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Abstract 

Relationship marketing is today a vital part of most companies marketing. Shortly 
summarized, the relationship marketing is a way of marketing which focuses on 
establishing and developing relationships with the customers. As the consumers 
today, much thanks to the Internet, have access to a lot of information, it raises 
awareness and gives the customer a greater choice of where and by whom she should 
buy. Conventional marketing methods are increasingly ineffective and companies 
spend more energy to create a relationship with the customer as an individual. Within 
the fashion industry's retailing business, this approach is shown in the terms of 
customer clubs, newsletters and personal interaction in the stores. While more and 
more companies spends time and money in relationship-building measures, surveys 
are yet saying that a big part of the customers are dissatisfied with the customer clubs, 
newsletters, and the personal treatment, which leads us to the main purpose of this 
report: to investigate consumer attitudes in this matters. 
 
To conduct this study we designed a quantitative, standardized questionnaire that was 
distributed via the Internet to men and women aged 18-30 years who were living in 
Borås and the surrounding areas. Primary data that were generated by the survey were 
then compared with secondary data from the studyliterature, scientific papers, articles 
from various magazines, and to some essays of at least C-level. This led to results that 
showed that a majority of respondents are customer club members and receive 
newsletters in some kind of form, that they are primarily looking for discounts and 
fast news, but that they are dissatisfied with how they obtain information from stores. 
 
This essay is written in Swedish. 
 
Keywords: Relationship Marketing, CRM, Fashion, Retailing 



	  

Sammanfattning: 

Relationsmarknadsföring har idag blivit en central del i många företags 
marknadsföring. Kort sammanfattat är relationsmarknadsföring ett 
marknadsföringssätt som fokuserar på att etablera och utveckla relationen till kunden. 
Eftersom en konsument idag, bland annat med hjälp av Internet, har tillgång till 
väldigt mycket information ökar medvetenheten och ger kunden en större möjlighet 
att välja var och av vem hon ska handla. De konventionella 
marknadsföringsmetoderna blir alltmer ineffektiva och företagen lägger istället mer 
energi på att skapa en relation till kunden som individ. Inom modebranschens 
detaljhandel syns detta tillvägagångssätt i form av kundklubbar, nyhetsutskick och 
den personliga interaktionen i butikerna. Samtidigt som mer kraft läggs på 
relationsbyggande åtgärder märks det ändå i undersökningar att en stor andel är 
missnöjda med kundklubbar, nyhetsutskick och det personliga bemötandet, vilket 
leder fram till rapportens syfte: att undersöka konsumenternas uppfattning i detta. 

För att genomföra denna undersökning utformades en kvantitativ, standardiserad 
enkät som distribuerades via internet till män och kvinnor i åldern 18-30 år som var 
boende inom Borås med omnejd. Primärdata som undersökningen genererade 
jämfördes sedan med sekundärdata från studielitteratur, vetenskapliga artiklar, artiklar 
från olika tidskrifter, samt i viss mån uppsatser på minst C-nivå. Detta ledde fram till 
resultat som visade på att en majoritet av de svarande är kundklubbsmedlemmar samt 
får nyhetsutskick i någon form, att de främst är ute efter rabatter och snabba nyheter, 
men att de i viss mån är missnöjda med hur de får information från butikerna. 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, CRM, Mode, Detaljhandel 
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1. Introduktion  
 
I introduktionen presenteras bakgrundsfakta till problemet som skapar 
problemdiskussionen som vidare mynnar ut i en forskningsfråga. Under denna rubrik 
presenteras även de avgränsningar som är nödvändiga på grund av olika faktorer. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Svenska Dagbladet publicerade den 30 mars 2008 en artikel som berör kundklubbar - 
där hänvisas det till en konsultfirma vid namn Digiscope som hävdar att det finns 
cirka 1000 olika kundklubbar i Sverige och att den genomsnittlige svensken har mer 
än fem kundkort (Wahlberg, 2008). 

Av alla de konsumenter som är med i någon kundklubb har 40 % negativa 
erfarenheter av dessa (Dagens Nyheter, 2011). Hela 85 % säger även att de inte ens 
hört någonting från företaget efter att de anslutit sig (Dagens Nyheter, 2011). Detta 
sätt, att inte se till att kunderna blir nöjda och får en positiv känsla av kundklubben 
och därmed företaget, är logiskt sett inte rätt väg att gå för att bygga en stark och 
trogen kundkrets. 

Med utgångspunkt i vad dessa två artiklar har att säga så tycker vi att 
relationsmarknadsföring är ett intressant ämne och vi vill undersöka om de nämnda 
undersökningsresultaten även finns inom relationsmarknadsföring i modebranschen. 

