprogram.  

Branschskillnader mellan könen 

För få en förståelse för varför vissa av respondenternas svar framstår på ett visst sätt valde vi att 

undersöka i vilka branscher som respondenterna för tillfället var medlem i ett lojalitetsprogram. 

Respondenterna kunde därmed välja flera alternativ i denna fråga. 

 

Figur 11. Inom vilka branscher är du medlem i en kundklubb? – Fördelat över kön 

Figur 11 visar hur det skiljer sig mellan män och kvinnor när det gäller inom vilken bransch 

respondenterna är medlemmar i något lojalitetsprogram. Vi kan till exempel se att en klar 

majoritet av de kvinnliga respondenterna är medlem i något lojalitetsprogram inom Kläder & 

Skor. Den största, och kanske enda likheten mellan könen, är att 62 respektive 51 procent är 

medlem i ett lojalitetsprogram inom Mat. 
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Anledningar till medlemskap  

 

Figur 12. Anledningar till medlemskap 

Till de respondenter som inte var medlem i något lojalitetsprogram, ställde vi frågan varför. Vi 

gjorde samma sak till de respondenter som var medlemmar, och frågade av vilken anledning. 

Resultatet redovisas i Figur 12, och vi kan tydligt se att det är fyra alternativ som är överlägsna 

de övriga. Respondenterna i undersökningen menar alltså att de är med i ett lojalitetsprogram för 

att få personliga och allmänna erbjudanden, förmåner samt för möjligheten att samla poäng. Två 

av respondenterna ansåg inte att något av de förutbestämda alternativen stämde överens med 
deras respektive anledning, och kryssade således i Annat. Den ena respondenten menade att han 

eller hon var medlem i lojalitetsprogram av anledningen att det blev billagare, medan den andra 

upplevde att han eller hon känt sig tvingad att gå med. 

Kommunikationens budskap  

Vidare undersöktes vilken information som respondenterna är intresserade av att få från sitt 

lojalitetsprogram. Respondenterna gavs i samband med frågan möjlighet att ange flera alternativ. 

 

Figur 13. Vilken information är du intresserad av att få från ditt lojalitetsprogram? – Fördelar över kön 

Både kvinnor och män var intresserade av att erhålla information om både allmänna och 

personliga erbjudanden, se Figur 13. Kvinnorna visade även på ett starkare intresse av att erhålla 

information i form av inspiration samt angående kommande events. Det som överlägset var minst 

intressant för båda könen, var allmän information om vad som händer inom företaget och 

lojalitetsprogrammet. 
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Figur 14. Vilken information är du intresserad av att få från ditt lojalitetsprogram? – Fördelat över ålder 

När det kommer till vilken information och kommunikation som de olika åldersgrupperna är 

intresserade av, kan vi se att det inte skiljer sig nämnvärt åldersgrupperna emellan, se Figur 14. 

Det är möjligtvis de respondenter som är över 61 år som särskiljer sig, och är mindre intresserade 

av vissa kategorier jämfört med de övriga åldersgrupperna. 

Kommunikationens kanaler  

För att få en förståelse för vilka budskap som bör användas genom vilka kanaler, fick 

respondenterna ange hur de helst tar del av olika slags information från ett lojalitetsprogram. 

Respondenterna kunde vid varje budskap ange en eller flera kanaler som de ville ha aktuell 

information genom. 

 

Figur 15. Hur vill du ha erbjudanden och rabatter från ditt lojalitetsprogram? – Fördelat över ålder 

I undersökningen fick respondenterna ange genom vilken kanal de önskade få viss 

kommunikation från lojalitetsprogrammet. Som vi kan se i Figur 15 är ADR och e-mail de 

populäraste kanalerna hos medlemmarna när det gäller erbjudanden och rabatter. Vissa skillnader 

finns dock mellan åldersgrupperna, till exempel vill de respondenter som är mellan 21 och 30 år i 

större utsträckning erhålla erbjudanden och rabatter via mobilen. Samtidigt se man tydligt att de 

respondenter som är mellan 31 och 40 år är mindre intresserade av att erhålla erbjudanden och 

rabatter via ADR eller Tidning/Katalog. 
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Figur 16. Hur vill du ha allmän information om företag och lojalitetsprogram? – Fördelat över ålder 

Majoriteten av respondenterna var inte intresserade av ett erhålla någon allmän information om 

företaget och lojalitetsprogrammet, se Figur 16. De respondenter som är mellan 41 och 50 år, är 

minst intresserade av sådan information, då hela 64 procent kryssade i Vill inte ha information. 

De respondenter som ändå är intresserade och vill erhålla information, vill främst få den via e-

mail, följt av Tidning/Katalog och Webbplats. 

 

Figur 17. Hur vill du ha inspiration från ditt lojalitetsprogram? – Fördelat över ålder 

När det kommer till hur respondenterna vill ha inspiration från sitt lojalitetsprogram, hittas 

skillnader mellan åldersgrupperna, se Figur 17. De respondenter som är under 20 år, mellan 41 

och 50 år, samt över 60 år är till stor del inte intresserad av den sortens information. De 

respondenter som är mellan 21 och 30 år, samt mellan 51 och 60 år vill helst erhålla inspirationen 

från lojalitetsprogrammet genom Tidning/Katalog. Slutligen är även e-mail här en populär kanal, 

då respondenterna mellan 31 och 40 år främst föredrar den. 
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Figur 18. Hur vill du ha information om produktlanseringar från ditt lojalitetsprogram? – Fördelat över ålder 

Precis som när det gällde inspiration, är respondenterna även kluvna när det kommer till 

information om nya produktlanseringar, se Figur 18. Majoriteten av de respondenter som är 

mellan 41 och 50 år, är inte alls intresserade av att erhålla information om produktlanseringar, 

medan det enbart är 8 procent av de respondenter i åldersgruppen under som tycker samma sak. 

Respondenterna upp till 40 år vill alla få reda på lanseringar av nya produkter genom e-mail, 

likaså de respondenterna som är över 61 år. Vidare ligger även ADR högt i kurs bland samtliga 

respondenter under 60 år. 

 

Figur 19. Hur vill du ha information om kommande events från ditt lojalitetsprogram? – Fördelat över ålder 

Liksom i flera av ovanstående frågor, anser respondenterna även här att e-mail är den kanal de 

föredrar när det gäller kommande events, se Figur 19. Respondenterna mellan 31 och 40 år är 

intresserade av att erhålla information om kommande events, då hela 62 procent valde att kryssa i 

det alternativet i undersökningen. Bland de yngre åldersgrupperna är dock information angående 

kommande events via sociala medier och webbplats minst populära. Däremot är mobilen en 

populär kanal att erhålla information om kommande events genom i alla åldersgrupperna. 
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Figur 20. Hur vill du ha information om din medlemstatus från ditt lojalitetsprogram? – Fördelat över ålder 

I Figur 20 kan vi tydligt se att det är tre kanaler som dominerar när det kommer till hur 

respondenterna vill erhålla sin respektive medlemstatus från lojalitetsprogrammet. Störst är e-

mail, som till exempel majoriteten av respondenterna mellan 31 och 40 år vill ha information om 

aktuell medlemstatus genom. Näst på tur kommer ADR, som 36 procent av respondenterna 

mellan 41 och 50 år föredrar. Den tredje kanalen är webbplatsen, som 31 procent av 

respondenterna under 20 år vill använda sig av för att få reda på sin status.  

