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Sammanfattning 
I dagsläget har flertalet modeföretag valt att fokusera på kundorienterad marknadsföring 

istället för massmarknadsföring. Stor vikt läggs vid att skapa stabila och långvariga relationer 

med sina kunder, för att på lång sikt utveckla ömsesidiga värden samt konkurrenskraft på 

marknaden. Kundklubbar har numera blivit ett relativt vanligt redskap att tillämpa då det kan 

uppnås en hög grad av kundlojalitet. Verktyget gör det möjligt att samla in samt bearbeta 

sådan information som är väsentligt för att komma närmare sina kunder och i slutändan få en 

djupare inblick i vad de efterfrågar. Kundklubben skapar således en möjlighet att på ett 

effektivt sätt kommunicera med sina kunder.  

 

Konsumenter kan besitta varierande attityder och beteenden gentemot ett 

kundklubbserbjudande beroende på dess innehåll. Av stor vikt är då att erbjudandena 

relaterade till kundklubben särskiljs från övriga erbjudanden på marknaden, om kunden över 

huvud taget ska bli nyfiken och intresserad. Flertalet textila modeföretag har även fått insikt i 

att nuvarande kunder är konsumenter som kan återkomma gång efter gång. Ett exempel på 

detta är klädkedjan MQ som har fler än 310 000 lojala kundklubbsmedlemmar som 

tillsammans står för nära hälften av företagets försäljning. 

 

Vår studie handlar om att undersöka, beskriva samt analysera vad konsumenter har för 

attityder och beteenden gentemot kundklubbar i allmänhet, vilka delar som bör ingå i ett 

kundklubbskoncept för att attrahera konsumenter på den svenska modemarknaden samt vad 

som gör MQ:s kundklubbskoncept attraktivt. Enkätundersökningarna är främst baserade på 

kvantitativa frågor medan intervjun med MQ innehåller kvalitativa frågor. 

 

Enligt både den webbaserade och den påstana enkätundersökningen menar övervägande delen 

av konsumenterna att de har en relativt positiv attityd gentemot kundklubbar då de upplever 

det gynnsamt med rabatter och bonussystem. Dock var det några av respondenterna som hade 

en negativ syn på kundklubbskonceptet med motiveringen att de ogillade alla reklamutskick 

och ansåg att det var dåliga rabattsatser. Vidare anser respondenterna att de tre mest 

betydelsefulla delarna i en kundklubb är rabatter, bonus på allt de handlar som leder till 

bonuscheckar samt förtur till reor. MQ menar att deras kunder värdesätter det kortlösa 

systemet där alla köp registreras på personnumret eller legitimationen samt de generösa 

erbjudandena. Vidare arbetar företaget med att utveckla sin kundklubb och de utför 

kundundersökningar, omvärldsbevakningar och analyser. De har även en egen avdelning på 

företaget som sköter aktiviteter rörande kundklubben.  

 

Då respondenterna till våra undersökningar strategiskt valts ut har ingen representativ 

skildring av populationen skapats utan resultatet gäller enbart för de 280 respektive 56 

personer som medverkat i de båda enkätundersökningarna. 

 
Nyckelord: Attityd, Beteende, Kundklubb, Kundlojalitet, Relationsmarknadsföring 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet tas problembakgrund, problemdiskussion samt problemformuleringar, 

uppdelat i huvud- och två delproblem upp. Här redovisas även vår problemavgränsning, syfte 

samt definitioner och nyckelord. I den avslutande delen av kapitlet redogörs dispositionen för 

denna studie. 

 
1.1 Problembakgrund 

I dagsläget är konkurrensen omfattande mellan olika aktörer inom modebranschen då en stor 

del av dessa företag erbjuder nästintill identiska produkter riktade till en liknande målgrupp. 

Det är då av stor betydelse för samtliga textila modeföretag att i största möjliga mån prägla 

sin verksamhet samt sina produkter med något unikt för att på så sätt lyckas fånga sin 

målgrupps uppmärksamhet. För att uppnå detta har flertalet modeföretag valt att fokusera på 

en kundorienterad marknadsföring istället för massmarknadsföring. Stor vikt läggs vid att 

skapa stabila och långvariga relationer med sina kunder, för att på lång sikt utveckla 

ömsesidiga värden samt konkurrenskraft på marknaden (Blomqvist, Dahl & Haeger 1993).  

 

Kundklubbar har numera blivit ett relativt vanligt verktyg att tillämpa bland företag då det kan 

uppnås en hög grad av kundlojalitet. Med det konkurrensverktyget kan företagen få en god 

förståelse för vad kunden egentligen vill ha, vad de handlar och hur ofta de handlar. Det är ett 

redskap som gör det möjligt att samla in samt bearbeta sådan information som är väsentligt i 

arbetet med att komma närmare sina kunder och i slutändan få en djupare inblick i vad de 

efterfrågar. Kundklubben skapar med andra ord en möjlighet att på ett effektivt sätt 

kommunicera med sina kunder (Gezelius & Wildenstam 2007). 

 

Kundklubbar är effektiva på så vis att de frambringar trogna kunder och tillför värde. 

Kommunikationen mellan företag och kund kan ske på en mer personlig nivå där äkta 

relationer kan skapas. Kundklubbar kan även tillämpas för att skapa känslobetonade 

förbindelser samt att få kunden att bli en del av företaget. Flera av de modeföretag som 

använder sig av marknadsföringsverktyget kundklubbar belönar sina trogna kunder samt 

samlar in uppgifter så som efterfrågan och åsikter rörande företagets kunder (Butscher 2000).      
 

Då dagens mode och trender är under ständig förändring gäller det för företagen att hålla 

jämna steg med efterfrågan på marknaden. Vissa stilar och trender kan vara moderna i 

flertalet år, dock har de flesta en relativt kort modelivslängd. Hedén och McAndrew uttrycker 

”Modern idag – passé imorgon” vilket sammanfattat beskriver klimatet i modebranschen 

(Hedén & McAndrew 2005). En mer begränsad modelivslängd och kortare produktlivscyklar 

bidrar till att kunderna handlar oftare om de är benägna att vara trendriktiga. På grund av det 

uppstår ett stort köpbehov som genast vill tillfredställas och det är då viktigt att på olika sätt 

fånga kundens uppmärksamhet och locka dem till just sin butik. Via olika kanaler så som 

mobil eller Internet är det numera möjligt för företag att på ett kostnadseffektivt vis 

kommunicera och ständigt göra sina kunder uppmärksamma på företaget och dess produkter. 

Internet har även blivit ett verktyg som används flitigt av modeföretag då de vill 

marknadsföra sig samt etablera sina kundklubbar. Genom den kanalen kan företag få en ökad 

förståelse såväl som kontroll över sina kunders köpvanor.  

 

Vilka förmåner som erbjuds i ett kundklubbskoncept är oerhört viktigt för att över huvud taget 

frambringa en positiv attityd gentemot kundklubben i allmänhet. Det är framförallt de 

förmåner som kunden anser har ett högt värde som lockar till medlemskap och för att en 

förmån ska upplevas ha ett högt värde är det viktigt att den uppfyller målgruppens önskemål 
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samt att den särskiljer sig från andra erbjudanden på marknaden. På grund av det är kundens 

åsikt av stor betydelse och målet för företagen är att hitta långsiktiga fördelar som kan gynna 

medlemmarna i kundklubben. Ett kundklubbskoncept kan innehålla både ekonomiska samt 

icke ekonomiska förmåner och det ultimata i ett framgångsrikt kundklubbskoncept är en 

blandning av dessa två (Butscher 2000). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Marknaden består av flertalet textila modeföretag med likartade koncept som alla försöker 

göra sig en plats i människors medvetande. Det sker dagligen då individer blir både medvetet 

och omedvetet exponerade av en ansenlig mängd erbjudanden genom olika kanaler så som 

television, radio, tidningar samt reklampelare. I allt marknadsföringsbrus är det viktigt som 

företag att fånga kundens uppmärksamhet och skapa relationer med dem, vilket är möjligt 

genom att i viss utsträckning individualisera marknadsföringen och på så sätt få en förståelse 

för vad varje enskild individ efterfrågar.  

 

Konsumenter kan besitta varierande attityder och beteenden gentemot ett 

kundklubbserbjudande beroende på exempelvis vilket företag det rör sig om samt vilka 

förmåner kundklubben innehåller. Men vad har egentligen konsumenter för attityder och 

beteenden gentemot kundklubbar i allmänhet? För att en förmån ska vara värdefull för kunden 

är det av stor betydelse att den motsvarar kundens efterfrågan och att den innehåller något 

unikt som ej kan efterliknas av konkurrenter. Vilka erbjudanden ska då en kundklubb 

innehålla för att upplevas attraktiv och skapa värde för konsumenter på den svenska 

modemarknaden? 

 

Strävan efter att skapa långsiktiga relationer är som tidigare nämnt en betydande del av 

marknadsföringsarbetet. Enligt Gezelius är det fem gånger så kostsamt att försöka få nya 

kunder som att engagerat vårda de redan existerande. Det visar på att ett företag kan få lägga 

ut stora summor pengar i en ständig jakt på nya potentiella kunder än om de skulle välja att 

fokusera på att vårda dem i sin befintliga kundkrets (Gezelius & Wildenstam 2007). Flera 

företag har fått insikt i att nuvarande kunder är konsumenter som kan återkomma gång efter 

gång. Ett exempel på detta är MQ som har över 310 000 lojala kundklubbsmedlemmar som 

tillsammans står för nära hälften av företagets försäljning (MQ 2011). Vad är det då som gör 

att MQ:s kundklubbskoncept lockar så många medlemmar? 

 

Eftersom konkurrensen på modemarknaden ständigt ökar och trender är något som nästintill 

kan skifta från dag till dag är en lojal kund en betydande del för att en butik ska överleva. 

Kundklubbar är i dagsläget det ultimata verktyget för att särskilja sig på marknaden och få 

kunden att återvända till butiken. Klubbarna kan vara disponerade på ytterst skilda vis och 

innehållet kan skilja sig i stor omfattning mellan olika företag. Vilket som är 

framgångsreceptet för respektive företag beror till stor del på vad målgruppen samt vad 

marknaden har för krav. Kort sagt är det oerhört viktigt att få en ytterst god förståelse för 

vilka delar samt vilka erbjudanden som egentligen är särskilt intressanta i jakten på att locka 

konsumenter att ständigt återkomma och på så sätt bidraga till modeföretagens överlevnad.  
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1.3 Problemformulering 
Nedan redogörs för huvudproblemet samt två stycken delproblem.  

 
1.3.1 Huvudproblem:  
Vad har konsumenter för attityder och beteenden gentemot kundklubbar i allmänhet? 

 
1.3.2 Delproblem 1:  
Vilka betydelsefulla delar bör ingå i ett kundklubbskoncept för att attrahera konsumenter på 

den svenska modemarknaden? 

 
1.3.3 Delproblem 2: 
Vad gör MQ:s kundklubbskoncept attraktivt? 

 

1.4 Problemavgränsning 
Vi har valt att göra vissa avgränsningar i denna studie: 

 

- Vi kommer endast att rikta in oss på aktiviteter rörande kundklubbar inom 

konfektionsbranschen i Sverige. 

- Vi har valt rikta in oss på konsumenters uppfattning om kundklubbar i allmänhet samt 

vad ett företag (MQ) anser gör deras kundklubbskoncept attraktivt. 