Inför skrivandet av denna rapport har vi diskuterat våra erfarenheter av olika 
kundklubbar och andra relationsfrämjande åtgärder från klädbutiker, och vi är överens 
om att de inte är utformade på det bästa sättet. Man går ofta med för att få någon 
rabatt vid inträdestillfället men ganska snart så visar det sig att det var den enda större 
eftergiften du fick. Till exempel ger JC:s kundklubb 50 kr tillbaka på 1500 kr du 
betalar1, vilket vi anser vara relativt lite. Oftast så gäller bonuspoängen bara under ett 
år och därför är det inte ens säkert att man hinner komma upp till någon bonusnivå 
eftersom man kanske handlar hos olika företag och inte bara hos ett. Sällberg (2010) 
visar i en undersökning resultat som pekar på att majoriteten av konsumenterna är 
medlemmar i flera olika kundklubbar och därför inte alls blir lojalare bara för att de är 
medlemmar. Företag som har en stor andel lojala kunder har stora marknadsandelar 
och detta kopplas samman med högre avkastning på investeringar (Armstrong & 
Kotler, 2006). 

Dessa tankar ligger till grund för det vi vill göra, att med utgångspunkt i detta 
undersöka en specifik målgrupps åsikter i frågan. Vi till ta reda på hur stor del av 
respondenterna som är medlemmar i kundklubbar, tar del av nyhetsutskick samt vad 
de har för uppfattning kring dessa två marknadsföringsåtgärder. Undersökningen har 
även för avsikt att undersöka respondenternas åsikter kring hur stark relation de har 
till större butikskedjor kontra mindre butiker och hur relationen, om den gör det, 
skiljer sig. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hämtad 2011-04-15, från http://www.jc.se/sv/JC-Club/	  
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1.2 Problemdiskussion 
 

För att kunna analysera uppfattningen hos våra respondenter tillika kunder hos 
detaljister måste vi veta vad relationsmarknadsföring verkligen innebär och hur det 
fungerar. I bakgrunden nämndes att många kunder är missnöjda med kundklubbar och 
lojalitetsprogram, vidare blir frågan – varför? Vad relationsmarknadsföring verkligen 
syftar till måste undersökas för att därefter kunna jämföras med hur det genomförs i 
praktiken för att man sedan skall kunna dra slutsatser kring hur tillvägagångssättet kan 
förändras till det bättre, både för kund och för detaljist. 

Marknadsföring har transformerats väldigt mycket de senaste tjugo - trettio åren.  
Länge har marknadsföringsmixen, de så kallade 4P, varit en mall för hur företag skall 
utforma och bedriva sin marknadsföring. Man betraktade inte marknaden som flera 
unika individer utan snarare som en stor massa där alla har samma behov. Att mäta 
hur framgångsrik ens marknadsföring är utifrån denna marknadsföringsmetod baseras 
på hur stor marknadsandel man lyckas uppnå. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004)  

Idag har en konsument tillgång till väldigt mycket information vilket föder 
medvetenhet och även en möjlighet att välja – vilket tidigare var ett begränsat 
privilegium (Blomqvist et al, 2004). Detta påverkar i högsta grad företagen, deras 
kunder kan ju välja att låta någon annan tillgodose deras behov och det gör således att 
köptroheten till det egna företaget minskar (Blomqvist et al, 2004). Att skapa en 
relation till sin kund är nu av högsta prioritet för företag i alla branscher. De 
ingredienser som är nödvändiga för att skapa en stark, kanske livslång relation är att 
skapa överlägset kundvärde, fördelar och en överlägsen tillfredsställelse. (Armstrong 
& Kotler, 2006)  

För att som detaljist kunna påverka kunden att bli lojal mot det egna företaget måste 
man fokusera på de fördelar som kunden kan få genom relationen. Man bör hjälpa 
kunden till det bästa möjliga köpet, att spara tid, njuta av sällskapet med detaljisten 
med förutsättning att de vill att detaljisten ska förbättra tillfredsställelsen och 
lojaliteten. Detta kommer leda till bättre resultat för företaget, minska 
marknadsföringskostnader och göra att de nöjda lojala kunderna blir svårare för 
konkurrenterna att överta. (Marzo-Navarro, 2004) 

De konventionella marknadsföringsmetoderna blir alltmer ineffektiva då yngre 
generationer är färgade på ett annorlunda sätt av kommersiella influenser, livsstilar 
och sociala attityder. Konsumenterna har tillgång till mer information om märken, 
produkter och priser. I allmänhet är de även betydligt mer skeptiska till 
marknadsföringsåtgärder som genomförs av stora aktörer på modemarknaden 
(Jackson & Shaw, 2009). Denna kunskap föder också en osäkerhet då kunden inte kan 
veta vad de olika leverantörerna faktiskt kan tillgodose en med, återkommer man 
däremot till samma butik gång efter annan så är chansen stor att säkerheten ökar i och 
med att kunden vet vad den får (Blomqvist et al, 2004). 