Val av kanal  

 

Figur 21. Vill du själv kunna välja hur du får information från din kundklubb? 

Som vi kan se i Figur 21, önskar 92 procent av respondenterna att de själva fick möjligheten att 

välja på vilket sätt lojalitetsprogrammen ska kommunicera med dem. 

Kommunikationens frekvens  

 

Figur 22. Hur ofta vill du ha information från din kundklubb? – Fördelat över ålder 
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Undersökningens resultat indikerade tydligt att majoriteten av respondenterna önskade erhålla 

information från lojalitetsprogrammet varje månad. I Figur 2 kan vi dock se några mindre 

avvikelser, bland annat att de respondenter som är yngre än 20 år till en större grad önskar 

information oftare, precis som att de respondenter över 50 år önskar sin information mer sällan. 

Koppling till medlemskap  

 

Figur 23. Hur vill du helst koppla dig själv till ditt klubbmedlemskap (t.ex. vid ett köp)? – Fördelat över kön 

Genom förstudien fick vi reda på att många upplever det jobbigt med de plastkort som många 

lojalitetsprogram har. Därför ställde vi frågan till respondenterna i enkätundersökningen hur de 

vill koppla sig själva till sitt medlemskap. Resultatet redovisas ovan i Figur 23, och visar tydligt 

att kvinnor fortfarande föredrar ett klubbkort. Männen å andra sidan är minst lika intresserade av 

att istället koppla medlemskapet till betalkortet. 

 

Figur 24. Hur vill du helst koppla dig själv till ditt klubbmedlemskap (t.ex. vid ett köp)? – Fördelat över ålder 

Om vi jämför hur de olika åldersgrupperna ser på kopplingen till medlemskapet, märker vi att 

respondenterna över 40 år föredrar klubbkortet, se Figur 24. De något yngre åldersgrupperna 

särskiljer sig dock i denna fråga, till exempel vill respondenterna mellan 31-40 år helst koppla sitt 

medlemskap till lojalitetsprogrammet genom personnumret. 

4.2.4 Samtliga respondenter 

Till samtliga av undersökningens respondenter valde vi att ställa ett antal allmänna frågor kring 

den personliga integriteten samt hur lojalitetsprogram kan förbättras i framtiden. 

Undersökningens resultat kring dessa frågor presenteras nedan. 
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Integritetsuppfattning 

Med undersökningen ville vi ta reda på vad respondenterna ansåg var okej respektive inte okej 

när det kommer till insamlandet av information och utskick av personliga erbjudanden. Frågan 

bestod av en flervalsfråga och löd Vad av följande är du bekväm med?. Eftersom frågan ställdes 

till samtliga respondenter redovisas resultatet i nedanstående diagram uppdelat efter respondenter 

som för närvarande var medlemmar respektive inte medlemmar i något lojalitetsprogram. Störst 

skillnader i hur respondenterna svarade hittades mellan de olika åldersgrupperna. Efter att 

enkäten samlats in insåg vi att några av respondenterna valt att inte fylla i något av påståendena, 

vilket vi tolkade som att de inte var bekväma med något av alternativen. Därför har vi i resultatet 

kategoriserat dessa under Inte bekväm med något, vilket alltså är en kategori som vi lagt till i 

efterhand.  

 

Figur 25. Medlemmarnas svar på Vad av följande är du bekväm med? – Fördelat över ålder 

För de respondenter som för närvarande är medlem i något lojalitetsprogram visar resultatet att 

majoriteten av åldersgrupperna mellan 21 till 60 år är bekväma med att erbjudanden baseras på 

tidigare köp, se Figur 25. Respondenterna under 20 år var istället i större utsträckning bekväma 

med att erhålla erbjudanden och information via SMS än övriga åldersgrupper. Få av 

respondenterna var dessutom bekväma med att utskick tilltalar dem vid namn, vilket framförallt 

åldersgruppen 31-40 år var obekväma med. 

 

Figur 26. Medlemmarnas svar på Vad av följande är du bekväm med? – Fördelat över ålder 
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För de respondenter som för närvarande inte är medlem i något lojalitetsprogram är resultatet 

annorlunda, se Figur 26. Värt att observera kan dock vara att detta diagram endast innefattar 28 

respondenter. Resultatet visar att yngre i större utsträckning är bekväma med frågans olika 

påståenden än äldre åldersgrupper, där respondenter från 51 år och uppåt inte är bekväma med 

något av alternativen. Att erbjudanden baseras på tidigare köp är det som respondenterna i 

åldersgrupperna upp till 50 år är som mest bekväm med av frågans påståenden. 

Förbättringsförslag  

Studien innefattade två fritextfrågor, vilka berörde hur lojalitetsprogrammen kan förbättras 

genom frågorna Saknar du någonting i dagens kundklubbar? samt Hur kan man förbättra 

kundklubbarna i framtiden?. Eftersom respondenternas svar var på frågorna påminde om 

varandra har vi valt att redovisa svaren tillsammans. Av undersökningens respondenter svarade 

30 procent på någon eller båda av frågorna, vilket totalt utgör 48 svaranden. 

 

Figur 27. Respondenternas förbättringsförslag, kategoriserade efter antal 

Eftersom vissa svar ofta upprepades valde vi att kategorisera dem efter 8 kategorier som var som 

mest återkommande bland respondenternas förbättringsförslag, se Figur 27. Vissa av 

respondenterna hade flera förbättringsförslag, och dess svar har därmed placerats i fler än en 

kategori. Majoriteten av respondenterna som svarade på frågan menade att klubbkorten borde tas 

bort och ersättas av andra alternativ. En kvinna i 31-40 årsåldern beskriver problemet såhär:  

”Ta bort alla klubbkort, folk vill inte ha en massa kort. MQ har börjat med personnummer, 

det är bra!” 

Därefter menade flera respondenter att lojalitetsprogrammen kan förbättras genom att dela ut fler 

och bättre erbjudanden, samt att de borde använda sig av mer personliga erbjudanden. Flera 

respondenter menar även att ett medlemskap inte ska behöva präglas av irrelevant reklam samt att 

det ska vara lättare att tillgå snabb service och information. En man i 51-60-årsåldern beskriver 

problemet så här:  

”Jag vill bara ha information när jag behöver det, och det ska vara lätt att tillgå 

informationen utan att behöva hålla koll på en massa lösenord. Det ska gå snabbt att få 

service den service jag behöver.”  
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5 Analys 

I kapitlet analyseras studiens empiriska resultat tillsammans med insamlad teori. Kapitlet inleds 

med en analys kring relationer mellan kunder och företag i allmänhet. Därefter analyseras de 

målgruppsskillnader som identifierats och vilka budskap och kanaler som kunder som ingår i ett 

lojalitetsprogram föredrar. Kapitlet avslutas med en analys angående kundernas personliga 

integritet. 