 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka, beskriva samt analysera vad konsumenter har för 

attityder och beteenden gentemot kundklubbar i allmänhet, vilka delar som bör ingå i ett 

kundklubbskoncept för att attrahera konsumenter på den svenska modemarknaden samt vad 

som gör MQ:s kundklubbskoncept attraktivt. 

 

1.6 Definitioner och nyckelord  
 

Attityd 

Attityd beskrivs som resultatet av en persons bedömning av ett fenomen, vilket ofta tar form 

av en inställning eller uppfattning (Schiffman, Bednall, O’Cass, Paladino & Kanuk 2005). 

 

Beteende  
Beteende kan definieras som en individs sätt att handla eller agera i förhållande till sin 

omgivning, vilket kan bero på en tidigare attitydinställning (Schiffman et al. 2005). 

 
Kundklubb 

Det främsta syftet med en kundklubb är att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Det 

handlar om att få dem att bli trogna såväl som att tillfredställa deras efterfrågan på en produkt 

eller tjänst (Butscher 2000). 

 

Kundlojalitet 
Konsumenter som har emotionella kopplingar till ett företag och som är både attitydmässigt 

samt beteendemässigt trogna till ett varumärke. (Söderlund 2000) 
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Relationsmarknadsföring 

Blomqvist, Dahl och Haeger definierar relationsmarknadsföring enligt följande:  

 

“Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla 

relationer med kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas” (Blomqvist, Dahl 

& Haeger 2004). 
 

1.7 Disposition för studien 
 
Inledning 

I inledningskapitlet tas problembakgrund, problemdiskussion samt problemformuleringar, 

uppdelat i huvud- och två delproblem upp. Här redovisas även vår problemavgränsning, syfte 

samt definitioner och nyckelord. I den avslutande delen av kapitlet redogörs dispositionen för 

denna studie. 

 
Studiens metod och genomförande 

I inledningen av kapitel två beskrivs vårt val av syfte. Vidare presenteras det vilka olika 

undersökningsmetoder, urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder och datainsamlingstekniker 

som finns att tillgå samt vilka metoder vi har valt att använda oss av vid genomförandet av 

vår undersökning. Avslutningsvis kommer det även att redogöras för undersökningens 

tillförlitlighet. 

 

Teoretisk referensram 

I kapitel tre redogörs för de teorier som är relevanta för vårt huvudproblem samt de två 

delproblemen. Den teoretiska referensramen kommer att utgöra en grund för vår empiri och 

analys.  

 
Empiriskt undersökningsområde 

I kapitlet empiriskt undersökningsområde kommer vi att presentera resultatet av vår 

webbaserade enkätundersökning samt den påstana enkätundersökningen. Vi har även utfört en 

intervju med Sophie Ericsson som är e-handels- och kundklubbschef på MQ vilket 

sammanfattat kommer att presenteras i kapitel fyra.  

 
Analys 

I kapitel fem analyseras resultatet från den empiriska delen sammankopplad med den 

teoretiska referensramen som i sin tur ska leda fram till en lösning på syftet och 

problemformuleringen. 

 
Slutsats 

I kapitel sex redogörs vilka slutsatser vi har kommit fram till genom att vi som författare har 

haft god insikt i undersökningen. 

 
Avslutande diskussion 

I kapitel sju reflekterar vi över den utförda studien. Här diskuteras även studiens tillförlitlighet 

samt källkritik. Avslutningsvis ger vi dessutom förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2. Studiens metod och genomförande 
 
I inledningen av kapitel två beskrivs vårt val av syfte. Vidare presenteras det vilka olika 

undersökningsmetoder, urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder och datainsamlingstekniker 

som finns att tillgå samt vilka metoder vi har valt att använda oss av vid genomförandet av 

vår undersökning. Avslutningsvis kommer det även att redogöras för undersökningens 

tillförlitlighet. 

 
2.1 Syfte 
Studiens syfte ska beskriva undersökningens inriktning och huvudsakliga målsättning. Det 

ska vara en färdriktning i arbetet som undersökaren ska ha möjlighet att gå tillbaka till om 

man har gått vilse under undersökningsprocessen och för att på så sätt komma på rätt spår 

igen. Det är därför grundläggande för hela studien att ett klart och tydligt syfte formuleras. 

Formuleringarna av syftet kan delas in i tre olika grupper beroende på vilken inriktning de 

har. Dessa är explorativt, beskrivande eller förklarande syften (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund 2010). 

 

2.1.1 Explorativt syfte 
Ett explorativt syfte nyttjas då undersökaren har liten eller ingen kännedom om problemet 

som ska studeras. Det används när man vill få en övergripande bild av en specifik marknad, 

bransch eller kundbehov. En undersökning med ett explorativt syfte fungerar ofta som en 

förstudie där författaren får fram vilka frågor denne bör söka svar på, som sedan kan leda 

fram till en mer grundlig och systematisk undersökning med ett beskrivande eller förklarande 

syfte. Enligt Christensen et al. (2010) ger denna typ av undersökning sällan några exakta svar 

utan har till uppgift att ringa in och förklara ett problemområde. Typiskt för ett explorativt 

syfte är att ställa olika ”Vad” – frågor (Christensen et al. 2010). 

 
2.1.2 Beskrivande syfte 
När det gäller beskrivande syfte har undersökaren redan en god kännedom om området, men 

vill få en uppdaterad och mer tydlig bild av marknadssituationen. En beskrivande 

undersökning svarar främst på frågor som ”Vem”, ”Var”, ”Hur” och ”När” (Christensen et al. 

2010). 

 
2.1.3 Förklarande syfte 
Ett förklarande syfte bygger ofta på explorativa och beskrivande undersökningar, men går ett 

steg längre genom att se vad anledningen kan vara till att något äger rum. För att kunna 

genomföra den här typen av studie måste undersökaren vara välbekant med det ämne denne 

avser att studera. Här ställs framförallt ”Varför” – frågor (Christensen et al. 2010). 

 
2.1.4 Vårt val av syfte 
Till en början hade vår studie ett explorativt syfte, men allt eftersom arbetet har fortgått gick 

det över till ett mer beskrivande syfte. Genom vår marknadsundersökning ville vi skapa en 

övergripande bild över vad konsumenter har för attityder och beteenden gentemot 

kundklubbar samt vad de vill ska ingå i en sådan. Vår avsikt var att urskilja några generella 

aspekter angående vårt undersökningsområde för att sedan kunna beskriva dessa med hjälp av 

vår teoretiska referensram. 
 

2.2 Undersökningsmetod 
Vid valet av undersökningsmetod finns det två huvudsakliga former av metodansatser; 

kvantitativ samt kvalitativ metod. Valet av metod beror på vad som ska undersökas, syftet 
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med undersökningen samt vilken typ av data som är nödvändig för att kunna besvara den 

aktuella frågeställningen (Holme & Solvang 1997). Nedan förklaras innebörden av dessa två 

begrepp följt av vilken metod vi har valt att tillämpa i denna studie. 

 

2.2.1 Kvantitativ metod 
En kvantitativ undersökning handlar främst om siffror, antal, variabler och mängd. Metoden 

är framförallt till för att upptäcka, fastställa samt mäta olika samband. Undersökningen är 

strukturerad till sin form och utgångspunkterna är bestämda sedan innan, vilket innebär att det 

är en gynnsam metod om inläsning på det berörda undersökningsområdet har skett sedan 

tidigare. En kvantitativ undersökning definieras även av att det är endast delarna i helheten 

som studeras eller att det är ett specifikt stycke i det hela sammanhanget som undersöks 

(Christensen et al. 2010). 

 

2.2.2 Kvalitativ metod 
Ord, text, symboler samt handlingar är något som är karakteristiskt för en kvalitativ 

undersökning. Denna typ av data anses vara tolkningsbar och som undersökaren i sin tur 

försöker bilda en förståelse kring. Kvalitativ metod används med andra ord för att skapa olika 

hypoteser samt teorier kring det berörda område som studeras. Resultatet av undersökningen 

anses vara en spegling av verkligheten i form av text samt modeller. Vidare kännetecknas 

denna metod av att vara ostrukturerad och kan även upplevas ha en viss begränsning av 

undersökarens subjektiva förmåga (Christensen et al. 2010). 

 
2.2.3 Val av undersökningsmetod 
I vår studie har både kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats. I den webbaserade 

enkätundersökningen och i den påstana undersökningen bestod frågorna till övervägande del 

av kvantitativ undersökningsmetod med vissa inslag av några kvalitativa frågor. Det för att 

främst få en generell bild över marknaden i siffror, antal och variabler men även för att få en 

god spegling av verkligheten med hjälp av de kvalitativa frågorna.  

 

Vid intervjun med MQ:s e-handels- och kundklubbschef, Sophie Ericsson, låg fokus på en 

kvalitativ undersökning då vi intervjuade henne angående MQ:s kundklubbskoncept. 

 

2.3 Urval 
Vid en insamling krävs det att målgruppen som ska undersökas identifieras. Då antalet 

individer som ingår i denna målgrupp kan vara stort kan det bli alltför kostsamt att kontakta 

samtliga, så då måste ett urval ske (Bryman 2002). Det finns två typer av urval; 

sannolikhetsurval samt icke sannolikhetsurval, med det gemensamma att ju större urval som 

görs desto mer troligt är det att urvalet stämmer överens med populationens uppfattning 

(Christensen et al. 2010). 

 
2.3.1 Sannolikhetsurval 
Sannolikhetsurval går ut på att respondenterna väljs ut slumpmässigt genom förslagsvis olika 

databaser eller register där samtliga personer som ingår i populationen finns listade 

(Christensen et al. 2010). Det krävs med andra ord att alla enheter i en population har samma 

sannolikhet att komma med i urvalet för att uppnå ett nära resultat från den totala 

populationen. Eftersom urvalsgrupperna är representativa kan slutsatser dras som gäller hela 

populationen (Bryman 2002).  

 

Det finns fem typer av sannolikhetsurval och den första är systematiskt urval vilket innebär att 

undersökaren väljer respondenter utifrån en urvalsram med regelbundna intervall istället för 
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slumpmässiga urval. Obundet slumpmässigt urval används vid tvärsnittsundersökningar då 

undersökaren vill uttala sig om hela populationen. Ett obundet slumpmässigt urval görs då 

varje person i populationen har lika stor chans att komma med i urvalet. Det tredje är 

stratifierat urval som handlar om att populationen delas in i två eller flera grupper beroende 

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

kan påverka resultat. Ett slumpmässigt oberoende urval görs i varje grupp. En annan typ av 

urval är klusterurval som görs genom en naturlig gruppering till utefter geografiska områden. 

Det femte och sista är flerstegsurval och där väljer undersökaren att numrera grupper och 

därefter göra ett obundet slumpmässigt urval (Christensen et al. 2010). 

 

2.3.2 Icke sannolikhetsurval  
När det gäller icke sannolikhetsurval har vissa individer inom populationen större chans att 

komma med i urvalet beroende på dess tillgänglighet, relevans, ålder och bakgrund. På grund 

av detta skapas ingen representativ bild av populationen då urvalet strategiskt valts ut. Det har 

med andra ord inte skett slumpmässigt vilket i slutändan kan leda till att resultatet ej blir en 

fullt korrekt spegling av marknaden (Bryman 2002). Ett icke sannolikhetsurval används 

framförallt vid kvalitativa undersökningar då respondenternas kunskap är mer väsentlig för 

resultatet än statistisk reliabilitet (Christensen et al. 2010). 