Företagets identitet är också ett centralt begrepp inom relationsmarknadsföringen, och 
kanske speciellt inom modebranschen. Identiteten är detsamma som företagets ansikte 
utåt, det vill säga hur kunderna uppfattar företaget. Denna ska allra helst stämma 
överens med vad kunden kallar sin egen identitet, menandes hur kunden vill bli 
uppfattad utav sin omgivning. (Blomqvist et al, 2004) 
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Inom relationsmarknadsföringen ges med andra ord det utmanande uppdraget att 
identifiera företagets potentiella stamkunder och skapa en bestående relation med 
densamme. (Blomqvist et al, 2004) 

Relationsmarknadsföring är idag en del i företags marknadsföring som blir större och 
viktigare hela tiden (Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004). Kort sagt innebär 
relationsmarknadsföring ”att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla 
relationer med kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas” 
(Blomqvist et al, 2004. s. 27). 

Motsatsen till relationsmarknadsföring är enligt Gummesson (2002) 
transaktionsmarknadsföring. Där är den utmärkande faktorn att det är en 
engångsförsäljning, till skillnad mot relationsmarknadsföring då man eftersträvar flera 
köp och att skapa mervärde vilket ska skapa lojalitet (Gummesson, 2002). 
Relationsmarknadsföring kan även lätt förknippas med lojalitetsmarknadsföring, 
vilket syftar till att försöka skapa upprepade inköpstillfällen snarare än att skapa ett 
mervärde för kunden vilket relationsmarknadsföring syftar till och på så sätt skapa en 
relation till kunden (Jackson & Shaw, 2009). 

Att det blir allt vanligare för företag att använda relationsmarknadsföring råder det 
inget tvivel om. Sällberg (2010) skriver även att över 130 flygbolag världen över,  
76 % av matvarukedjorna i USA och 40 % av VISA och MasterCard-emittenterna 
bedriver någon form av kundbelöningssystem. I Sverige, och inom modebranschen, 
hittar vi flera exempel, till exempel JC2, H&M3 och MQ4. 

I en studie som Henrik Sällberg (2010) nämner i sin doktorsavhandling ”Customer 
Rewards Programs”, är år 1998 nästan hälften av USA:s invånare med i någon form 
utav kundbelöningssystem, enkelt kallat kundklubb. Bara några år senare, 2005 
respektive 2003, visar undersökningar att ca 90 % av USA:s och lika stor del av 
Storbritanniens befolkning aktivt deltar i någon form av kundklubbsaktivitet 
(Sällberg, 2010), en väldigt kraftig ökning på bara ett fåtal år. 

2010 blev Hennes & Mauritz:s kundklubb ”H&M CLUB” utsedd till den bästa 
kundklubben av branschtidningen Habit. En del av motiveringen löd ”Trots sin 
storlek lutar man sig inte tillbaka utan lyckas kombinera allt det som krävs för att 
skapa nöjda kunder och en lönsam kundklubb… “ (Habit, 2010). För medlemmen i 
H&M CLUB finns det flera fördelar, bland annat exklusiva erbjudanden, mail med 
nyheter, chans att vinna resor, kläder, unika rabatter etcetera samt bonus på allt man 
köper hos H&M3. 

En annan artikel ur branschtidningen Habit visar på att en medlem i H&M:s 
kundklubb i snitt spenderar 39% mer hos H&M än en kund som inte är medlem – ett 
tydligt tecken på att kundklubben påverkar (Habit, 2009). Vidare tar en artikel av 
Affärsvärlden upp att H&M lägger 1,4 miljarder kronor per år på marknadsföring 
(Pineus, 2004), vilket kan jämföras med den enskilda butiken i Borås, Face, som inte 
satsar någonting (personlig kommunikation, 2011-03-26). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Hämtad 2011-04-15, från http://www.jc.se/sv/JC-Club/ 
3 Hämtad 2001-04-17, från http://www.hm.com/se/hmclub__hmclub.nhtml	  
4 Hämtad 2011-04-18, från http://www.mq.se/kundklubb/ 
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De vanligaste relationsmarknadsföringsåtgärderna är enligt Sällberg (2010) 
kundklubbar och olika former av nyhetsutskick. Det senare kan vara relaterat till en 
kundklubb, eller vara helt separat. Som vi nämnde i bakgrundskapitlet så har 40 % av 
konsumenterna negativa erfarenheter av kundklubbar och detta har vi för avsikt att 
jämföra med den generella uppfattningen hos kunder som bor i Borås med omnejd. 
Dessutom vill vi undersöka konsumenternas åsikter kring nyhetsutskick samt reda ut 
vad de har för relationer till modedetaljisterna, eftersom, som tidigare nämnt, 
relationen är av högsta prioritet i alla branscher. Med utgångspunkt i att så många är 
missnöjda med kundklubbar, samt i våra personliga erfarenheter, anser vi problemet 
vara att identifiera de faktorer som en konsument faktiskt värdesätter i kundklubbar, 
nyhetsutskick samt den personliga interaktionen i butik. Vi har dessutom inte hittat 
något arbete som behandlar denna fråga avgränsat till modebranschen och anser 
därmed att det blir extra intressant.  
 