5.1 Relationer  

Lojalitetsprogram syftar till att bygga relationer med kunder, som i sin tur kan leda till lojalitet 

och således lönsamhet för företaget (Butscher, 2000; Grönroos, 2002; Tapp, 2008; Yi & Jeon, 

2003). Precis som relationer människor emellan, kräver även relationen mellan kund och företag 

underhöll och omvårdnad. Nedan analyseras den empiri vi erhållit kring relationen mellan företag 

och kund, samt hur olika målgrupper upplever den. 

5.1.1 Skäl till att ingå i en relation 

För att en kund skall vilja bli medlem i ett lojalitetsprogram, menar Grönroos (2002) att kunden 

måste känna att han eller hon tjänar någonting på medlemskapet. Gwinner, Gremler och Bitner 

(1998) menar att kunden blir medlem i ett lojalitetsprogram av tre anledningar – säkerhet, sociala 

fördelar samt särskilda förmåner, vilken enligt Peterson (1995, se Gwinner, Gremler & Bitner, 
1998) oftast är den främsta anledningen. Genom undersökningen som genomförts har vi erhållit 

resultat som tydligt pekar på att de flesta kunder till största del är intresserade av de särskilda 

förmånerna som följer med medlemskapet. Majoriteten av respondenterna i undersökningen var 

intresserade av att erhålla erbjudanden, både allmänna och personliga som baseras på deras 

tidigare köpmönster och preferenser. Genom att erhålla erbjudanden som enbart medlemmar får, 

menar Grönroos (2002) att medlemmarna känner sig mer speciella, vilket kan bidra till att 

kunderna upplever det mer exklusivt att vara medlem. Majoriteten av kunderna i den genomförda 

undersökningen är i stort sett enbart medlemmar i lojalitetsprogram för möjligheten att erhålla 

olika erbjudanden och rabatter för företaget, vilket enligt Yi och Jeon (2003) kan innebära att de 

snarare är lojala mot lojalitetsprogrammet istället för mot varumärket och företaget. 

Förutom rabatter och speciella erbjudanden, menar Grönroos (2002) att en kund väljer att bli 

medlem i ett lojalitetsprogram av säkerhetsskäl eller för att erhålla vissa sociala fördelar. I 

Gwinner, Gremler och Bitners (1998) undersökning visade det sig att kunderna upplevde att 

säkerhet var den viktigaste fördelen de erhöll då de hade en relation med ett företag, speciellt med 

ett företag som erbjöd någon sorts tjänst. Det resultatet går helt emot de som vi erhöll genom vår 

undersökning. En anledning till att vårt resultat går emot Gwinner, Gremler och Bitner (1998) 

kan vara att det rör sig om olika branscher och olika sorters företag. Gwinner, Gremler och Bitner 

undersökte olika sorters tjänsteföretag, medan vår undersökning behandlade branscher som 

enbart riktar sig direkt till konsumenterna. Grönroos (2002) menar att kunderna känner sig 

tryggare och känner att de kan lita på företaget, då de är med i ett lojalitetsprogram och upplever 

att de har en relation med företaget. Slutligen menar Grönroos att kunderna upplever att de 

erhåller sociala fördelar genom medlemskapet, till exempel att personalen känner igen kunden 

eller att den har en egen kontaktperson på företaget som bidrar till att kunder känner sig mer 
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speciell. Inte heller dessa fördelar upplevs enligt den genomförda studien som viktiga skäl för att 

blir medlem i ett lojalitetsprogram.  

5.1.2 Målgruppskillnader 

Melnyk, van Osselaer och Bijmolt (2009) menar att kvinnor ofta är mer benägna och har ett 

större behov av nära relationer med andra människor och sociala grupper, än vad män har. Detta 

kan vi se tecken på i resultaten av undersökningen som genomförts, då antalet kvinnor som är 

medlemmar i något lojalitetsprogram var betydligt större än antalet män. Anledningen till den här 

skillnaden kan vara att kvinnor lägger större vikt på de relationer de har, vilket enligt Melnyk, 

van Osselaer och Bijmolt (2009) kan bidra till att det blir mer lojala än män. Förutom att de flesta 

medlemmar i ett lojalitetsprogram är kvinnor, har undersökningen visat att kvinnor ofta är med i 

ett större antal lojalitetsprogram än män.  

Timmermann (2007) samt Evans, Jamal och Foxall (2008) menar att åldern tydligt kan påverka 

hur en person upplever olika situationer och även hur han eller hon beter sig. Den genomförda 

studien visar att personer under 20 år samt personer över 60 år är medlemmar i färre 

lojalitetsprogram än övriga åldersgrupper. Timmermann (2007) menar att den generation som är 

över 60 år idag, växte upp under strama ekonomiska förhållande, vilket lett till att de har en mer 

sparsam inställning till pengar. Detta kan vara en anledning till att den här generationen inte är 

medlemmar i lika många lojalitetsprogram som de yngre generationerna. Det kan även vara som 
Kumar och Lim (2008) säger, att ju äldre en person blir, desto mindre benägna blir de att ta till 

sig nymoderniteter som kommer med tiden. De yngsta generationerna har lättare för att anamma 

nya tekniker och följa utvecklingen av både kommunikationstekniker och lojalitetsprogram 

(Timmermann, 2007). Vår undersökning visar dock att de personer som är under 20 år inte är 

medlemmar i så många lojalitetsprogram, vilket visserligen enbart kan vara en tidsfråga. 

5.1.3 Medlemsbevis 

Butscher (2002) menar att ett lojalitetsprograms huvudsakliga mål är att samla in personlig data 

om ett företags kunder. Datan används sedan till att skapa kommunikation på en individuell nivå 

till kunderna, som skall leda till att kunderna blir mer lojala till företaget. För att företag skall 

kunna samla in data om sina kunder, krävs ett individuellt bevis för varje kund som registrerar till 

exempel kundens köpmönster. Idag är det vanligt att dessa medlemsbevis utgörs av ett klubbkort, 

ett speciellt plastkort för varje lojalitetsprogram, som dras när kunden handlar. I förstudien som 

genomfördes erhöll vi resultat som tydde på att respondenterna inte längre ville ha dessa 

plastkort, då det lätt blev för många. De uttryckte istället en önskan om någon annan metod. 

Tekniken utvecklas hela tiden och nya, mer effektiva metoder blir allt vanligare, till exempel att 

koppla kundens medlemskap genom personnumret eller betalkortet (Butscher, 2002; Nordhoff, 

Pauwels & Oderkerken-Schröder, 2005). Undersökningen visade dock att klubbkortet fortfarande 

var det medlemsbevis som efterfrågades mest. Vissa tydliga skillnader kunde emellertid urskiljas. 

Precis som Kumar och Lim (2008) menar att äldre personer har svårare att ta till sig nya tekniker, 

märkte vi av undersökningens resultat att de äldre generationerna i större utsträckning ville ha 

kvar klubbkortet. De var samtidigt negativt inställda till att koppla sig själva till medlemskapet 

genom personnummer eller mobiltelefon.  
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Timmermann (2007) menar att de yngre generationerna har lättare för att följa utvecklingen och 

lära sig nya tekniker fortare än de äldre generationerna. Personer i dessa åldrar är uppvuxna med 

många nya tekniker, och har idag börjat omdefiniera hela sättet som vi kommunicerar med 

varandra i vardagen. Resultatet från undersökningen visar tydligt på detta, då de yngre 

generationerna är mer öppna för att koppla sig själva till medlemskapet på andra sätt utöver 

klubbkortet. Kopplingar genom personnummer eller betalkort är de metoder som enligt 

undersökningen ligger tätt efter klubbkortet. Nordhoff, Pauwels och Oderkerken-Schröder (2005) 

menar att så länge kunderna efterfrågar och förstår dessa nya metoder kommer de att fortsätta 

utvecklas i framtiden. Undersökningens resultat visar på att de yngre generationerna är redo och 

efterfrågar nya tillvägagångssätt.  