 

Det finns sex olika former av icke sannolikhetsurval och det första är strategiskt urval som 

innebär att undersökaren själv väljer ut vilka respondenter denne vill undersöka. Ett annat 

slags urval är kvoturval och undersökaren känner då till portionerna för olika variabler så som 

andelen kvinnor/män och kvotgruppen som motsvarar proportionen. Uppsökande urval 

används när det är svårt att komma i kontakt med intressanta enheter i populationen. 

Undersökaren försöker att identifiera respondenter som ska ingå i populationen och utifrån det 

försöka urskilja fler personer som kan ingå i populationen. Den fjärde är självurval och då 

väljer respondenten själv om denne vill vara med i urvalet eller inte. Påstana urval är 

ytterligare ett alternativ som innebär att undersökaren placerar sig någonstans där den tror att 

intressanta respondenter befinner sig, exempelvis vid ett köpcentrum. Den sjätte är 

bekvämlighetsurval vilket används då forskaren borde ha använt sig av slumpmässigt urval, 

men av bekvämlighetsskäl väljer att inte göra ett statistiskt urval (Christensen et al. 2010). 

 

2.3.3 Ramfel 
Ett ramfel uppkommer när urvalsramen inte stämmer med målpopulationen, vilket i sin tur 

innebär att resultatet inte blir representativt för ämnet som undersökts. Det kan exempelvis 

bero på att frågeformuleringarna i undersökningen är otydliga eller att en bristfällig 

intervjuteknik har använts vilket leder till svårigheter i att tolka data (Bryman 2002). 

 
2.3.4 Bortfallsfel 
För att återspegla en rättvis bild av undersökningen i analysen bör eventuella bortfall studeras 

i syfte att ta reda på om det påverkar utgången av resultatet. Bortfall är vanligt och för att 

detta inte ska påverka önskad datamängd kan undersökaren välja att lägga till ytterligare antal 

respondenter till den tänka målpopulationen (Bryman 2002). Om bortfallet är stort kan 

resultatet bli missvisande. Ett bortfall kan till exempel bero på att personen inte vill svara på 

frågorna eller att undersökaren inte får kontakt med respondenten. Det kan även bero på 

respondentens engagemang i undersökningen (Christensen et al. 2010). 

 
2.3.5 Val av urvalsmetod 
Då det inte var möjligt för oss att undersöka vad samtliga konsumenter på marknaden har för 

attityder och beteenden gentemot kundklubbar har vi gjort ett urval. Urvalet vi gjorde var icke 
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sannolikhetsurval eftersom alla konsumenter inte hade samma chans att bli utvalda. 

Anledningen till det är att vi stod placerade på en specifik plats vid en viss tidpunkt när vi 

gjorde vår påstana undersökning samt att vi enbart skickade ut den webbaserade 

undersökningen till ett visst antal utvalda respondenter. 

 

Vid valet av företag att undersöka gjorde vi även ett icke sannolikhetsurval eftersom vi ansåg 

att det lämpade sig bäst för vår studie. Vi baserade då vårt urval på storlek på företag, att de 

verkade inom konfektionsbranschen och hade en väl etablerad kundklubb samt att de var 

villiga att ställa upp på en kort intervju. 

 

Icke sannolikhetsurvalet som vi har valt är till största del strategiskt urval eftersom vi själva 

valt ut vilka personer och företag vi vill undersöka, men även självurval då respondenterna 

själva valt om de vill vara med i undersökningen eller inte. Påstana urval använde vi oss av 

när vi gjorde vår enkätundersökning och då valde vi att stå placerade där vi ansåg att 

intressanta respondenter befann sig.  
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Vid insamling av data finns det främst två metoder som är aktuella. Dessa två är primär- och 

sekundärdata. Man skiljer på dessa datainsamlingsmetoder beroende på när, hur och varför 

den insamlats (Christensen et al. 2010). Vad som är kännetecknande för varje metod samt 

redogörande för vilken metod vi sedan kommer att tillämpa redovisas nedan. 

 

2.4.1 Primärdata 
Primärdata är ny information som inte finns tillgänglig sedan tidigare. Undersökaren samlar 

själv in datan via exempelvis marknadsundersökningar, fältstudier, enkäter, observationer 

eller intervjuer av olika slag. Informationen fås genom att antingen kommunicera med eller 

observera enskilda individer och grupper. Primärdata är ofta tillförlitligt och aktuell. Som 

undersökare får man även konkret och anpassad information till den berörda frågeställningen. 

Dock tar insamlingen långt tid, det krävs en viss kompetens av undersökaren samt så upplevs 

metoden vara relativt kostsam (Christensen et al. 2010). 

 
2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som tidigare är insamlad i andra syften och sammanhang än i den egna 

undersökningen. Denna typ av data kan finnas i olika former så som exempelvis i böcker, 

databaser, tidskrifter och på Internet. Metoden är ett förhållandevis billigt samt tidsbesparande 

sätt att få fram nödvändigt information. En negativ aspekt kan dock vara att datan är opålitlig, 

ej direkt användbar i den egna studien samt otidsenlig (Christensen et al. 2010). 

 
2.4.3 Val av datainsamlingsmetod 
I studien har vi använt både primär- och sekundärdata. Primärdata har tillämpats i den 

empiriska delen där den webbaserade enkätundersökningen, den påstana 

enkätundersökningen samt intervjun med MQ sammanställts. Sekundärdata har vi främst 

använt i den teoretiska referensramen där vi redovisar modeller samt i den empiriska delen 

där allmän information om MQ och deras kundklubb presenteras. Här har vi till stor del 

använt oss av kurslitteraturer som är relevant för vår studie. Vi använde oss av sekundärdata 

då vi ville skapa en förståelse kring vårt undersökningsområde samt även stödja analysen av 

vårt resultat. 
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2.5 Datainsamlingsteknik 
Vid insamling av data finns det flertalet olika tekniker att använda sig av och under denna 

studie har vi främst valt att fokusera på två stycken olika tekniker; intervju och enkät vilka är 

två begrepp som presenteras nedan. Till sist redogörs det även utförligt vilken 

datainsamlingsteknik vi har valt att fokusera på under denna studie. 

 
2.5.1 Intervju 
En intervju kan beskrivas som ett mindre strukturerat samtal med en eller flera personer. 

Frågorna och själva metoden att ställa frågorna på i en intervju är mer eller mindre bestämda 

sedan tidigare. Ju mindre intervjuaren är förberedd med konkreta frågeställningar innan 

intervjusituationen desto mer ostrukturerat kommer utfallet på intervjun att bli (Christensen et 

al. 2010). 

 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt att utföra intervjuer på och dessa är; den personliga 

intervjun, telefonintervjun, påstana intervjun och fokusgrupp. Vid personlig intervju sker ett 

samtal med en enskild person, under telefonintervjun intervjuas en person via telefon, påstana 

intervjun innebär att intervjun sker på en plats där det rör sig mycket människor och väljs en 

fokusgrupp intervjuas ett bestämt antal personer samtidigt (Christensen et al. 2010). 

 
2.5.2 Enkät 
En enkät är en skriftlig sammanställning med frågor som kan besvaras antingen med ord eller 

med hjälp av utvalda svarsalternativ. Genom att tillämpa enkät som en datainsamlingsteknik 

kan de som svarar se enhetligt dess omfattning samt vilka frågor som ska besvaras. Dock kan 

en ansenlig nackdel med denna teknik vara att det inte går att komplettera med information i 

efterhand, så frågorna måste vara väl testade innan de kan skickas ut till respondenterna 

(Christensen et al. 2010). 

 

Enkäter kan användas för att sammanställa data från enskilda personer eller företag. De kan 

exempelvis skickas ut via post, samlas in per telefon eller delas ut till människor (Christensen 

et al. 2010). 
 

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

Första steget är att utforma en webbenkät för att respondenterna ska ha möjlighet att svara 

genom att markera sitt svar direkt på datorskärmen. Därefter informeras respondenterna om 

undersökningen via mail där undersökaren talar om vilket syfte undersökningen har samt hur 

respondenten skall göra för att svara på enkäten (Christensen et al. 2010). 

 
2.5.4 Val av datainsamlingsteknik 
Vi har utfört en kvantitativ undersökning där fokus låg på en webbenkät. Vi har noga 

reflekterat kring att en enkätundersökning över Internet kan vara en långdragen process och 

att svarsfrekvensen kan bli låg, dock ansåg vi att det var det mest effektiva tillvägagångssättet 

för att nå ut med undersökningen till ett stort antal individer.  

 

För att i största möjliga mån undvika missförstånd och oklarheter hos respondenterna valde vi 

att testa enkätfrågorna på flera olika personer innan vi skickade ut den slutgiltiga enkäten. Det 

var även viktigt att enkätfrågorna inte upplevdes avancerade och att de inte skulle vara 

ledande då det kan bidraga till att respondenterna svarar fel eller oklart. Det var 

grundläggande att det slutgiltiga resultatet på enkäten inte blev missvisande då vi har baserat 

en övervägande del av vår studie på den webbaserade undersökningen. 
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I de utskickade e-mailen till respondenterna förklarade vi kort vilket syfte undersökningen 

hade samt så uppmuntrades alla som mottagit mailet att besvara enkäten så fort som möjligt 

med hjälp av en länk till undersökningen. Som en säkerhetsåtgärd kunde enkäten endast 

besvaras en gång på varje dator vilket gör att trovärdigheten för den webbaserade 

enkätundersökningen ökar. Vidare valde vi till stor del att styra respondenterna genom att ha 

frågor med bestämda svarsalternativ. Det fanns dock ett fåtal frågor där de svarandena själva 

kunde motivera sina svar. 

 

Under den påstana enkätundersökningen valde vi att använda oss av samma frågor som vid 

den internetbaserade. Det för att främst se till vilken trovärdighet webbenkäten har samt 

undersöka om respondenterna skulle svara annorlunda vid en muntlig enkätintervju. Vidare 

valde vi att skicka ut förutbestämda intervjufrågor till MQ för att få kompletterande och 

ytterligare tillförlitlig information utöver enkätundersökningarna rörande vad de anser gör 

deras kundklubb framgångsrik. 

 

2.6 Undersökningens tillförlitlighet 
En undersöknings tillförlitlighet baseras på hur trovärdig den är och hur väl den stämmer 

överens med verkligheten. Två viktiga begrepp som berör just detta är reliabilitet och validitet 

vilka förklaras nedan. 

 
2.6.1 Reliabilitet 
Enligt Christensen är reliabilitet mätningens förmåga att stå emot slumpmässiga fel. 

Reliabilitet handlar med andra ord om hur tillförlitlig studien i sig är. Trovärdigheten på 

undersökningen ökar om liknande resultat framkommer under flera olika 

undersökningstillfällen, reliabiliteten blir då hög. I de fall undersökningen utförs på fel plats 

eller om respondenterna inte tillhör den tänka målgruppen medför det en låg reliabilitet. Låg 

reliabilitet uppnås även då undersökaren utför studien slarvigt (Christensen et al. 2010). 