1.2.1 Forskningsfråga 
 
”Hur skulle en modebutiks relationsmarknadsföring se ut om kunden fick välja med 
fokus på innehåll och distributionskanal utefter de tre vanligast förekommande 
åtgärderna?” 



	   5 

1.3 Avgränsningar 
 
Relationen vi riktar in oss på är den mellan detaljist i modebranschen och dess 
kunder. Vi analyserar den bara efter kundens uppfattning för att sedan kunna dra 
slutsatser kring hur detaljisten kan använda dessa fakta i praktiken. 

Vi avgränsar oss till en specifik marknad både geografiskt och demografiskt ur olika 
perspektiv. Respondenterna är boende i Borås med omnejd men det betyder inte att de 
enbart handlar i Borås. Eftersom vi vill identifiera den generella uppfattningen kring 
de vanligaste typerna av relationsmarknadsföring anser vi att det hade varit 
missvisande att enbart välja respondenter från exempelvis en speciell butik. Vi 
begränsar oss inte vad gäller kön, och åldersmässigt riktar vi in oss på människor som 
är mellan 18 och 30 år gamla.  

Målet är att undersökningen ska generera svar från minst hundra personer. Om vi vid 
det skedet, trots att fler svar lämnas, märker att undersökningens resultat inte 
förändras kan vi dra slutsatsen att undersökningen har god validitet. För att undvika 
att behöva hantera för mycket information så anser vi att hundra personer är en rimlig 
siffra. 

Vi undersöker enbart relationen mellan fysisk butik och konsument och utesluter 
alltså internet-handeln då vi tror att det skulle göra arbetet alltför omfattande. 

Eftersom vi har tio veckor att genomföra vår undersökning och rapport på, så anser vi 
att ovanstående är inom ramarna för vad vi hinner med.  
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1.4. Begrepp och definitioner 
 
Under begrepp och definitioner ger vi förklaringar på vad vissa förkortningar och ofta 
förekommande begrepp innebär och står för. För att förstå hela rapporten och kunna 
följa den på ett korrekt sätt är detta nödvändigt. 
 
1.4.1 CRP 
 
CRP, eller Customer Rewards Program, är även känt som lojalitetsprogram. Dessa 
olika program eller aktiviteter har för avsikt att påverka kunder att återkomma till 
samma butik. (Sällberg, 2010) 
 
1.4.2 CRM 
 
CRM är en förkortning av Customer Relationship Management och detta beskriver 
olika processer för att bygga och underhålla kundrelationer – detta görs genom att öka 
kundvärdet och kundtillfredsställelsen. CRM behandlar samtliga aspekter inom att 
skaffa, bibehålla och underhålla kunderna. (Armstrong & Kotler, 2006) 
 
1.4.3 4P - Marknadsföringsmixen 
 
Det talas ofta om 4P inom marknadsföringen. Principen bygger på att man tar fyra 
faktorer i fokus vid marknadsföringen av en produkt eller tjänst. Faktorerna i fråga är 
produkt, pris, plats och påverkan. Vid marknadsföringen av en exklusiv produkt läggs 
det till exempel förmodligen mer fokus vid promotion än vid pris. (Armstrong & 
Kotler, 2006). 
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2. Syfte 
 
Syftet med den här rapporten är att undersöka vad konsumenter har för uppfattning 
om de vanligaste relationsmarknadsföringsaktiviteterna inom modebranschen och hur 
man utifrån dessa fakta kan utforma sin relationsmarknadsföring på bästa sätt. 



	   8 

3. Metod 
 
Under denna rubrik redogörs för vilka metoder som är nödvändiga att använda för att 
samla information till den teoretiska referensramen samt för att förklara de olika 
element som vi har tagit i beaktning vid utformningen av den empiriska 
undersökningen, enkäten. 
 
3.1 Litteratur 
 
Vi använder oss av litteratur som berör det problemområde vi har riktat in oss på. 
Dessa används som sekundärdata i den teoretiska referensramen och måste således 
kompletteras av den enkät som ska genomföras.  

Sekundärdata är den data som redan fanns tillgänglig vid tidpunkten för när 
undersökningen genomfördes. Dessa data har använts vidare i ett annorlunda 
sammanhang och för ett annat syfte än de primärdata som undersökningen ger. 
(Christensen, Engdahl & Grääs, 2010) 
 
De sekundärdata som har studerats och använts i denna rapport är dels studielitteratur 
som behandlar marknadsföring i allmänhet, till exempel Principles in Marketing av 
Armstrong och Kotler (2006). De fakta som har krävts för att få kunskap kring 
relationsmarknadsföring i synnerhet har vi hittat i studielitteratur som behandlar just 
detta, men även Customer Relationship Management-orienterad litteratur. 