5.2 Kommunikation 

Butscher (2002) menar att hur kommunikation sker med ett lojalitetsprograms medlemmar i stor 

utsträckning påverkar kundernas upplevelse av den aktuella relationen mellan företag och kund. 

Till exempel kan en kommunikationsstrategi där medlemmarna kontaktas mer än vad de önskar 

skapa konsekvenser för ett företag, i form av irritation eller en negativ inställning gentemot 

företaget. Därför är det viktigt att företag studerar dess målgrupp och undersöker hur ofta de vill 

bli kontaktade, eller om de själva vill ta kontakt med företaget. Den aktuella studiens resultat 

visar i generella termer på att kunder inom ett lojalitetsprogram vill bli kontaktade ungefär en 

gång i månaden. Yngre vill i större utsträckning ha kommunikation oftare från sitt 

lojalitetsprogram än äldre. Detta kan bero på att äldre personer i större utsträckning är 

medlemmar i något lojalitetsprogram än yngre personer. Äldre får således kommunikation från 

fler lojalitetsprogram, vilket kan göra det irriterande om kommunikation sker för ofta. 

Butscher (2002) menar att samtidigt som det är viktigt att inte kontakta kunderna för ofta, så är 

det också viktigt att inte kommunicera för sällan med dess kunder. Det kan bidra till att kunderna 

inte utvecklar någon känslomässig koppling till företaget, och således inte kan utveckla någon 

relation med det. Butscher rekommenderar att kunder inom ett lojalitetsprogram bör bli 

kontaktade någonstans mellan sex till tolv gånger per år, vilket verkar vara ett ställningstagande 

som stämmer överens med vår studie. 

5.2.1 Budskap & Kanaler 

Satofuka, Kantola och Kono (2009) menar att det stora antalet kanaler idag har gjort det svårare 

för företag att täcka en hel målgrupp via en enda kanal. Istället måste ofta multikanalstrategier 

användas, där val av kanal baseras på både budskap och målgrupp. Undersökningens resultat har 

visat på att det finns skillnader i hur olika målgrupper vill ta del av olika slags budskap inom ett 

lojalitetsprogram. Bland annat beror skillnaderna på vilket budskap som kommuniceras, men 

även på hur målgruppen ser ut och hur de använder olika kanaler. Majoriteten av ett 

lojalitetsprograms medlemmar menar dessutom att de själva vill få möjligheten att välja själva 

hur de får information från företag. 

I samband med undersökningen var e-mail den mest populära kommunikationskanalen. Van Wert 

(2004) menar dock att det ofta upplevs som irriterande att erhålla budskap via e-mail, eftersom 

det florerar så mycket skräppost genom kanalen. Budskap måste därför anpassas och vara 

relevant för mottagaren, för att kommunikationen ska bli intressant. Kanaler som knappt 
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uppskattades av studiens respondenter var framförallt sociala medier. Nair (2008) menar att 

sociala medier kan bygga relationer mellan företag och kund på interaktiva grunder, vilket gör att 

kunden ges ett allt större utrymme i hur relationen kan utvecklas. Dock är kanalen enbart i en 

uppstartsfas, vilket kan vara en anledning till kanalens nuvarande impopularitet. 

Erbjudanden & Rabatter 

Ett lojalitetsprogram syftar enligt Yi och Jeon (2003) till att skapa ett värde för både företag och 

kund. För en kund realiseras detta värde ofta i form av något slags erbjudande eller rabatt. 

Kunder belönas således ofta för varje köp, vilket gör att desto lojalare de är, ju mer kan de få 

tillbaka i värde. Därför är också erbjudanden och rabatter en viktig del av ett lojalitetsprogram för 

att skapa kundlojalitet (Rosenbaum, Ostrom & Kuntze, 2005; Meyer-Waarden, 2008; Yi & Jeon, 

2003). Undersökningen visar dessutom på att majoriteten av kunderna är medlemmar i något 

lojalitetsprogram för möjligheten att erhålla allmänna och personliga rabatter. Detta gör det extra 

viktigt att vad som utlovas innan de blir medlemmar också överensstämmer med verkligheten. 

E-mail är enligt studien en uppskattad kanal att använda sig av i samband med information 

angående erbjudanden och rabatter. Belanger (2010) menar att e-mail rent generellt är en effektiv 

kanal, eftersom information utan några större kostnader kan sändas ut till flertalet kunder med 

varierat innehåll. Van Wert (2002) menar dock att företag som använder sig av e-mail för att 

kommunicera med dess kunder måste vara försiktiga och noggrant avväga budskap så att de är 
anpassade efter mottagaren. Det beror på att det oftast skickas stora mängder med skräppost idag, 

vilket kan irritera många kunder om till exempel erbjudanden som skickas via e-mail inte är 

relevanta för mottagaren. Som vi nämnde tidigare visar den genomförda studien på att flertalet 

vill ha erbjudanden baserade på individens personliga preferenser. Erbjudanden och rabatter som 

skickas via e-mail med ett mer personligt innehåll har därmed större chans att användas och 

bearbetas om de upplevs som relevanta för mottagaren. På grund av det utökade 

handlingsrummet på Internet är det enligt Van Wert (2004) effektivt att skicka erbjudanden och 

rabatter via e-mail, eftersom kunden därefter enkelt kan klicka på länken för att aktivera 

erbjudandet. Detta möjliggör också att kommunikationens resultat kan mätas i form av antal klick 

eller köp som utskicket genererat. 

Adresserad direktreklam är också en kanal som kunder enligt studiens resultat vill erhålla 

erbjudanden och rabatter genom. Idag skickas ofta erbjudanden och rabatter direkt till kundens 

brevlåda, som innehåller till exempel en kupong att ta med sig till butiken vid nästa 

inköpstillfälle. När det kommer till ADR menar Tapp (2008) att det är viktigt att 

kommunikationen är av relevans för mottagaren, för att inte skapa irritation. Även här är det 

således viktigt att avväga budskap så att det är anpassat efter dess mottagare. 

Mobiltelefonen visade sig enligt studien också vara en effektiv kanal att ta emot information 

angående erbjudanden och rabatter för kunder inte om ett lojalitetsprogram. Detta faktum gällde 

framförallt hos samtliga åldersgrupper under 40 år. Kumar och Lim (2008) menar att ju äldre en 

person är, desto mindre benägna är de att ta till sig nymodigheter som exempelvis ny teknik. 