 
2.6.2 Validitet 
Validitet handlar om trovärdighet vilket innebär hur väl undersökningen och det slutgiltiga 

resultatet stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Det handlar om i vilken grad du mätte 

det avsåg att mäta, det vill säga om undersökaren väljer frågor som är relevanta för ämnet. Är 

så fallet innebär det att validiteten är hög. Har däremot frågorna formulerats på ett sådant vis 

att de lätt kan missuppfattas blir validiteten låg (Christensen et al. 2010). 

 
2.6.3 Vår undersökningstillförlitlighet 
Vi anser att reliabiliteten är hög på våra enkätundersökningar då vi har fått relativt likvärdiga 

svar från två oberoende enkätundersökningar vid tre olika tillfällen. Vid två tillfällen gjordes 

en påstana enkätundersökning och under sammanlagt två veckor i april genomfördes det en 

webbaserad enkätundersökning.  

 

Vi har också använt oss av flera olika litterära källor som bidrar till en ökad trovärdighet. 

Vidare har vi tagit kontakt med e-handels- och kundklubbschefen på MQ för att få en pålitlig 

inblick i MQ:s kundklubbskoncept.  Även validiteten anser vi är hög då vi mätte det vi avsåg 

att mäta och ställde relevanta och tydliga frågor för vår studie.      
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3. Teoretisk referensram 
 
I kapitel tre redogörs för de teorier som är relevanta för vårt huvudproblem samt de två 

delproblemen. Den teoretiska referensramen kommer att utgöra en grund för vår empiri och 

analys.  

 

3.1 Val av teoretiska modeller 
Till att börja med presenteras teorier angående attityder, köpbeteende och kundlojalitet. 

Vidare följer en sammanfattning av kundklubbar, kundklubbsförmåner, olika 

kommunikationssätt inom kundklubben samt en modell som berör ämnet 

relationsmarknadsföring. Kapitlet avslutas sedan med en kommunikationsmodell. 

 

3.2 Konsumenters attityder och beteenden 
Attityd beskrivs som resultatet av en persons bedömning av ett fenomen, vilket ofta tar form 

av en inställning eller uppfattning (Schiffman et al. 2005). Vidare kan det sägas att attityder är 

varaktiga förhållningssätt som människor har till andra människor, saker eller händelser. En 

attityd är generell eftersom den gäller för mer än en tillfällig händelse, exempelvis om du hör 

ett högt ljud kan du i efterhand utveckla en negativ attityd till alla höga ljud. En individs 

attityd påverkar exempelvis vilken musik denne lyssnar på, vilken umgängeskrets denne 

väljer och så vidare och företag kan ha möjlighet att inverka på konsumenters attityder genom 

marknadsföring (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2006).  

 

Konsumenters attityder kan skiljas åt i två undergrupper; produktspecifika attityder samt 

konsumtionsrelaterade attityder. Produktspecifika attityder innebär att konsumenten föredrar 

ett visst varumärke framför ett annat och dessa är individuella attityder. 

Konsumtionsrelaterade attityder är däremot mer generella som exempelvis hur ofta personer 

borstar sina tänder (Solomon et al. 2006). 

 

På grund av egna förväntningar och tidigare erfarenheter formar individer attityder till allt i 

sin närvaro. Vad andra människor anser kan även påverka attityden. Vilken attityd en person 

har till en viss sak beror även på hur pass intresserad kunden är av fenomenet (Schiffman et 

al. 2005). 

 

Beteende kan definieras som en individs sätt att handla eller agera i förhållande till sin 

omgivning, vilket kan bero på en tidigare attitydinställning. Detta innebär att attityder och 

beteende ofta samverkar med varandra på så vis att ett beteende formas utifrån vad 

konsumenten har för attityd till fenomenet (Schiffman et al. 2005). 

 

3.3 Kundlojalitet 
För att ett företag ska erhålla lojala kunder måste någon form av relation skapas. En lojal 

kund kan beskrivas som ”en kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela 

eller en betydande del av sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets 

erbjudanden”. Dock kan en kund när som helst välja en annan leverantör av en viss produkt 

om denne kommer med ett mer attraktivt erbjudande (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004).  

 

Söderlund anser att lojala kunder är konsumenter som har emotionella kopplingar till ett 

företag och som är både attitydmässigt samt beteendemässigt trogna till ett varumärke 

(Söderlund 2000). 

 

Kundlojalitet är betydelsefullt att fokusera på då det är möjligt att skapa en lojal kundbas där 
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kunderna återkommer gång på gång. Detta leder till att företaget åstadkommer en stabil 

marknadsandel beståendes av lojala kunder (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

 

3.4 Kundklubb 
I dagsläget använder sig fletalet företag av kundklubbar och det främsta syftet är att skapa 

långsiktiga relationer med sina kunder samt få dem att agera lojalt mot företaget. Det handlar 

om att få dem att bli trogna såväl som att tillfredställa deras efterfrågan på en produkt eller 

tjänst. Klubben ska ge kunderna ett högre upplevt värde i form av att medlemmarna erbjuds 

förmåner som är unika och inte kan efterliknas av övriga företag inom samma bransch. Målet 

är att öka köptrohet samt besöksfrekvensen hos kunden. Ett annat viktigt syfte med 

kundklubbar enligt Butscher (2000) är att skapa möjligheter för en effektiv kommunikation 

mellan företaget och dess kunder. Det negativa kan dock vara att kunderna upplever 

kommunikationen som pressande om den sker allt för ofta.  

 

3.4.1 Definition av kundklubb 
Butscher (2000) definierar kundklubb enligt nedanstående: 

 

”En kundklubb är en åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller 

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

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

värde, med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom att skapa en känslomässig 

relation.”  

 

Vidare beskriver Butscher (2000) att det finns ett antal egenskaper som skiljer en kundklubb 

ifrån övriga lojalitetsprogram och exempel på dessa är följande: 

 

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

 Kundklubben ger möjlighet till kommunikation mellan företaget och kunden. 

 Den ger kunden ett upplevt värde genom ekonomiska och icke ekonomiska förmåner. 

 Klubben kan samla viktig data som övriga avdelningar på företaget kan ha nytta av. 

 

3.4.2 Kundklubbsförmåner 
De förmåner som erbjuds i ett kundklubbskoncept är oerhört viktiga för att över huvud taget 

skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Det är framförallt de förmåner som kunden 

anser har ett högt värde som lockar till medlemskap och för att en förmån ska upplevas ha ett 

högt värde är det viktigt att den uppfyller målgruppens önskemål samt att den särskiljer sig 

från andra erbjudanden på marknaden. På grund av det är kundens åsikt av stor betydelse och 

målet för företagen är att hitta långsiktiga fördelar som kan gynna medlemmarna i 

kundklubben (Butscher 2000). 

 

Ett kundklubbskoncept kan innehålla både ekonomiska och icke ekonomiska förmåner. De 

ekonomiska förmånerna kan exempelvis vara olika rabatter i form av rabattkuponger och 

prissänkningar. Det är dock de icke ekonomiska förmånerna som står för lojalitetseffekten 

och det kan vara specialerbjudanden och extra tjänster i kombination med den belöning som 

kunden söker. Eftersom icke ekonomiska förmåner ofta är immateriella och företagsrelaterade 

är det en relativt liten sannolikhet att övriga företag efterliknar dem. Det ultimata i ett 

framgångsrikt kundklubbskoncept är en blandning av ekonomiska och icke ekonomiska 

förmåner (Butscher 2000). 
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3.4.4 Olika sätt att kommunicera med sina kundklubbsmedlemmar 
Det finns en mängd olika kanaler som företag kan använda sig av vid kommunikation med 

sina medlemmar. Personliga utskick och nyhetsbrev är ett effektivt sätt att skapa köptrohet 

hos sina kunder. Utskicken bör ske kontinuerligt under årets gång och det är ett gynnsamt sätt 

att informera kunden kring olika erbjudanden samt aktuella aktiviteter som sker i 

kundklubben (Butscher 2000).  

 

Företag kan även använda sig av olika slags klubbtidningar när de vill nå ut till sina 

medlemmar. I allmänhet är de flesta klubbtidningar inriktade på att presentera produkter men 

de kan även innehålla olika reportage och artiklar som intresserar målgruppen (Butscher 

2000). 

 

I dagsläget är Internet en otroligt viktig kommunikationskanal där företagen kan 

kommunicera med sina kunder via mail och via hemsidor. Företagets hemsida bör inte enbart 

användas till att informera om förmåner i sin kundklubb, utan potentiella medlemmar bör 

även få möjlighet att gå med klubben direkt via Internet. Klubbevenemang i form av 

exempelvis kundkubbskvällar är andra sätt att kommunicera. Här har medlemmar möjlighet 

att möta andra medlemmar och få personlig kontakt med företaget vilket är till förmån för 

båda parter. Även utskick via sms används flitigt av många företag (Butscher 2000). 

 

3.5 Relationsmarknadsföring 
Blomqvist, Dahl och Haeger definierar relationsmarknadsföring enligt följande: 

 

“Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla 

relationer med kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas” (Blomqvist, Dahl 

& Haeger 2004). 

 

3.5.1 Relationsmarknadsföringsmodell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:1 Relationsmarknadsföringsmodell (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

 
Relationsmarknadsföring 

 
Operativ 

RM 

  Kundlojalitet   Lönsamhet 
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Relationsmarknadsföring ses som en strategi med målet att öka kundlojalitet och uthållig 

lönsamhet. Modellen är uppbyggd på tanken att ett företag uppnår lönsamhet genom att få 

varje kund att handla så mycket som möjligt i kombination med att de stannar kvar som 

kunder och är lojala mot företaget. För att uppnå den delen krävs det enligt teorin att en 

närmare relation till kunden skapas, vilket kan ske genom att se alla kunder som enskilda 

individer med olika behov och skapa lämpliga produkter samt erbjudanden därefter 

(Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

 

Relationsmarknadsföringens övergripande mål är med andra ord att locka till sig rätt kunder 

samt att skapa långsiktiga relationer, och just därför är det viktigt att hålla kundomsättningen 

låg så att företag inte hela tiden behöver söka efter nya kunder (Blomqvist, Dahl & Haeger 

2004). 

 
3.5.2 Olika nivåer av relationsmarknadsföring 
Strategin inom relationsmarknadsföring utformas på olika sätt beroende på hur starka 

kundrelationer samt vilken grad av differentiering ett företag strävar efter. Tabellen nedan 

bygger på att relationsmarknadsföring kan ske på tre olika nivåer utifrån vilken typ av 

bindning ett företag använder sig av för att öka kundlojaliteten och förbättra sina 

kundrelationer (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

 

Nivå Typ av 

bindningar 

Grad av 

tjänsteanpassning 

Viktigaste 

marknadsföringselement 

Differentierings- 

potential 

1 Monetära Låg Pris Låg 

2 Monetär och 

sociala 

Medium Personlig kommunikation Medium 

3 Monetära, 

sociala och 

strukturella 

Medium till hög Tjänsteleverans Hög 

 

Figur 3:2 Tre nivåer av relationsmarknadsföring (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

 

På den första nivån använder sig företaget i första hand av priset som konkurrensmedel för att 

öka kundvärdet. Exempel är olika bonussystem där de ger kunderna återbäring i syfte att 

belöna lojala kunder. Dock kan det finnas nackdelar med det eftersom det inte skapar några 

bestående konkurrensfördelar då prisförändringar är enkla för konkurrenter att imitera 

(Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

 

Vid nivå två används priset i kombination med andra verktyg för att skapa sociala band med 

kunden. Här vill företaget lära känna kundens speciella behov för att kunna tillgodose dennes 

önskemål. Tyngdpunkten ligger vid personlig kommunikation vilket gör det lättare att 

utforma personliga erbjudanden för kunden (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

På den tredje nivån knyter företaget även strukturella band, utöver de sociala och finansiella, 

med kunden. Här utformas tjänsterna som en del i ett leveranssystem, istället för att 

relationerna bygger på att enskilda individer är sammankopplade till företaget. 