Andra källor som använts är vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt uppsatser med 
nivå högre än B-nivå.  

Vi har via Högskolan i Borås databas funnit två användbara vetenskapliga artiklar 
som behandlar olika relevanta ämnen som vi i denna rapport har behov av. Den första, 
”The benefits of relationship marketing for the consumer and for the fashion 
retailers” av Marzo-Navarro, Pedraja-Iglesias & Rivera-Torres som handlar om hur 
företag inom modeindustrin genom att försöka skapa ömsesidiga fördelar mellan kund 
och sig själv vill bidra till lojalitet från kundens sida. Detta ska nås genom 
relationsmarknadsföring. Den andra ”Barriers to relationship marketing in consumer 
retailing” av Mathews & Pressey har för avsikt att identifiera de svårigheter som kan 
uppstå när man försöker tillämpa relationsmarknadsföringsaktiviteter inom 
detaljhandeln. 

Tidskrifterna som använts är av olika slag, exempelvis branschtidningen Habit som 
ger hög trovärdighet och dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
som vi anser vara seriösa. Dessutom har vi använt oss av en artikel från 
veckotidskriften Affärsvärlden. 

Vi har använt oss av uppsatser på flera sätt, dels för att mer specifikt se vad andra 
anser viktigt inom ämnet och för att få en fördjupning inom vissa delar, och dels 
granskat dem för att få en bild av en rapports uppbyggnad. Vi fann användbar fakta i 
en magisteruppsats av Karlsson, Ohlsson & Zachariasson som behandlar CRM, och 
annan intressant information om lojalitetsprogram har vi funnit i Sällbergs (2010) 
Customer Rewards Programs – Designing Incentives for Repeated Purchase. 
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3.2 Enkät 
 
Vi kommer att utforma två enkäter. Den huvudsakliga enkäten distribueras till 
respondenterna via e-mail och denna har betydligt fler respondenter. Den andra 
enkäten (administrerad) utförs personligen fysiskt för att sedan kunna jämföras med 
internetenkäten för att bekräfta att svaren stämmer överens med varandra och därmed 
dra slutsatsen att de är representativa för vår målgrupp. Denna kommer utföras i Borås 
centrum och utspridd under flera dagar för att omfatta olika typer av människor som 
är ute vid olika tidpunkter för att på så sätt öka trovärdigheten (Christensen et al, 
2010). I och med att vi vid den administrerade enkäten finns närvarande så eliminerar 
vi risken för missförstånd i svarandet och om enkäterna stämmer överens kan man 
konstatera att det inte har inträffat missförstånd i någon av dem vilket därmed ökar 
trovärdigheten (Christensen et al, 2010). Resultatdelen i arbetet består enbart av svar 
som erhållits från enkäten som skickats ut via mail medan den andra enkäten som 
används i kontrollsyfte endast finns redovisad i en enskild bilaga (Bilaga 5). 

Enkäterna är kvantitativa och standardiserade där samtliga frågor skall stå i en viss 
ordning och är formulerade på samma sätt till samtliga respondenter. Svaren på 
frågorna är i huvudsak strukturerade men det skall på vissa frågor även finnas 
möjlighet att ge ett öppet (icke-strukturerat) svarsalternativ i kombination med det 
strukturerade. Anledningen till att vi har de kvantitativa och standardiserade frågorna 
är att det kvantitativa bidrar till lätt hanterbar data, undersökaren påverkar mindre, ger 
hög reliabilitet och den höga graden av standardisering gör att enkäten blir lätt att 
administrera, mata in och analysera (Christensen et al, 2010). De icke-strukturerade 
svarsalternativen ger respondenten frihet att fylla i med egna kommentarer, vilket kan 
ge oss reflektioner som vi inte själva tagit i beaktning vid utformandet av enkäten 
(Christensen, 2010). 

Vi valde det här sättet med både strukturerade och icke-strukturerade svarsalternativ 
för att det skulle ta väldigt mycket plats i enkäten om man skulle föra in alla möjliga 
svarsalternativ i den samt att det kan finnas sätt som vi inte reflekterat över.  
 
3.2.1 Försökspersoner 
 
De personer vi ska intervjua är studerande kvinnor och män som är mellan 18 och 30 
år. Personerna bor i Borås med omnejd.  

I samband med intervjun som administreras och utförs i centrala Borås så intervjuades 
50 personer, alla inom tidigare beskrivna målgrupp. 