Detta kan vara en förklaring till varför de yngre åldersgrupperna i större utsträckning hellre tar 

emot erbjudanden via mobiltelefonen. Samtidigt visar studiens resultat att relativt få inom dessa 

åldersgrupper är bekväma med att få erbjudanden kopplade till lojalitetsprogrammet i form av 

SMS. Trappey och Arch (2005) menar att det vid kommunikation till ett företags kunder via SMS 
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är viktigt att budskapet är relevant för mottagaren, eftersom mottagaren annars kan skapa sig en 

negativ inställning gentemot företaget. Ett exempel på ett SMS som ofta är lyckat är enligt 

Trappey och Arch en rabattkod baserad på mottagarens preferenser, som kunden visar upp i 

kassan vid dess nästa köp. Dessutom bär de flesta människor oftast med sig mobiltelefonen, 

vilket gör att de inte behöver oroa sig för att glömma rabattkoden hemma. 

En majoritet av undersökningens respondenter menar att de inte är bekväma med att få 

erbjudanden i form av SMS via mobiltelefonen, samtidigt som flertalet vill ha tillgång till 

erbjudanden i mobiltelefonen. Ett sätt att motverka denna problematik, är enligt Carat Interactive 

(2002) att bortse från utskick av SMS och istället göra den mobila kanalen mer kundorienterad. 

Till exempel kan lojalitetsprogrammet finnas som applikation i mobiltelefonen, där kunden när 

den vill kan slå fram vilka aktuella erbjudanden den har, vilka senare kan visas upp i butiken vid 

nästa inköp. 

Allmän information om företag och lojalitetsprogram 

Information om företag och klubb var information som få av undersökningens respondenter var 

intresserade av att få i samband med ett medlemskap i ett lojalitetsprogram. De som dock uppgav 

att de var intresserade av sådan information ville helst ta del av den via e-mail, följt av 

kundtidning eller katalog och webbplats. Samtliga av dessa kanaler kan ses som relativt passiva, 

där mottagaren själv kan välja hur, när och om den vill ta del av informationen (Butscher, 2002). 
På en webbplats kan till exempel användaren själv hitta information om företag och klubb, och e-

mail och tidningen kan mottagaren själv bestämma huruvida den ska ta del av kommunikationen 

eller inte. En respondent uppgav till exempel i en av fritextfrågorna att det borde vara lättare att 

hitta information om hur man får ett nytt klubbkort. Sådan information kan således präglas av 

passiv kommunikation, där kunden själv tar fram den information som den söker. 

Inspiration 

Studiens resultat visar att kunder helst vill ha inspiration från sitt lojalitetsprogram genom 

kundtidningar eller kataloger. Butscher (2002) menar att kundtidningar och kataloger kan stärka 

bandet mellan företag och kund, eftersom innehållet ofta upplevs som mer trovärdigt än övrig 

kommunikation. Kundtidningar och kataloger skapar dessutom enligt Hutchinson (2007) en 

högre kundlojalitet och förbättrar ett varumärkes image, om tidningarna eller katalogerna präglas 

av rätt budskap. Den genomförda undersökningen visar dock på stora skillnader mellan könen när 

det kommer till kommunikation i form av inspiration från ett lojalitetsprogram. Kvinnor visade 

sig vara betydligt mer intresserade av inspiration än män. Detta kan vara en konsekvens av 

kvinnans behov av nära relationer med andra människor, grupper och föreningar (Melnyk, van 

Osselaer & Bijmolt, 2009). En kundtidning eller en katalog kan vara ett uttryck för en sådan 

samhörighet, där inspirationen påverkar kvinnans identitetsskapande process. 

Produktlanseringar 

Flertalet kunder som ingår i ett lojalitetsprogram vill enligt studien ha information angående nya 

produktlanseringar. Detta gäller främst för åldersgrupperna upp till 40 år, vilka främst vill ta del 

av sådan information via e-mail. Van Wert (2004) menar att kommunikation i form av e-mail bör 

vara relevant för dess mottagare för att undvika att kommunikationen uppfattas som skräppost. 
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För att få en förståelse över vad som är relevant för olika kunder kan företag spara information 

angående exempelvis köphistorik och dylikt om dess kunder, för att senare anpassa 

kommunikationen därefter. E-mail som informerar om nya produktlanseringar kan därmed 

anpassas efter kundernas tidigare köp och preferenser, för att göra kommunikationen så relevant 

som möjligt för mottagarna. Dessutom kan kommunikation riktad efter kundens behov i större 

omfattning ge upphov till ett köp (Tapp, 2008). Den genomförda studien visar på att majoriteten 

av medlemmarna i en kundklubb är bekväma med att erbjudanden och information baseras på 

tidigare köp, vilket visar på att de är intresserade av kommunikation med relevans för just dem. 

Kommande events 

När det gäller kommande events inom lojalitetsprogram var det enligt studien övervägande 

kvinnor som av intresserade av information. Melnyk, van Osselaer och Bijmolt (2009) menar att 

det generellt sett är viktigare för kvinnor än män att skapa nära relationer med andra människor, 

grupper och föreningar, vilket kan vara en förklaring till undersökningens resultat. En annan 

anledning kan vara att män och kvinnor enligt den genomförda studien är medlemmar i olika 

slags branscher, där events som till exempel klubbdagar eller mingelkvällar kan vara vanligare i 

vissa branscher än andra.  

Information angående kommande events vill enligt undersökningen helst tas emot via e-mail. 

Van Wert (2004) menar att det är viktigt att kommunikation i form av e-mail uppmanar till någon 
slags handling hos mottagaren. En inbjudan till ett event kan vara en sådan uppmaning, vilket 

också får mottagaren att känna sig utvald och speciell. Efter e-mail var medlemmarna i 

lojalitetsprogram intresserade av att få information angående kommande events genom ADR eller 

mobiltelefonen. Till exempel kan kunderna få ett SMS eller en inbjudan i brevlådan angående ett 

event där nya produkter presenteras och kunderna får rabatt på det de handlar under kvällen. 

Kommunikation via SMS eller ADR uppmärksammas ofta enligt Tapp (2008) av dess mottagare. 

Mottagaren kan dessutom enkelt ta med SMS:et eller utskicket till eventet och använda det som 

entrébiljett. 

Medlemsstatus 

En medlem i ett lojalitetsprograms medlemsstatus kan karaktäriseras av bland annat information 

om antal insamlade poäng, hur många poäng det är kvar till nästa rabattkupong eller 

transaktionshistorik (Butscher, 2000). Studien visar att sådan information helst tas emot via e-

mail, ADR och på företagets webbplats. En respondent menar i en fritextfråga att sådan 

information bör bli lättare att tillgå utan koder och användarnamn att hålla reda på. Ett förslag på 

att slippa koder är enligt respondenten att använda sitt betalkort som identifieringskod vid 

inloggning av exempelvis mina sidor. Undersökningen visar således att kunder gärna tar emot 

sådan information i form av både aktiv och passiv kommunikation. När det kommer till passiv 

kommunikation menar Butscher (2000) att kunderna är de som kommunicerar med företaget. 