Serviceleveransen blir därför det viktigaste marknadsföringsverktyget vilket gör att kostnaden 

för att byta leverantör blir betydande för kunden. Utgångspunkten är här att skapa ett 

värdeökande system för kunden som denne inte kan erhålla på något annat ställe. Det går 

således ut på att göra sig oumbärlig för kunden (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 
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3.6 Kommunikationsmodell 
Kommunikation är grundläggande för att ett företag ska nå ut med sitt erbjudande på 

marknaden. Det handlar inte enbart om hur företag ska kommunicera med kunderna utan även 

hur de ska gå tillväga för att nå ut med budskapet på ett fördelaktigt vis. All kommunikation 

syftar till att förändra attityder hos målgruppen (Gezelius & Wildenstam 2007). 

 

I modellen finns det en sändare samt en mottagare och mellan dessa två pågår ett utbyte av 

information. Dock förekommer det ett så kallat brus mellan de två parterna vilket bidrar till att 

erbjudanden kan misstolkas eller inte uppfattas alls. Företag kan använda modellen för att få 

en djupare förståelse för hur varje steg i processen fungerar. Det är även väsentligt för 

företaget att studera kundens respons samt feedback (Gezelius & Wildenstam 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3:3 Elements in the communication process (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 

2008) 

 
3.6.1 Sender/encoding 
Enligt Kotler är sändaren den part som sänder ett meddelande exempelvis ett erbjudande till 

en annan part, mottagaren. Encoding är processen när sändaren överför meddelandet med 

hjälp av bilder, ord eller film (Kotler et al. 2008). 

 
3.6.2 Message (media) 
Ord, bilder och symboler som sändaren överför med hjälp av olika kommunikationskanaler så 

som annonser och tv (Kotler et al. 2008). 

 
3.6.3 Decoding/receiver 
I avkodningsprocessen skapar mottagaren sin egen uppfattning om erbjudandet. Det är oerhört 

viktigt att encoding och decoding stämmer överens, med andra ord att erbjudandet uppfattas 

liknande ur både sändarens och mottagarens synvinkel. Uppfattas det dock olika har företaget 

misslyckats med att påverka konsumenternas attityd (Kotler et al. 2008). 

 

3.6.4 Response/feedback 
Respons står för hur reaktionen på det aktuella erbjudandet blir. Antingen leder erbjudandet 

till köp eller så gör det inte det (Kotler et al. 2008). 

 
3.6.5 Noise 
Noise är ett distraherande brus på marknaden som stör kommunikationen mellan sändare och 

mottagare. Ett brus kan exempelvis vara att mottagaren blir distraherad av en tidning och då 

Sender Encoding  

 

Media 

Message Reciever Decoding 

Noise 

Response Feedback 
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antingen inte uppfattar eller misstolkar det aktuella erbjudandet som sänds samtidigt genom 

en reklam på TV (Kotler et al. 2008). 
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4. Empiriskt undersökningsområde  
 

I kapitlet empiriskt undersökningsområde kommer vi att presentera resultatet av vår 

webbaserade enkätundersökning samt den påstana enkätundersökningen. Varje fråga i 

enkäten redovisas i form av ett diagram med en tillhörande beskrivning. Vi har även utfört en 

intervju med Sophie Ericsson som är e-handels- och kundklubbschef på MQ vilket 

sammanfattat kommer att presenteras i kapitel fyra.  

 

4.1 Webbaserad enkätundersökning 
För att få svar på en övervägande del av våra problemformuleringar valde vi att skicka ut en 

webbaserad enkätundersökning till elever på Högskolan i Borås. Då det studerar ungefär 

15 000 studenter
1
 på högskolan valde vi att främst fokusera på två olika institutioner, 

Textilhögskolan samt Ingenjörshögskolan. För att öka antalet respondenter skickades enkäten 

även ut på communitiesajten Facebook. Den webbaserade undersökningen som 280 personer 

har besvarat ägde rum mellan den 5 till 19 april 2011.  

 

Enkäten består av åtta frågor som berör konsumenters attityder och beteenden gentemot 

kundklubbar. Svaren redovisas nedan i form av spalt- och stapeldiagram.   

 
4.1.1 Resultat av webbaserad enkätundersökning 
 

 
Diagram 1. Hur gammal är du? 
 

Vi inledde enkätundersökningen med två frågor angående ålder och kön just för att få en 

överblick över vilken målgrupp våra respondenter tillhörde.  

 

Vid frågan ”Hur gammal är du?” hade respondenterna fem svarsalternativ att välja mellan 

med intervall på ungefär tio år. Eftersom vi räknade med att ett fåtal skulle vara antingen 

under 20 år eller över 51 år valde vi att göra de åldersspannen lite bredare än de övriga.  

 

Åldersfördelningen var varierande, men som diagrammet ovan visar är majoriteten (80,3 

procent) i den webbaserade undersökningen mellan 21 till 30 år.  

                                                           
1
 http://hb.se [2011-05-02] 

http://hb.se/
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Diagram 2. Kön? 

 

I spaltdiagrammet ovan kan det avläsas att 197 stycken (70,6 procent) av respondenterna i den 

webbaserade undersökningen var kvinnor och 82 stycken (29,4 procent) var män. 

Sammanlagt valde 279 personer att besvara fråga ett och två. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Hur mycket handlar du kläder för per månad? 

 

Vidare tillfrågades respondenterna kring hur mycket pengar de väljer att spendera på kläder 

varje månad. Det fanns fyra olika svarsalternativ; mellan 0 till 500 kronor, 500 till 1 000 

kronor, 1 000 till 2 000 kronor eller för mer än 2 000 kronor varje månad.  

 

En övervägande del (44,2 procent) av de tillfrågade personerna svarade att de handlar kläder 

för 0 till 500 kronor per månad. Den näst största svarsposten blev 500 till 1 000 kronor där 

hela 38,3 procent av respondenterna ansåg sina shoppingvanor passa in. Vidare sade sig 13,5 

procent handlade för mellan 1 000 till 2 000 kronor och 4 procent av de tillfrågade handlade 

kläder för över 2 000 kronor varje månad. 
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Vi valde att inkludera denna fråga i enkäten för att få en viss inblick i respondenternas 

intresse samt engagemang till kläder. Denna fråga valde 274 stycken personer att besvara. 

 

 
 

Diagram 4. Är du medlem i någon kundklubb? 

 

Då hela vår studie främst handlar om kundklubbar i allmänhet ansåg vi att det var 

grundläggande att undersöka hur många av våra respondenter som egentligen var medlem i 

någon sådan. Sammanlagt var det 270 personer som svarade på frågan ”Är du medlem i 

någon kundklubb?”. 

 

Enligt diagrammet ovan kan det utläsas att den övervägande delen av respondenterna svarade 

att de är medlem i en eller flera kundklubbar. 244 stycken av de tillfrågade (75,6 procent) 

svarade att de är medlemmar i minst en kundklubb och 66 stycken personer (24,4 procent) 

ansåg att de inte var medlemmar i någon kundklubb alls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Vilka kundklubbar är du medlem i? 
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Vi undrade även vilka kundklubbar som lockar till sig flest medlemmar och som är mest 

attraktiva på marknaden. Den frågan anser vi vara viktig för att kunna kartlägga vilka företag 

på den svenska marknaden som lever upp till konsumenternas förväntningar. Här valde vi att 

ange sex stora klädkedjor i Sverige som svarsalternativ samt även ha ett valfritt alternativ där 

respondenten själv fick ange vilka kundklubbar denne var medlem i.  

 

Diagrammet visar att H&M:s kundklubb är mest tilltalande då hela 128 stycken (62,1 procent) 

av de tillfrågade sade sig vara medlem hos dem. Även Åhléns ansågs ha en relativt attraktiv 

kundklubb där 70 stycken av de tillfrågade besitter ett medlemskap. MQ, JC, Brothers & 

Sisters, Lindex och KappAhl kom upp till ungefär samma procentsats och hade således i 

denna undersökning likvärdigt antal medlemmar. 

 

Av 206 stycken som sammanlagt besvarat frågan uppgav 83 stycken personer att de var 

medlem i någon annan kundklubb utöver svarsalternativen. Fördelningen kan avläsas i figuren 

nedan.  

 

Företag Antal Företag Antal 

Stadium 12 Twilfit 1 

Nordiska Kompaniet 10 Boomerang 1 

Vero Moda 8 Johnells 1 

Intersport 4 Cassels 1 

Cubus 2 Hedströms Herr 1 

Dressman 2 Dormy 1 

Jack & Jones 2 Marc Jacobs 1 

Change 2 Polarn & Pyret 1 

 

Figur 4:1 Sammanställning av kolumnen ”annan” i ovanstående diagram.  

 

Utöver de här kundklubbarna inom konfektionsbranschen angavs det olika klubbar som vi 

valde att bortse från då de låg utanför vårt undersökningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6. Vad har du för attityd gentemot kundklubbar? 1 är negativt inställd och 10 är 

positivt inställd. 
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Vi frågade våra respondenter vad de har för attityd gentemot kundklubbar på en skala ett till 

tio där ett var negativt inställd och tio var positivt inställd. Som diagrammet visar svarade 65 

personer (24,3 procent) en femma, vilket innebär att de kan upplevas likgiltiga i frågan.  

 

Sett till diagrammet kan det även utläsas att en övervägande del av respondenterna är positiva 

till kundklubbar och hela 10,5 procent sade sig ha en väldigt positiv inställning till 

kundklubbar. 4,9 procent av de tillfrågade var väldigt negativt inställda och svarade därför en 

etta. Sammanlagt valde 267 av respondenterna att besvara denna fråga angående attityder. 

 

Utöver svaren som syns i diagrammet fick vi även in ungefär 70 kommentarer där de 

uttryckte sina åsikter rörande kundklubbar. Se bilaga 2. 

 

 

 
 

Diagram 7. Vilka är de tre viktigaste delarna som bör ingå i en kundklubb? 

 

Av de 254 som besvarat denna fråga angav 243 stycken (95,7 procent) att det viktigaste i en 

kundklubb är rabatter. Den näst viktigaste delen i en kundklubb enligt 83,5 procent av våra 

respondenter är att man som medlem får poäng på allt som handlas och som i sin tur leder till 

bonuscheckar. Vidare ansåg 39,4 procent att den tredje attraktivaste delen är förtur till reor. 

 

Även nyheter/inspiration samt kundkvällar/VIP kvällar ansågs av många vara två stycken 

relativt tilltalande kundklubbserbjudanden. Diagrammet visar även på att välkomstgåvor, 

medlemstidning och tävlingar är mindre prioriterat bland konsumenter. I undersökningen var 

det åtta personer som valt alternativet ”annat” på denna fråga, dock var alla svar irrelevanta då 

de ej besvarade frågan vi ställt.  
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Diagram 8. Hur ofta brukar du utnyttja de erbjudanden och rabatter du får i samband med 

kundklubbar? 