Vi anser att denna målgrupp är den lämpligaste gruppen att intervjua för att få svar på 
vår forskningsfråga. Främsta anledningen till detta är att vi lätt kan distribuera ut 
undersökningarna till de personer som studerar där via de institutionsansvariga för 
respektive institution. Undersökningen har mottagits av cirka 4000 elever, men på 
grund av att undersökningen skickades ut och var öppen under 10 dagar, där 
merparten av tiden var under påskhelgen så blev bortfallet ganska omfattande. 
En annan anledning till att vi valt denna målgrupp är att vi tror att personer inom det 
valda åldersspannet är mer styrda av attityder och livsstilar jämfört med äldre 
generationer och är mer insatta i främst kundklubbar samt nyhetsutskick vilka ofta 
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kommuniceras genom modernare medier, till exempel e-mail och sms som är en 
naturlig kommunikationskanal för de valda respondenterna. 
 
3.2.2 Material 
 
Undersökningen genomförs dels med hjälp av en enkät som respondenten får svara på 
där vi är med och administrerar, och dels en enkät som är distribuerad via internet. 
Vid den förstnämnda typen av enkät finns det inget behov av exempelvis diktafon 
eller liknande instrument då enkäten ska ge väldigt tydliga svar och icke ge utrymme 
för några missförstånd. Den internetbaserade enkäten är utformad på samma sätt som 
den administrerade men risken för missförstånd är större då intervjun inte är 
administrerad. För att konstatera att inga missförstånd uppstått vid respondenternas 
svarande av internetenkäten har svaren jämförts med den administrerade. Enkäterna 
finns i Bilaga 2 (internetenkät) och Bilaga 4 (kontrollenkät). 
 
3.2.3 Procedur 
 
Vi kommer att distribuera internetenkäten via mail-listor hos institutionerna 
Textilhögskolan och Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås. I instruktionen så har 
vi uttryckt en önskan att enbart respondenter mellan 18 och 30 år deltar i enkäten. Vid 
ingenjörshögskolan i Borås studerar i dagsläget (april, 2011) sammanlagt cirka 2300 
studenter varav 1100 är heltidsstuderande. På textilhögskolan i Borås studerar det 
sammanlagt cirka 1800 elever varav 1000 läser heltid (P. Granroth, personlig 
kommunikation, 31 april, 2011). I och med att drygt hälften av de tillfrågade studerar 
mindre än heltid anser vi att vi omfattar en bred grupp med varierande inkomst och 
olika livsstilar. 

Den andra enkäten utför vi fysiskt i centrala Borås. I mötet får respondenten 
information om vilka vi är och vad enkäten går ut på, hur den fungerar och att den är 
helt anonym. Tillvägagångssättet för att få en så trovärdig undersökning som möjligt 
är att fråga var fjärde person som passerade för att eliminera risken att en viss typ av 
människor väljs bort (Christensen et al, 2010). Undersökningen delades upp på två 
dagar, en vardag och en helgdag för att innefatta ett så representativt urval som 
möjligt (Christensen et al, 2010). 
 
3.2.4 Databehandling 
 
Data som samlas in kommer att presenteras i stapeldiagram samt cirkeldiagram för att 
ge ett så överskådligt och lättavläst resultatkapitel som möjligt. Behandlingen sker via 
Microsoft Excel 2008. 
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3.2.5 Validitet & Reliabilitet 
 
Validitet innebär att man tar i beaktning hur väl den genomförda undersökningen 
faktiskt stämmer överens med verkligheten. Man kan säga att validiteten mäter hur 
väl ett frågeformulär eller mätinstrument faktiskt mäter det som det har för avsikt att 
mäta. (Karlsson, Ohlsson & Zachariasson, 2001)  

Reliabilitet syftar till att motivera om ens genomförda undersökning kan tillämpas på 
samma sätt igen. Det finns flera faktorer som kan påverka reliabiliteten, till exempel 
hur frågor är utformade eller hur intervjuaren ställer frågor. (Karlsson et al, 2001) 

I och med att vår undersökning är av det kvantitativa slaget och består av 
standardiserade frågor så anser vi att den har god reliabilitet. Vad gäller validiteten så 
menar vi på att även den är god, för den målgruppen vi undersöker. Detta på grund av 
att svaren som finns i enkäten kommer generera de fakta vi behöver för att kunna 
besvara vår forskningsfråga och därmed mäter den det den har för avsikt att mäta. 
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4. Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen presenteras sekundärdata från olika källor som är 
nödvändiga för att på ett riktigt sätt kunna göra en analys av resultatet som den 
empiriska undersökningen ger och för att ge läsaren en ökad förståelse för 
problemområdet. 