Undersökningen visar således att medlemmar i ett lojalitetsprogram vill att de ska bli lättare att 

använda sig av passiv kommunikation, och att företag i större utsträckning borde göra det lättare 

för kunderna att själva leta fram den information som de behöver. 
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5.3 Personlig integritet 

Studiens resultat visar att majoriteten av kunder som ingår i ett lojalitetsprogram vill ha 

kommunikation i form av personligt riktade erbjudanden. Personligt riktade erbjudanden kan 

enligt Harridge-March (2008) bland annat härledas från kunders tidigare köp och beteenden. Att 

företag samlar in information angående tidigare köp är enligt den genomförda studien något som 

majoriteten av medlemmarna är bekväma med, vilket underlättar för företag att använda sig av 

sådan kommunikation. Dock visar undersökningen att kunderna är allt mer restriktiva när det 

kommer till lagrandet av andra personliga uppgifter, för att därefter erhålla personliga 

erbjudanden. Pitta, Franzak och Laric (2003) menar att allt fler kunder blivit mer restriktiva i 

viljan att lämna personlig information, vilket beror på att många företag idag vill ha uppgifter om 

just dem. Bland annat visar undersökningen att kunder i mindre utsträckning är bekväma med att 

erhålla erbjudanden baserade på familjesituation, inkomst, var de bor eller var de befinner sig för 

tillfället.  
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6 Slutsatser & Rekommendationer 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit från insamlad teori och empiri. 

Slutsatserna besvarar uppsatsens forskningsfrågor, vilka berör hur företag bör kommunicera 

med kunder som ingår i ett lojalitetsprogram. Kapitlet avslutas med allmänna rekommendationer 

till företag som använder sig av lojalitetsprogram. 

6.1 Slutsatser 

Medlemmar i ett lojalitetsprogram upplever sin respektive relation med företag på olika sätt, och 

alla har olika skäl till varför de valt att ingå i relationen. Genom att företag tydligare förstår 

varför kunderna har valt att bli medlemmar, kan de utforma lojalitetsprogrammet så att det 

tilltalar medlemmarna och gör dem mer tillfredsställda, vilket i sin tur gynnar företaget i form av 

lojala kunder. Resultatet av vår undersökning visade dock att kunder rent generellt är medlemmar 

i lojalitetsprogram på grund av möjligheten att erhålla fler och mer personliga rabatter och 

erbjudanden. Risken finns därmed att kunderna är mer lojala till själva lojalitetsprogrammet, 

snarare än till företaget. En kund som enbart är lojal mot lojalitetsprogrammet kan lätt byta till en 

konkurrent som för tillfället erbjuder bättre rabatter och erbjudanden eller enbart handla av 

företaget då den får rabatter. För att motverka detta kan företag särskilja de mest lojala och 

lönsamma kunderna, och fokusera på att skapa ett större värde enbart för dem, genom bland annat 
bättre och mer exklusiva erbjudanden. Detta kan ske genom exempelvis olika nivåer inom 

lojalitetsprogrammet, som fungerar som så att ju lönsammare en kund är för företaget desto bättre 

erbjudanden får den. 

Genom studien undersöktes vilka skillnader som finns mellan olika målgrupper, när det kommer 

till kommunikation inom ett lojalitetsprogram. Dessa skillnader lyftes främst fram med hjälp av 

variablerna kön och ålder. Inte helt oväntat fann vi att kvinnor i större utsträckning är medlemmar 

i lojalitetsprogram än män. Samtidigt är kvinnor överlag medlemmar i ett större antal 

lojalitetsprogram. Vidare fann vi att kvinnor är mer intresserade av att erhålla kommunikation 

som berör inspiration och events. Detta kan bland annat bero på att de ofta är medlemmar i 

lojalitetsprogram som figurerar inom branscher som exempelvis kläder och inredning, där kunder 

gärna vill inspireras. När det kommer till skillnader mellan olika åldersgrupper är personer över 

60 år överlag inte intresserade av ett medlemskap i något lojalitetsprogram. Personer under 20 år 

är inte i någon större utsträckning medlemmar i lojalitetsprogram idag, vilket kan bero på att 

många av dem fortfarande går i skolan, bor hemma och inte har någon egen ekonomi. Dock är det 

dessa personer som antagligen kommer att utgöra en stor del av företagens målgrupp i framtiden, 

som dessutom känner sig mer bekväma med de nya teknikerna som utvecklas.  

Genom förstudien erhöll vi resultat som pekade på att kunderna ansåg att klubbkorten i plast var 

förlegade och efterfrågade därmed ett substitut. Detta skiljde sig tydligt från enkätstudiens 

resultat som visade på att kunder fortfarande föredrar klubbkorten framför de andra alternativ 

som gavs. Då det enbart är ett mindre antal företag som tagit steget och utvecklat nya metoder, 

kan kunderna ha svårt att idag föreställa sig en bättre lösning än klubbkortet. Yngre personer är 

dock i allmänhet mer öppna för nya tekniker, vilket bidrar till att lojalitetsprogram som har 

många unga medlemmar kan leda vägen för övriga lojalitetsprogram. Unga personer kan även 

lockas till lojalitetsprogrammen av nya, moderna tekniska lösningar och funktioner. 
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Studiens andra delfråga berörde vilka personliga uppgifter som kunderna är bekväma med att 

kommunikationen baseras på. De flesta som idag är medlemmar i lojalitetsprogram är medvetna 

om att företag måste samla in personlig information om kunderna, som de sedan använder för att 

utforma erbjudanden som är personliga och således mer relevanta för individen. Undersökningen 

visade dock att medlemmarna inte alltid är bekväma med att information samlas in om dem. Flera 

av kunderna efterfrågar samtidigt fler rabatter och framförallt fler personliga rabatter, frågan mer 

komplex. Kunder vill således ha mer personligt utformad kommunikation samtidigt som de inte 

vill lämna ifrån sig information för att möjliggöra detta.  

Mest bekväma var de vid att företag samlar in information om kundernas tidigare köpmönster, för 

att utforma personliga erbjudanden. Den informationen är kunderna troligen vana vid att företag 

registrerar och sparar då de till exempel drar klubbkortet vid ett köp. Sådan information är 

dessutom viktig för företag, eftersom den lyfter fram kundens individuella preferenser när det 

kommer till vilka produkter som den enskilda kunden gillar. Genom att kunderna inte 

nödvändigtvis förstår vad företag använder övrig information till, kan de uppleva ett obehag och 

bli mer restriktiva med informationen. 

Kunder som ingår i ett lojalitetsprogram har olika behov och olika sätt att handskas med dagens 

teknologi. Studiens tredje delfråga berör vilka budskap och kanaler som medlemmar i ett 

lojalitetsprogram föredrar, och resultatet visar att det finns skillnader mellan målgrupperna även 
i detta avseende.  

När det kommer till själva budskapet efterfrågar kunderna relevant information som är anpassad 

efter deras behov och preferenser. Samtidigt vill flertalet kunder inte att insamlandet av 

information ska gå för långt. Att erbjudanden baseras på tidigare köp anses dock vara okej, vilket 

utgör ett företags främsta vapen i striden om marknadsandelar. Eftersom erbjudanden och rabatter 

är det främsta skälet till att kunder bli medlemmar i ett lojalitetsprogram är det viktigt att dessa 

erbjudanden är anpassade efter kundens enskilda behov. Kunderna vill helst ha information 

angående erbjudanden och rabatter via e-mail, vilket förvånade oss eftersom kunden genom 

kanalen inte kan ta med sig exempelvis en rabattkupong eller liknande till den fysiska butiken. 