 

Flertalet av de personer (40,9 procent) som svarade på den sista frågan i vår enkät uppgav att 

de ofta utnyttjar kundklubbserbjudanden de mottager från olika modeföretag. En stor del 

(36,2 procent) uppger också att de sällan använder erbjudanden de fått i samband med 

kundklubben. Ungefär fyra procent angav att de aldrig utnyttjar dessa förmåner. Sammanlagt 

var det 254 personer som besvarade denna fråga och av dessa sade sig 47 stycken inte vara 

medlem i någon kundklubb. Vi anser att denna fråga är av stor vikt då respondenten svarar på 

hur aktiv denne är som kundklubbsmedlem.   
 

4.2 Påstana enkätundersökning 
För att öka tillförlitligheten på vår studie har vi även gjort en påstana undersökning där 

respondenterna tillfrågades samma frågor som vid den webbaserade enkätundersökningen. 

Under de påstana enkätundersökningstillfällena stod vi placerade vid Knalleland i Borås. Vi 

valde att fråga förbipasserande personer på tisdag förmiddag den 12 april samt fredag 

eftermiddag den 15 april 2011. Vi valde två olika dagar samt tider att utföra den påstana 

undersökningen för att få en hög trovärdighet på enkätundersökningen. Sammanlagt frågade 

vi 77 personer varav 56 valde att deltaga. Svaren redovisas nedan i form av spalt- och 

stapeldiagram.   

 
4.2.2 Resultat av påstana enkätundersökning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 9. Hur gammal är du? 
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56 personer var i åldrarna 17 år upp till 63 år gamla. De flesta konsumenterna (17 stycken) 

som deltog i undersökningen var mellan 21 till 30 år gamla. 12 stycken var under 20 år, 10 

personer var mellan 31 till 40 år gamla, 11 konsumenter var mellan 41 till 50 år gamla och 6 

personer var över 51 år gamla.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diagram 10. Kön? 

 

För att få en jämn könsfördelning på undersökningen tillfrågades 28 män och 28 kvinnor.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11. Hur mycket handlar du kläder för per månad? 

 

Den övervägande delen av respondenterna (17 personer) handlar kläder för mellan 0 till 500 

kronor i månaden. 13 personer handlar för 500 till 1000 kronor varje månad, 13 personer 

handlar för 1000 till 2000 kronor och två personer säger sig handla kläder för över 2000 

kronor varje månad. 
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Diagram 12. Är du medlem i någon kundklubb? 

 

De flesta av respondenterna (45 personer) var medlemmar i någon kundklubb. 11 personer 

angav att de ej var medlem i någon form av kundklubbsverksamhet. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 13. Vilka kundklubbar är du medlem i? 

 

H&M:s kundklubb visade sig även enligt den påstana enkätundersökningen vara attraktiv. Här 

svarade 24 personer att de var medlemmar i modeföretagets kundklubb. MQ hade även de en 

relativt intressant kundklubb då 23 personer sade sig vara medlem hos dem. JC, Sisters och 

Brothers hade 18 stycken respondenter som var medlemmar. Åhléns 11 konsumenter, Lindex 

13 stycken, KappAhl 7 stycken och ”annan” svarade 13 personer. Det var fem olika företags 

kundklubbar som nämndes under ”annan”. Dessa svar är sammanställda i en tabell nedan. 

 

Företag Antal 

Vero Moda 5 

Team Sportia 3 

Accent 2 

Stadium 2 

Intersport 1 

 

Figur 4:2 Sammanställning av kolumnen ”annan” i föregående diagram. 
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Diagram 14. Vad har du för attityd gentemot kundklubbar?1 är negativt inställd och 10 är 

positivt inställd. 

 

De tillfrågade konsumenterna hade generellt väldigt olika inställningar och attityder till 

kundklubbar. Nio personer svarade att de inte kände något speciellt inför kundklubbar och 

valde därför att svara en femma på den tiogradiga skalan. Den övervägande delen var dock 

positiva till kundklubbar och sju samt åtta var de två högsta spalterna med tio respektive elva 

personer. Det var även några under den påstana enkätundersökningen som hade motiveringar 

utöver den givna skalan. Se bilaga 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 15. Vilka är de tre viktigaste delarna som bör ingå i en kundklubb? 

 

De tre viktigaste delarna som bör ingå i en kundklubb enligt den påstana undersökningen är 

rabatter (43 stycken), poäng på allt som handlas som leder till bonuscheckar (33 stycken) och 

förtur till reor (27 stycken). Det var även många respondenter som ansåg att kundkvällar (25 

stycken) samt nyheter och inspiration (18 stycken) var viktiga inslag i en kundklubb. Det som 

ansågs vara mindre attraktivt var tävlingar, medlemstidning och välkomstgåvor. 
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Diagram 16. Hur ofta brukar du utnyttja de erbjudanden och rabatter du får i samband med 

kundklubbar? 

 

Övervägande delen (26 personer) av respondenterna svarade att de ofta utnyttjar erbjudanden 

de får i samband med kundklubbar. 14 personer svarade att de sällan utnyttjar dem, en person 

svarade aldrig och 11 personer är inte medlem i någon form av kundklubb.  

 

4.3 MQ 
År 1957 inledde 25 dam- och herrbutiker i Stockholm ett samarbete under namnet Detex AB, 

och det här var det första steget mot det som idag är MQ. Huvudkontoret placerades då i 

Stockholm, men det flyttades år 1961 till Borås. Under 70-talet döptes Detex AB om till 

MAN-QVINNY AB, som var en följd av att allt fler modebutiker började samarbeta runt om i 

Sverige. Dock var det inte förens 1988 som MAN-QVINNY AB lanserades under det 

gemensamma namnet MQ (MQ 2011). 

  

MQ har med andra ord funnits på marknaden i mer än 50 år och är idag en av Sveriges 

ledande varumärkeskedjor. De erbjuder en mix av egna och externa varumärken till både män 

och kvinnor. Idag finns det sammanlagt 110 stycken MQ-butiker i Sverige och de har som 

målsättning att bli den ledande varumärkeskedjan i Norden med butiksöppningar främst i 

Norge men även i Finland i framtiden. I dagsläget ligger huvudkontoret i Göteborg och de har 

produktionskontor i Shanghai och Dhaka. MQ:s omsättning uppgick år 2008/2009 till 1,4 

miljarder kronor och de hade samma år ungefär 1 200 medarbetare (MQ 2011). 

  

"MQ:s affärsidé är att till män och kvinnor med intresse för mode ständigt erbjuda 

varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker" (MQ 2011). 

 

4.3.1 MQ:s kundklubb 

MQ har en välutvecklad och framgångsrik kundklubb med ungefär 310 000 lojala kunder som 

tillsammans står för omkring hälften av företagets årliga försäljning (MQ 2011). 

 

Som medlem i kundklubben får kunden reda på nyheter före alla andra, får besöka MQ:s 

kundkvällar, blir erbjuden förtur till reor och får tillgång till attraktiva tävlingar samt 

erbjudanden. Medlemmar samlar även poäng på allt de handlar som i sin tur omvandlas till 

bonuscheckar. En krona motsvarar en poäng. Inom kundklubben finns det tre medlemsnivåer; 

bas, silver och guld. Vilken nivå medlemmen hamnar i baseras på hur mycket de handlar för 

varje år. Bonusen kan samlas själv eller tillsammans med övriga familjemedlemmar då det 

finns möjlighet att ansluta flera kundklubbskort till samma konto för att snabbare uppnå mer 
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antal poäng. Uppgradering till högre nivå sker en gång i månaden och nedgradering sker en 

gång per år (MQ 2011). 

 

Basmedlemmar får inget klubbkort utan all bonus registreras istället med hjälp av 

personnummer eller legitimation. Det är inte förens medlemmen når silver- eller guldnivå 

som ett fysiskt kort skickas ut (MQ 2011).  

 

Basmedlem är medlemmen tills dess att den uppnår 2499 poäng på ett år. Här erbjuds denne 

förtur till reor, nyheter först av alla, tävlingar med fina priser, attraktiva erbjudanden, upp- 

och nedläggning av byxor för 50 kr samt att det finns möjlighet att se sitt aktuella bonussaldo 

på MQ:s hemsida (MQ 2011). 

 

För att bli silvermedlem krävs att personen samlat ihop mellan 2500 och 7999 poäng under ett 

år. På denna nivå erhåller kunden, utöver de förmåner som erbjöds som basmedlem, även fyra 

procent bonus från första kronan som handlas för samt mer attraktiva erbjudanden och 

rabatter. Upp- och nedläggning av byxor är dessutom gratis på denna nivå (MQ 2011). 

 

Guldmedlem är den högsta nivån som kan uppnås och här måste kundklubbsmedlemmen 

samla ihop 8000 poäng eller mer under årets lopp. På denna nivå erbjuds personen i fråga fyra 

procents bonus på allt denne handlar upp till 7999 poäng och därefter åtta procent bonus. En 

ytterligare förmån som guldmedlem är att kunden erhåller exklusiva erbjudanden och 

inbjudningar till olika evenemang samt butiksaktiviteter. Utöver detta är förmånerna identiska 

med det som erbjöds som silvermedlem (MQ 2011). 

 

4.3.2 Intervju med Sophie Ericsson på MQ 
Ericsson

2
 menar att kundklubben är ett otroligt bra och kostnadseffektivt verktyg för att skapa 

mer bestående relationer och för att nå sin målgrupp med erbjudanden, inspiration samt 

information. De tre viktigaste delarna som ingår i MQ:s kundklubb anser hon
2
 är förtur på 

reor, bonus på allt kunder handlar och attraktiva erbjudanden i form av rabatter. För att nå 

sina befintliga medlemmar använder de en mängd olika kommunikationskanaler så som brev, 

mail, sms samt hemsidan och vilken kanal som används beror på budskap och syfte. Hur ofta 

de skickar ut reklamutskick och nyhetsbrev varierar men det sker kontinuerligt under årets 

gång. 

 

Vidare berättar Ericsson
2
 att kundklubben oftast får positiv feedback och det kunderna främst 

berömmer är att de har ett kortlöst system samt att de ofta får mycket förmånliga erbjudanden. 

Dock händer det att de ibland får negativ feedback i form av att kunder känner att de inte vill 

ha de individualiserade reklamutskick och inspiration som MQ erbjuder. 

 

Företaget arbetar mycket med att utveckla sin kundklubb och de gör bland annat en hel del 

kundundersökningar, omvärldsbevakningar samt analyser. De har även en egen avdelning på 

företaget som sköter aktiviteter som har med kundklubben att göra. Ericsson
2
 talar även om 

att de för statistik över vad deras medlemmar handlar då samtliga transaktioner samlas i ett 

kundregister (databas) kopplat till företagets affärssystem. 

 
 
                                                           
2
 Sophie Ericsson e-handels- och kundklubbschef på MQ, intervju via mail 2011-04-19. 
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5. Analys 

 
I kapitel fem analyseras resultatet från den empiriska delen sammankopplad med den 

teoretiska referensramen som i sin tur ska leda fram till en lösning på syftet och 

problemformuleringen. 