4.1 Marknadsföring – generellt  
 
Enligt Gezelius och Wildenstam (2007) så innefattar begreppet marknadsföring alla 
de aktiviteter som man genomför för att föra ut varor och tjänster till en marknad. Det 
finns kolossalt många olika aktiviteter man kan utföra för att uppmärksamma en 
potentiell köpare. Personlig försäljning, annonsering, postutskick och sponsring är alla 
exempel på marknadsföring (Gezelius & Wildenstam, 2007). Marknadsföring i olika 
former har funnits under åtskilliga sekel och till och med millennium. Till exempel så 
brännmärktes boskap långt innan Kristi födelse med avsikt att markera boskapens 
ursprung, dels för att bevisa ursprunget och därigenom få betalt, men även att påverka 
en nöjd kund att komma tillbaka då denne vet vem den ursprunglige tillverkaren eller 
ägaren var (Hedén & McAndrew, 2005). 

Idag ser dock läget annorlunda ut, en brännmärkt ko kan inte sammanfatta vad 
marknadsföring innefattar. Marknadsföring idag handlar i första hand om att lyssna på 
vad marknaden efterfrågar och därefter utveckla något – den produkt eller tjänst, som 
önskas (Gezelius & Wildenstam, 2007). 

Förr i tiden var kundens behov näst intill oväsentligt, som utvecklare av en produkt 
eller tjänst antog man helt enkelt att kunden skulle köpa produkten när den väl fanns 
till förfogande (Gezelius & Wildenstam 2007). Denna typ av marknadsföring är 
produktionsorienterad (Gezelius & Wildenstam 2007). Marknadsundersökningar 
rörande vad en kund efterfrågar har i detta arbetssätt väldigt låg prioritet (Gezelius & 
Wildenstam 2007). Man kan säga att denna typ av marknadsföring står i ena änden av 
en kedja medan relationsmarknadsföring står i den andra (Se bilaga 1). 

I marknadsföringens utveckling kan man säga att produktorientering kommer på nästa 
plats. Här antar man att kunden föredrar den produkten med bäst attribut – kvalitet, 
prestanda och innovationsgrad. Här kan det dock uppstå vissa problem om man 
förbiser att kunden vill ha en viss produkt för ett visst ändamål. Till exempel kanske 
en råttfälla med bättre design och kvalitet kanske inte attraherar kunden lika mycket 
som förslagsvis en spray som löser problemet med råttorna. Konceptet går alltså ut på 
att företaget ständigt bedriver produktutveckling för att på det sättet locka till sig 
kunder. (Armstrong & Kotler, 2006)  

Vidare längs de olika marknadsföringskoncepten mot en mer relationsorienterad 
filosofi finner vi försäljningsorienteringen. Denna orientering bygger på att man inte 
tror att kunderna kommer köpa ens produkter eller tjänster såvida de inte blir kraftigt 
marknadsförda eller att man sätter in en stor ansträngning på försäljning. Konceptet 
tillämpas ofta på produkter eller tjänster som kunden oftast inte tänker tanken på att 
köpa, till exempel försäkringar. Många företag tillämpar även försäljningsorientering 
om de av misstag har överproducerat en vara. (Armstrong & Kotler, 2006)  
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Denna relation blir så kallad transaktionsorienterad på grund av att man sätter in 
relativt korta, intensiva försäljningsinsatser. Om ett företag enbart bedriver 
marknadsföring i den här formen så är de troligtvis inte speciellt intresserade av att 
skapa en långsiktig relation med sina kunder. (Gezelius & Wildenstam, 2007) 

Nästa steg, som den här rapporten kommer att behandla och undersöka, är 
marknadsorienterad försäljning – relationsmarknadsföring. Här är näringsidkare ute 
efter att skapa långsiktiga – kanske livslånga relationer, till sin kund. Om man arbetar 
med denna typ av marknadsföring ser man till kundens behov och försöker skapa 
olika typer av lösningar för att på ett så effektivt sätt som möjligt bygga starkast 
möjliga relation till sin kund. (Gezelius & Wildenstam, 2007) 

Det marknadsorienterade konceptet utgår från att man har en noga definierad marknad 
– vilka inriktar vi oss mot? Fokus läggs sedan på vad kunden efterfrågar – därefter 
integreras alla de marknadsföringsaktiviteter som påverkar kunden (Armstrong & 
Kotler, 2006). Skillnaden mellan försäljningsorienterad marknadsföring och 
marknadsorienterad sådan blir lätt åskådliggjord med följande bild:  

 

   

 

 

 

    

Den sista typen av orientering är den sociala marknadsorienteringen. Denna kan ses 
som en vidare utveckling av marknadsorienteringen. Här strävar företaget efter att 
kunden ska identifiera sig med företagets produkter men också dess värderingar. Ett 
exempel på detta är företag som bedriver arbete med CSR – Corporate Social 
Responsibility, vilket innebär att man ansluter sig till uppförandekoder och andra 
etiska förhållningssätt. I dagens samhälle är frågor inom CSR, till exempel problem 
med barnarbete och diskriminering, väldigt aktuella och detta driver självklart företag 
att arbeta i större utsträckning med social marknadsorientering. (Gezelius & 
Wildenstam, 2007) 