Allt fler köper dock produkter på Internet idag, vilket kan vara en förklaring till detta eftersom 

erbjudanden därmed enkelt kan aktiveras genom ett klick eller en länk. 

Kunder som är medlemmar i ett lojalitetsprogram vill bli kontaktade ungefär en gång i månaden, 

vilket visar på att de har ett intresse för den kommunikation som lojalitetsprogrammen sänder ut. 

Viss information vill de dock enkelt kunna ta del av själv, vilket gör att företag måste underlätta 

för kunderna genom att tillhandahålla lättillgänglig information. Detta gäller bland annat för 

webbplatser och mobila applikationer, där kunderna själva kan ta fram den information som de 

behöver. 

Rent generellt när det kommer till genom vilka kanaler som kunderna vill ha kommunikation från 

dess lojalitetsprogram, identifierades den tydligaste skillnaden mellan de olika åldersgrupperna. 

Äldre vill i större utsträckning erhålla kommunikation genom mer traditionella kanaler, som 

exempelvis ADR och e-mail. Yngre är istället mer intresserade av kommunikation genom 

mobiltelefonen, men även e-mail är en omtyckt kanal bland denna åldersgrupp. Fåtalet kunder är 

ännu intresserade av att kommunicera och erhålla kommunikation från lojalitetsprogram via 

sociala medier. Detta kan vara en konsekvens av att kunderna ännu inte har något bra exempel att 
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jämföra med, vilket gör att de inte ser kanalens möjligheter ännu. Allt fler företag hittar ut bland 

de sociala medierna, och idag finns endast ett fåtal lyckade exempel på lojalitetsprogram som 

genom sociala medier skapar interaktivitet bland dess medlemmar. 

På grund av den mängd kanaler som finns idag, och att kunder använder och föredrar kanaler på 

olika sätt behöver företag ofta använda sig av flera kanaler för att nå fram med sitt budskap. 

Undersökningen har visat att kunder själva vill välja hur de får kommunikation från dess 

lojalitetsprogram. En kommunikationsstrategi som baseras på de individuella kundernas behov 

uppfattas av kunder som mer intressant och mindre störande, eftersom strategin sållar bort 

irrelevant kommunikation. Dock är detta en kostnadsfråga för företag, då det är kostsamt att 

kommunicera genom flertalet kanaler. Det kan ändå vara välinvesterade pengar, eftersom effektiv 

kommunikation baserad på medlemmarnas behov, kan skapa lojalare kunder. En mer lojal 

kundkrets bidrar i sin tur till högre vinst för företaget, samt möjligheten att ta fler 

marknadsandelar. 

6.2 Rekommendationer  

Eftersom kunderna i huvudsak väljer att bli medlemmar för att få möjligheten att erhålla diverse 

rabatter, kan företag erbjuda det till potentiella medlemmar för att värva dem till 

lojalitetsprogrammet. Då företag enbart i längden tjänar på de medlemmar som är lönsamma och 

lojala till företaget, bör dessa medlemmar belönas och få ytterligare förmåner. Genom att till 

exempel använda sig av lojalitetsprogram som består av olika nivåer (till exempel brons, silver 

och guld), får företag möjligheten att enkelt kunna anpassa kommunikationen efter 

medlemmarnas nivå. 

Den generation som idag är under 20 år, kommer i framtiden att utgöra en stor del av 

lojalitetsprogrammens medlemmar om företag bearbetar den på rätt sätt. Dessa personer är 

bekväma och vana vid de nya teknikerna som utnyttjas, och är mer öppna för att testa nya 

lösningar som företag erbjuder än vad äldre generationer är. Genom att företag anpassar 

kommunikationen efter målgruppens preferenser och intressen, kan lojalitetsprogrammen få stort 

genomslag. Därför behöver företag utveckla nya tekniker som är anpassade efter denna 

målgrupp. Bland annat behöver klubbkorten förslagsvis bytas ut i framtiden, framförallt till 

målgrupper som präglas av ungdomar upp till 30 år. Dessa är intresserade av koppling till 

medlemskap via mobiltelefonen eller betalkortet. 

Många personer idag är fortfarande obekväma och restriktiva när det kommer till att lämna ut 

personliga uppgifter till företag och lojalitetsprogram. Undersökningen har visat på att kunderna 

inte ser eller förstår kopplingen mellan insamlandet av dessa uppgifter och de personliga 

erbjudanden som de erhåller. Genom att företag tydligare förklarar för medlemmarna vad 

informationen används till och på vilket sett kunderna själva gynnas, kan kunderna bli mer öppna 

och bekväma med att dela med sig av informationen. 

Kunder idag kan uppleva att de bli påtvingade viss information från lojalitetsprogrammen, då det 

kommer samma information genom flera olika kanaler eller vid för många tillfällen. Genom att 

göra lojalitetsprogrammen mer kundanpassade, ökar chansen att kunderna upplever dem som mer 

personliga och mer positiva. Många kunder i undersökningen uttryckte att de själva ville välja 

hur ofta de skulle erhålla kommunikation samt genom vilken kanal. 
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7 Avslutande diskussion 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras våra egna tankar kring undersökningens resultat och 

slutsatser. Vi för även en kort diskussion kring hur lojalitetsprogrammen kan komma att 

utvecklas i framtiden. Slutligen ger vi förslag på intressanta aspekter av eventuell framtida 

forskning inom ämnet. 

7.1 Egna reflektioner 

På grund av vikten att skapa lojalitet hos ett företags kunder idag, har vi förstått att 

lojalitetsprogram är ett effektivt verktyg för företag inom konsumentbranschen. Med hjälp av 

lojalitetsprogram kan företag precisera den del av målgruppen som är mest lönsam, och därefter 

kommunicera med dessa på ett mer individuellt plan för att få dem ännu mer köpstarka. Många 

kunder uppskattar dessutom att kommunikationen är riktad, vilket kan vara en konsekvens av det 

massiva antalet budskap som konsumenter utsätts för dagligen idag. Personligt riktade budskap 

gör nämligen kommunikationen mer fokuserad, vilket kan bidra till att kommunikationen 

uppfattas som information snarare än reklam. 

Undersökningen har visat att kunder föredrar personlig kommunikation och är bekväma med att 

vissa personliga uppgifter används av företag för att skapa personligare budskap. Dock är det 

viktigt att företag för den sakens skull inte missbrukar kundens personliga uppgifter. Ett 
lojalitetsprogram syftar till att skapa värde för både företag och kund, och företag som missbrukar 

situationen och arbetar med aggressiv marknadsföring följer inte denna filosofi. Dessa företag 

kommer antagligen att missgynnas i det långa loppet, eftersom kunder vill att informationen 

hanteras på rätt sätt och för deras fördel. Därför är det också viktigt att företag är öppna med hur 

personliga uppgifter hanteras, så att kunderna upplever att de kan lita på företaget. Förtroende 

mellan parterna är således en viktig ingrediens i relationen mellan företag och kund, eftersom det 

är på förtroendets grunder som hela relationen baseras. 