 

5.1 Konsumenters attityder och beteenden  
Attityd beskrivs som resultatet av en persons bedömning av ett fenomen, vilket ofta tar form 

av en inställning eller uppfattning (Schiffman et al. 2005). Resultatet av våra undersökningar 

kring vad respondenterna anser om kundkubbar var väldigt skilda. Enligt båda 

undersökningarna ansåg övervägande delen respondenterna att de har en relativt positiv 

attityd gentemot kundklubbar. Vid en fråga på enkäten kunde de frivilligt motivera vad de 

personligen anser om kundklubbar. Flera av respondenterna menade att de uppskattar att få 

rabatter, att det är gynnsamt med bonuspoängsystem samt att det är roligt att få nyhetsmail. 

Enligt MQ är deras medlemmar positiva till de fördelaktiga erbjudandena och det kortlösa 

systemet.  

 

Vidare kan det även utläsas i undersökningarna att vissa av de svarande har en negativ attityd 

till kundklubbar vilket enligt Schiffman et al. (2005) kan grundas i att de saknar intresse för 

kläder och fenomenet kundklubbar. Enligt våra enkäter handlar övervägande delen av 

respondenterna kläder för endast 0 till 500 kronor per månad. Många av respondenterna 

menade även att det var mycket påfrestande med reklam, dåliga rabattsatser och några 

nämnde också att de inte brukade handla speciellt ofta hos H&M och att de då tvingats betala 

för ett medlemskap för att över huvud taget få vara delaktig i kundklubben vilket de ansåg 

vara en väldigt negativ aspekt. Ett stort antal ogillade även alla kundklubbskort som tar upp 

stora delar av plånboken. 

 

Beteende menar Shiffman et al. (2005) kan definieras som en individs sätt att handla eller 

agera i en viss situation vilket kan bero på en tidigare attitydinställning. Vidare beskriver han 

att det innebär att attityder och beteende samverkar ofta med varandra på så vis att ett 

beteende formas utifrån vad konsumenten har för attityd till fenomenet. (Schiffman et al. 

2005). Det kan utläsas ur undersökningen att så är fallet. Majoriteten i båda våra 

undersökningar sade sig ofta använda sina kundklubbserbjudanden vilket antas är ett beteende 

som grundas i den positiva inställningen till kundklubbar i allmänhet.  

 

5.2 Kundlojalitet 
Kundlojalitet är betydelsefullt för ett företag på grund av att det är möjligt att skapa en lojal 

kundbas där kunderna återkommer gång på gång (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). Vid 

intervjun med MQ ansåg Ericsson att en kundklubb är ett bra och kostnadseffektivt verktyg 

för att skapa bestående relationer. Vid vår undersökning visade det sig att MQ har en 

kundklubb med ungefär 310 000 lojala kunder som tillsammans står för omkring hälften 

av företagets årliga försäljning. MQ besitter således en lojal kundkrets som ständigt väljer att 

återkomma till företaget. 

 

5.3 Kundklubb 
I dagsläget använder sig flera företag av kundklubbar och det främsta syftet med dessa är att 

skapa långsiktiga relationer med sina kunder samt få dem att vara lojala mot företaget 

(Butscher 2000). Enligt vår webbaserade undersökning är 75,6 procent av respondenterna 

medlem i någon form av kundklubb medan 24,4 procent uppgav att de inte är det. Liknande 

resultat kunde även utläsas i den påstana undersökningen där 80,3 procent av de tillfrågade 
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respodenterna är medlemmar i en kundklubb. I båda enkätundersökningar visade det sig även 

att den kundklubb som lockade flest medlemmar var lågprisföretagets H&M:s kundklubb, 

något som kan grundas i att de flesta av respondenterna är studenter med begränsad inkomst. 

 

De förmåner som erbjuds i ett kundklubbskoncept är som tidigare nämt oerhört viktiga för att 

skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Ett kundklubbskoncept kan innehålla både 

ekonomiska och icke ekonomiska förmåner. De ekonomiska förmånerna kan exempelvis vara 

olika rabatter i form av rabattkuponger och prissänkningar (Butscher 2000). I vår 

undersökning ställde vi frågan vilka delar konsumenter vill ska ingå i en kundklubb och 

resultatet visar att det är just rabatter, bonus på allt de handlar samt förtur till reor som är de 

mest attraktiva förmånerna. Enligt Sophie Ericsson på MQ är det även de ovannämnda 

delarna som är de mest betydelsefulla för deras kundklubbsmedlemmar. 

 

Ett annat viktigt syfte med kundklubbar enligt Butscher (2000) är att skapa möjligheter för en 

effektiv kommunikation mellan företaget och dess kunder. Det negativa kan dock vara att 

kunderna upplever kommunikationen som pressande om den sker allt för ofta. På frågan 

angående vilken attityd de har till kundklubbar hade respondenterna möjlighet att motivera 

sina val och här visade det sig att många ansåg att det negativa med kundklubbar är just de 

påtryckande reklamutskicken. Även Ericsson berättade för oss att de ibland får negativ 

feedback på sin kundklubb på grund av att kunder ogillar de individualiserade 

reklamutskicken som MQ erbjuder. 

 

Det finns en mängd olika kanaler som företag kan använda sig av då de vill kommunicera 

med sina medlemmar. Personliga utskick och nyhetsbrev är ett effektivt sätt att skapa 

köptrohet hos sina kunder. I dagsläget är internet en otroligt viktig kommunikationskanal där 

företagen kan kommunicera med sina kunder via mail och via hemsidor. Även utskick via 

sms är flitigt använt av företag idag (Butscher 2000). Vid vår intervju frågade vi hur MQ 

kommunicerar med sina medlemmar och Ericsson menade att de använder sig av olika 

kommunikationskanaler så som brev, mail, sms samt hemsidan beroende på budskap och 

syfte. Hur ofta utskicken sker varierar, men det sker kontinuerligt under årets gång. 

Gemensamt för all denna kommunikation är att de vill hålla sina medlemmar uppdaterade vad 

som händer i kundklubben för tillfället.  

 

Dagens kundklubbar använder sig av databaser som samlar värdefull information om sina 

kunder. Här registreras varje köp som görs och den här datan kan i sin tur användas som 

underlag för olika kundaktiviteter men är även en viktig informationskälla för företaget då de 

exempelvis vill utveckla sin kundklubb (Butscher 2000). Ericsson berättade för oss att de 

använder sig av en databas där de samlar samtliga köp som kundklubbsmedlemmar gör, som 

de sedan använder för att exempelvis utveckla kundklubben på olika sätt.  

 
5.4 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring ses som en strategi med målet att öka kundlojalitet och uthållig 

lönsamhet. Modellen är uppbyggd på tanken om att ett företag uppnår lönsamhet genom att få 

varje kund att handla så mycket som möjligt i kombination med att de stannar kvar som 

kunder så länge som möjligt och är lojala mot företaget (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

MQ:s kundklubb är uppbyggd på så vis att kunden har möjlighet att uppnå tre olika nivåer 

beroende på hur mycket de väljer att handla för per år. Ju mer medlemmen handlar och är 

lojal desto fler förmåner erhåller denne. Troligen strävar kunden ständigt efter att uppnå en 

högre nivå vilket i slutändan leder till ökad försäljning och lönsamhet för företaget.    
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Strategin inom relationsmarknadsföring utformas på olika sätt beroende på hur starka 

kundrelationer samt vilken grad av differentiering ett företag strävar efter. Det finns tre olika 

nivåer utifrån vilka typ av bindningar ett företag använder sig av för att öka kundlojaliteten 

och förbättra kundrelationer (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). MQ passar enligt 

undersökningen in vid nivå två då de använder priset i kombination med andra verktyg för att 

skapa en relation till deras kunder. Enligt intervjun med MQ arbetar de mycket med personlig 

kommunikation vilket gör att de kan utforma personliga erbjudanden för kunden. Exempel på 

personlig kommunikation är som tidigare nämnts individualiserade reklamutskick där kunden 

erhåller personliga bonuscheckar, rabatter och inspirerande nyhetsbrev. MQ stävar mycket 

efter att skapa sociala band med sina kunder då de anordnar exempelvis kundkvällar där syftet 

är att lära känna sina kunder.  

 

5.5 Kommunikationsmodell 
I modellen finns det en sändare samt en mottagare och mellan dessa två pågår ett utbyte av 

information. Det är väsentligt för företaget att studera kundens respons samt feedback 

(Gezelius & Wildenstam 2007). 

 
Feedback och respons är två delar i kommunikationsmodellen som är av stor vikt för 

företagen vid undersökning av attityder och beteenden bland konsumenterna. Enligt intervjun 

försöker MQ få insikt i vad deras kunder ger för respons på deras erbjudanden genom olika 

kundundersökningar, omvärldsbevakningar och analyser av marknaden.  

 

För att få svar på vilken feedback kundklubbserbjudanden får i allmänhet frågade vi hur ofta 

respondenten använder erbjudanden de får i samband med kundklubbar. Det visade sig att 

övervägande delen av de som svarade utnyttjar erbjudandena ofta vilket ger en positiv 

feedback tillbaka till företaget då kunderna väljer att handla. Positiv feedback innebär att 

företaget har en väl fungerande kommunikation där de lyckats nå ut med det tänkta 

budskapet.   
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6. Slutsats 
 
I kapitel sex redogörs vilka slutsatser vi har kommit fram till genom att vi som författare har 

haft god insikt i undersökningen. 

 
6.1 Huvudproblem:  
 
Vad har konsumenter för attityder och beteenden gentemot kundklubbar i allmänhet? 
 

Vår slutsats är att övervägande delen av konsumenterna har en relativt positiv attityd 

gentemot kundklubbar då de upplever det gynnsamt med rabatter och bonussystem. Dock var 

det några av respondenterna som hade en negativ syn på kundklubbskonceptet med 

motiveringen att de ogillade alla reklamutskick och ansåg att det var dåliga rabattsatser. Ett 

stort antal ogillade även alla kundklubbskort som tar upp stora delar av plånboken. 

 

Attityder samt beteenden samverkar ofta med varandra och beteendet formas utefter vad 

konsumenten har för attityd. Majoriteten i båda undersökningarna sade sig ofta använda 

erbjudanden de erhåller i samband med kundklubben vilket antas är ett beteende som grundas 

i den positiva inställningen till kundklubbar i allmänhet. 

 
6.2 Delproblem 1: 
 
Vilka betydelsefulla delar bör ingå i ett kundklubbskoncept för att attrahera 
konsumenter på den svenska modemarknaden? 
 

Genom båda våra enkätundersökningar har vi kommit fram till att konsumenterna anser att de 

mest betydelsefulla delarna i en kundklubb är rabatter, poäng på allt de handlar som leder till 

bonuscheckar samt förtur till reor. Ytterligare viktiga aspekter som framkommit är att kunden 

önskar ett kortlöst system samt att ett medlemskap ska vara kostnadsfritt.  

 

6.3 Delproblem 2: 
 
Vad gör MQ:s kundklubbskoncept attraktivt? 
 

MQ:s kunder berömmer företaget då de använder sig av ett kortlöst system där alla köp 

registreras på personnumret eller legitimationen samt att de ofta delges generösa erbjudanden. 

Medlemmar i kundklubben erhåller nyheter före övriga konsumenter, förtur till reor samt 

tillgång till attraktiva tävlingar. Kunden samlar även poäng på allt de handlar som i sin tur 

omvandlas till bonuscheckar.  

 

Vidare arbetar företaget med att utveckla sin kundklubb och de gör bland annat en hel del 

kundundersökningar, omvärldsbevakningar samt analyser. De har även en egen avdelning på 

företaget som sköter aktiviteter rörande kundklubben. De säger sig föra statistik över vad 

deras medlemmar handlar då samtliga transaktioner samlas i ett kundregister i en databas som 

är kopplad till företagets affärssystem.  

 

Slutsatsen vi har dragit är att allt det ovannämnda tillsammans medför att MQ:s 

kundklubbskoncept är attraktivt på den svenska modemarknaden då de ständigt är 

uppdaterade på vad deras medlemmar efterfrågar. 
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7. Avslutande diskussion 
 
I kapitel sju reflekterar vi över den utförda studien. Här diskuteras även studiens 

tillförlitlighet samt källkritik. Avslutningsvis ger vi dessutom förslag på fortsatt forskning 

inom ämnet.  

 
7.1 Egna reflektioner kring studien 
Vårt syfte med studien var att undersöka, beskriva samt analysera vad konsumenter har för 

attityder och beteenden gentemot kundklubbar i allmänhet, vilka delar som bör ingå i ett 

kundklubbskoncept för att attrahera konsumenter på den svenska modemarknaden samt vad 

som gör MQ:s kundklubbskoncept attraktivt. Eftersom vi lyckats besvara våra 

frågeställningar med hjälp av våra undersökningar anser vi att vi uppfyllt vårt syfte.  

 

Dock finns det några saker som skulle kunna förbättras. Bland annat skulle det vara att 

föredra att lägga till några ytterligare frågor angående konsumenters attityder och beteenden 

kring kundklubbar i enkätundersökningen för att på så sätt få en djupare inblick i detta ämne. 

Vi anser även att det var tråkigt att vi inte kunde utföra en personlig intervju med MQ:s e-

handels- och kundklubbschef, där vi kunnat ställa fler och mer detaljerade frågor.  

 

7.2 Studiens tillförlitlighet 
Vi anser att reliabiliteten är hög på våra enkätundersökningar då vi har fått relativt likvärdiga 

resultat från två oberoende enkätundersökningar vid tre olika tillfällen. För att i största 

möjliga mån undvika missförstånd och oklarheter hos respondenterna valde vi att testa 

enkätfrågorna på flera olika personer innan vi skickade ut den slutgiltiga enkäten. Som en 

säkerhetsåtgärd kunde enkäten endast besvaras en gång av varje respondent vilket gör att 

trovärdigheten för den webbaserade enkätundersökningen ökar. Dock anser vi att 

tillförlitligheten kan ha minskat något då vi skickat ut enkäten via Facebook där personer kan 

uppge sig för att vara någon de inte är.  

 

Under den påstana enkätundersökningen valde vi att använda oss av samma frågor som vid 

den internetbaserade, det för att främst se till vilken trovärdighet webbenkäten hade samt 

undersöka om respondenterna skulle svara annorlunda vid en muntlig enkätintervju. Även 

validiteten anser vi är hög då vi mätte det vi avsåg att mäta och ställde relevanta och tydliga 

frågor för vår studie. 

 

Då respondenterna till våra undersökningar strategiskt valts ut har ingen representativ bild av 

populationen skapats utan resultatet gäller enbart för de 280 respektive 56 personer som 

medverkat i de båda enkätundersökningarna. 

 

7.3 Källkritik 
För att uppnå vårt syfte och besvara våra problemformuleringar har vi använt oss av 

primärkällor i form av två enkätundersökningar samt en intervju. Vi har också använt oss av 

sekundärkällor så som relevant litteratur för vår studie. Vi har lagt stor vikt vid att endast 

använda oss av litteratur som har hög trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

Vidare har vi tagit kontakt med e-handels- och kundklubbschefen på MQ för att få en 

trovärdig och pålitlig inblick i MQ:s kundklubbskoncept. Dock anser vi som tidigare nämnt 

att en längre intervju innehållande mer utförliga svar med MQ hade varit att föredra då vi 

hade kunnat gå mer på djupet i arbetet kring deras kundklubbskoncept. 
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7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Då vi främst gjort en kvantitativ undersökning för att kunna skapa en övergripande bild kring 

ämnet hade det varit intressant att vid en eventuell fortsatt forskning studera ämnet djupare. 

Det hade kunnat göras genom att genomföra en mer utförlig enkätundersökning samt genom 

att utföra olika fokusgrupper.  

 

Det hade även varit intressant att studera fler företag utöver MQ, för att få en djupare inblick i 

hur olika kundklubbskoncept på marknaden kan se ut. 
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Kommentarer till enkätundersökningarna 
 

- Handlar inte så ofta, så märker inte av rabatter så mycket. 

- Bra med rabatt. 

- Jag tycker det är bra att få erbjudanden ibland! 

- Kan styra kundens inköp och lån. 

- Jag får ta del av erbjudanden men jag har en tendens att skjuta upp viktiga köp tills jag 

får ett erbjudande eller så köper jag mer än planerat för att få ta del av ett erbjudande. 

- Känns mest som fula marknadsföringsknep. Sparar sällan pengar på dem. 

- Eftersom jag inte är med i någon kundklubb har jag ingen erfarenhet av vad man vinner 

eller förlorar på det. 

- Skoj att få rabatter och erbjudanden. Jobbigt med alla kort. 

- Sällan man får något "Wow" av att vara medlem egentligen. 

- Kan vara förmånligt då man får olika former av erbjudande. 

- Jag är negativt inställd eftersom du i t.ex. HM:s kunklubb måste betala en avgift då du 

inte kommit upp i en viss inköpssumma på ett år. Avslutade mitt medlemsskap p.g.a. 

detta. 

- Tycker väl varken bra eller dåligt. 

- Kul att få rabatter. 

- Mer störigheter än nytta. 

- Onödig kostnad och reklam. 

- Det är bra med specialerbjudanden och bonussystem. 

- Har bara tjänat på det samtidigt som det har underlättat för mig att köpa genom internet. 

- Söker hellre info/erbjudanden själv. 

- Känns bara löjligt, ger inte billigare varor. 

- Känns onödigt om man inte handlar i samma affär ofta. 

- Överdrivna! Den jag är med i är dock okej då jag inte spammas av reklam utan får bara 

10% rabbat när jag handlar där. 

- Jag är negativ emot dessa klubbar om man måste ha speciella kort för att vara med som 

man måste ha med sig vid köp. 

- Får massa sms med rabatt från KappAhl, men utnyttjar det sällan eftersom jag inte 

handlar där så ofta. 

- Bryr mig inte, handlar inte tillräckligt ofta för att dra nytta av kundklubbsmedlemskap. 



 

 

- Finner ingen anledning att vara med i en. 

- Handlar hellre på second hand. 

- De finns bara till av en enda anledning, tvinga folk att återkomma och köpa mer skräp de 

inte behöver. 

- Den som handlar mycket premieras vilket är positivt. 

- Man får ofta förmåner om man är med i kundklubbar 

- Har absolut ingen som helst åsikt om dem, har aldrig varit medlem i nån och egentligen 

aldrig reflekterat över det 

- Positivt med rabatter och mail med nyheter. 

- I vissa fall kostar det pengar och då måste man konsumera mycket för att tjäna på det 

vilket är negativt. 

- Tycker dem är onödiga och de ska pracka på en ännu mer att köpa. Sen får man ofta 

något kort som tar plats i plånboken. 

- Bra med rabatter och erbjudanden. 

- Plus med kunderbjudande vid tex rea, extra procentrabatt ibland. 

- Bryr mig inte om dem. 

- Kul att få rabatt ibland. 

- Använder inte dessa så jag har inget att gå på. 

- Det är bra med erbjudanden. 

- Det är gratis och man får erbjudanden. 

- Gör oftast att man kan få lite extra rabatt. 

- Bra med bonussystem tex. 

- Bra med rabatt erbjudanden någon gång ibland men jobbigt med alla kort att hålla 

ordning på. 

- Positivt med rabatter men ibland jobbigt med all reklam osv. 

- Ofta måste man uppnå en viss summa för att rabatter man får genom klubben ska kunna 

användas. 

- Kan få bra erbjudanden. 

- Är dålig på att ta med mig korten. 

- Lovar mycket, men håller lite. För få rabatter och erbjudanden. 

- Mycket "skräputskick". 

- Bara bra, ett val butikerna gör själva och inget de måste erbjuda. 

- Får ofta mervärde i form av erbjudanden och rabatter. 

- För många oönskade reklamutskick. Svårt att gå ur och få sin personinformation 



 

 

borttaget ur kundregister. 

- Jag är mest nöjd med mitt The Bodyshop-kort faktiskt, där man får riktigt bra 

erbjudanden och rabatter, och bra klubbkvällar. HMs kort kräver att man ska ha handlat 

mycket för att få rabatt, och det gör man inte som student. 

- Rabatterna är så små och erbjudanden gäller oftast varor som ej är intressanta för mig. 

- Man får erbjudanden och rabatter vilket är bra. 

- Det är mest massa skit man får på mailen. 

- Man får trevliga rabatter. 

- Är bara medlem i Åhléns, som är det enda stället jag handlar tillräckligt mycket på för att 

slippa en avgift. Sjukt att de tror att man vill betala för att vara med i klubbar om man 

inte handlar för tillräckligt mycket. 

- Det ger väldigt få fördelar till mig som kund. Alldeles för dåliga rabatter på ex HM:s 

klubbkort. 

- Beror på vad man kan få för förmåner. Ibland blir det lite för mycket när man ska ha ett 

klubbkort till varje butik. Vore bra om man kunde samla alla rabatter på ett kort! 

- Jag tvingas ta emot riktad reklam. 

- Gillar inte att de fyller ut plånboken med kort. Det är bättre med de klubbar som har det 

på ditt kontokort (intersport), eller inga kort alls. 

- De försöker lura mig till att köpa mer. 

- Tycker mest jag får massa reklam och kort att hålla reda på. 

- De är jobbiga då de skickar oönskad reklam. 

- Bra med rabatter och bonus. 

- Använde det första gången jag handlade för att jag fick rabatt, sedan dess har jag ej 

använt det. 

- Roligt att få rabatter ibland. 

- Jobbigt med alla kort. 

- Dåligt att bland annat H&M har medlemsavgift. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3  
 

Intervjuguide med Sophie Ericsson e-handels- och kundklubbschef, MQ 

 
1. Vad har ni för målgrupp? (ålder, intressen, livsstil m.m.) 

 

2. Hur många medlemmar har ni i er kundklubb? 

 

3. För ni statistik över vad era medlemmar handlar? I så fall, vad gör ni med detta? 

 

4. Har ni någon speciell avdelning på företaget som sköter aktiviteter som har med 

kundklubben att göra? 
 

5. Anser ni att kundklubben är ett viktigt verktyg för att skapa närmare och mer 

bestående relationer med era kunder? Förklara gärna. 
 

6. Vad anser ni att era kunder ger er för feedback på kundklubben? Positivt/negativt? 
 

7. Vilka tre delar i er kundklubb anser ni är mest attraktiva för kunder? 

 

8. Vad gör ni för att utveckla er kundklubb och göra den ännu mer attraktiv för era 

kunder? Undersökningar, analyser etc? 

 

9. Hur kommunicerar ni kundklubbserbjudanden till befintliga medlemmar?  

 

10. Hur ofta skickar ni ut reklamutskick/nyhetsbrev till era medlemmar? 
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