När det kommer till hur budskapen kommuniceras är e-mail den i nuläget mest populära kanalen 

att erhålla kommunikation från ett lojalitetsprogram genom. Kanalens skräppoststämpel verkar 

således vara på väg att försvinna, vilket kan ha och göra med att allt färre företag tillämpar 

massmarknadsföring via kanalen eller att fler kunder har effektiva skräppostfilter i deras e-mail. 

Dessutom köper allt fler kunder produkter via Internet, vilket kan ha gett kanalen ett upplyft. En 

annan tanke är att kunderna upplever att de får så mycket reklam dagligen att e-mail helt enkelt är 

lättare att ignorera. Ett sätt att komma runt detta problem kan vara att göra kommunikationen mer 

passiv från företagets sida, genom att enbart kommunicera med kunderna i ett 

varumärkesbyggande syfte, och låta kunderna själva ta del av den information som de behöver. 

I samband med studiens resultat ser vi positivt på den framtida utvecklingen av 

konsumentbranschens lojalitetsprogram. Bland annat eftersom kunder visar på ett intresse av att 

ingå i en relation, men även på grund av de möjligheter som dagens och framtidens teknik skapar. 

Vi ser gärna att kommunikationen inom de framtida lojalitetsprogrammen blir mer 

kundorienterad, där kunder själva kan ta fram relevant och aktuell information. Till exempel kan 

detta ske genom en mobilapplikation där kunden enkelt i butiken kan ta fram och betrakta de 

aktuella erbjudanden som finns. En sådan kommunikationsstrategi lättar också på trycket av alla 
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de budskap som konsumenter utsätts för dagligen, och skapar en mer aktiv kundrelation som 

bygger på interaktivitet. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Resultatet av studien har genererat ett resultat angående hur företag bör kommunicera med dess 

kunder i nuläget. Nya kommunikationsmetoder och kanaler utvecklas hela tiden, vilket gör att 

resultatet kan se annorlunda ut i framtiden. Därför behöver också företag ständigt förstå dess 

målgrupp genom att studera hur kommunikation sker på bästa sätt för just dem. En intressant 

aspekt av problemet är att undersöka mer bransch- eller företagsspecifikt hur kommunikationen 

inom ett lojalitetsprogram bör utformas på bästa sätt. Ett annat intressant område att undersöka är 

att med hjälp av mer djupgående intervjuer ta fram förslag på hur framtida 

kommunikationsmetoder kan se ut för att skapa effektiv kommunikation. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 Är du med i någon kundklubb? I så fall vilka? 

 Varför – Varför inte? 

 Vad krävs för att du ska gå med i en kundklubb? 

 Är det någon kundklubb som utmärker sig extra mycket, varför? 

 Upplever du kommunikationen som positiv eller negativ? 

 Hur vill du ha kommunikation från din kundklubb? 

 Tycker du att det är obehagligt/jobbigt att lämna ifrån dig personliga uppgifter? 

 Var går gränsen till för personlig information? 

 Var går gränsen till för personliga utskick? 

 Hur bör lojalitetsprogram utvecklas i framtiden? 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning  

Kön Ålder Bostadsort 

□ Kvinna □ - 20 □ Storstad (Stockholm, Göteborg) 
□ Man □ 21-30 □ Medelstor stad (Borås, Jönköping)  
  □ 31-40 □ Liten stad/Landsbygd (Kinna, Alingsås) 
  □ 41-50 
  □ 51-60 
  □ 61 - 

1. Är du med i någon kundklubb? 

□ Ja (Gå vidare till fråga 3.) 
□ Nej  

2. Jag är inte med i en kundklubb, eftersom… (Flera alternativ kan väljas)  

(Gå sedan vidare till fråga 11.) 

□ Jag inte vill lämna ut personliga uppgifter  
□ Det blir för många kort 
□ Jag inte är intresserad 
□ Jag får för mycket irrelevant reklam 
□ Jag ej fått erbjudande att gå med 
□ Annat,   

3. Hur många kundklubbar är du med i?  

□ 1-3       □ 4-6       □ 7-10      □ 10 -      

4. Inom vilka branscher är du medlem i en kundklubb? (Flera alternativ kan väljas) 

□ Kläder & Skor □ Hälsa & Skönhet 
□ Smycken & Accessoarer  □ Sport & Fritid 
□ Inredning □ Nöje 
□ Bygg □ Mat 
□ Elektronik □ Restaurang & Café 
□ Bilar □ Övrigt 
□ Resor  

5. Jag är med i en kundklubb, för att… (Flera alternativ kan väljas)  

□ Få allmänna erbjudanden 
□ Få personliga erbjudanden  
□ Samla poäng på mina köp  
□ Få förmåner (t.ex. självscanning, betalningsmöjligheter) 
□ Få en mer personlig service  
□ Det skapar trygghet   
□ Annat,   

6. Vilken information är du intresserad av att få från din kundklubb? (Flera alternativ kan väljas) 

□ Allmänna erbjudanden □ Kommande events (t.ex. klubbdagar och träffar) 
□ Personliga erbjudanden □ Medlemsstatus 
□ Allmän information om företag/kundklubb  □ Vill inte ha någon information 
□ Inspiration (t.ex. genom magasin/katalog) □ Annat,   
□ Nya produktlanseringar                                                        
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7. Hur vill du ha information från din kundklubb? (Flera alternativ kan väljas) 

 
 

Mobil 
Adresserade 

utskick 
Tidning/ 
Katalog 

E-mail 
Sociala 
medier 

Webbplats/
Mina sidor 

Vill inte ha 
information 

Erbjudanden & Rabatter □ □ □ □ □ □ □ 
Info om företag/klubb □ □ □ □ □ □ □ 
Inspiration □ □ □ □ □ □ □ 
Produktlanseringar □ □ □ □ □ □ □ 
Kommande events □ □ □ □ □ □ □ 
Medlemsstatus □ □ □ □ □ □ □ 

8. Vill du själv kunna välja hur du får information från din kundklubb? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Vill inte ha information 

9. Hur ofta vill du ha information från din kundklubb? 

□ Varje vecka □ Varje halvår 
□ Varje månad □ Varje år 
□ Var tredje månad □ Vill inte ha någon information 

10. Hur vill du helst koppla dig själv till ditt klubbmedlemskap (t.ex. vid ett köp)?  

□ Genom ett klubbkort för varje klubb □ Genom personnumret 
□ Genom mobilen □ Genom fingeravtryck 
□ Genom betalkortet (t.ex. VISA-kort) □ Annat,   
□ Genom ID-kortet  

11. Saknar du någonting i kundklubbarna idag (t.ex. någon funktion eller information)? 

□ Ja, i så fall         
□ Nej 

12. Vad av följande är du bekväm med? (Flera alternativ kan väljas) 

□ Att få klubberbjudanden/information via SMS □ Att erbjudanden baseras på familjesituationen 
□ Att utskick tilltalar mig vid namn (t.ex. Hej Anna!) □ Att erbjudanden baseras på min inkomst 
□ Att erbjudanden baseras på mina tidigare köp □ Att erbjudanden baseras på var jag befinner mig just nu 

(t.ex. erhålla ett SMS när jag passerar en butik)  □ Att erbjudanden baseras på var jag bor  

13. Hur kan man förbättra kundklubbarna i framtiden? 

              

              

            

Tack för din medverkan! 
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