 

Figur 1. The selling and marketing concepts contrasted, fritt efter Armstrong & Kotler, 2006, s. 11 
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4.2 Relationsmarknadsföring 
 

”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. s. 27) 
 

Relationsmarknadsföring är ett begrepp som innebär att ett företag utgår ifrån 
kundrelationerna för att styra inriktning och innehåll i företagets marknadsföring 
(Blomqvist et al, 2004). Det är en ständigt pågående process inom marknadsföringen 
som syftar till att skapa nya värden för kunderna utöver själva kärnprodukten 
(Armstrong & Kotler, 2006). 

Kundrelationen anses bli allt viktigare för företag. Eftersom ändamålet med företagets 
verksamhet alltid är att skaffa och behålla kunder, i kombination med bland annat 
ökad konkurrens på marknaden och snävare nischer, behöver de lägga mer tid, pengar 
och energi på att behålla dessa kunder. Kundrelationen har därför en mycket central 
betydelse för företagets existens. (Blomqvist et al, 2004) 

Relationsmarknadsföring syftar till att behålla kunder till skillnad mot 
transaktionsmarknadsföring. Den främsta anledningen till att man vill behålla 
kunderna är att det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de befintliga. 
Kundkontakt är betydligt mer förekommande i relationsmarknadsföring jämfört med 
transaktionsmarknadsföring. Om relationsmarknadsföring bedrivs på ett korrekt sätt 
kan detta leda till att affärens anonyme kund utvecklas till en specifik individ vilken 
kan bli en sorts förespråkare för affären.(Jackson & Shaw, 2009) 

De individuella kundrelationerna blir möjliga mycket tack vare digitaliseringen. Nu 
kan man inte bara rikta in sig på ett segment, utan med teknikens hjälp rikta in sig på 
särskilda individer och hålla kontakt med dessa. (Gordon, 1998) 

Även för kunderna blir det alltmer viktigt att ha goda relationer med företagen. 
Osäkerheten inför ett köp är ofta stor, bland annat på grund av den stora valfriheten av 
produkter som finns på marknaden idag, och därför behöver kunden känna förtroende 
för företaget. (Blomqvist et al, 2004) 
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Relationsmarknadsföringens tre nivåer 

Blomqvist et al (2004, s. 31) beskriver tre olika nivåer av relationsmarknadsföring 
som man kan utforma sin relationsmarknadsföringsstrategi på. 

Nivå Typ av 
bindning(ar) 

Grad av 
tjänsteanpass
ning 

Viktigaste 
marknadsförings-
element 

Differentieringspotential 

1 Monetära Låg Pris Låg 

2 Monetära och 
sociala 

Medium Personlig 
kommunikation 

Medium 

3 Monetära, 
sociala och 
strukturella 

Medium till 
hög 

Tjänsteleverans Hög 

 
Figur 2. RMs tre nivåer, fritt från Blomqvist et al, 2004, s. 31 

Den första nivån kännetecknas av att företaget först och främst använder priset som 
medel för att öka det kundupplevda värdet, exempelvis en detaljhandelsbutik som 
genom bonusprogram belönar kundernas lojalitet. (Blomqvist et al, 2004) 

Den andra nivån kombinerar priset som medel med andra åtgärder för att skapa ett 
socialt band till kunden. Tyngdpunkten ligger på personlig kommunikation eftersom 
företaget då kan öka kännedomen om kunden som individ och sedan förfina de 
relationsbyggande åtgärderna. Kunden är inte längre en i mängden utan istället en 
individ och eventuella önskemål tillgodoses då på ett personligt sätt. Syftet är att 
bygga upp ett förtroende som går djupare hos kunden än vad som kan åstadkommas 
med enbart monetära fördelar. (Blomqvist et al, 2004) 

Den tredje nivån innebär att företaget knyter strukturella band med kunden utöver de 
monetära och sociala. Denna nivå tillämpas i första hand mellan företag och inte 
mellan företag och konsument. Som ett resultat av de strukturella banden blir 
serviceleveransen det viktigaste marknadsföringselementet och därmed ökar 
kostnaderna för kunden att byta leverantör avsevärt. (Blomqvist et al, 2004) 

Förutsättningar 

Ett företag som vill arbeta med relationsmarknadsföring måste först och främst 
identifiera sina egna förutsättningar. Det finns tre tydliga situationer då 
relationsmarknadsföring anses särskilt användbart: 

-‐ När kunden har en jämn efterfrågan på produkten. 
-‐ Om alternativa leverantörer finns. 
-‐ Ifall kunden fritt kan välja leverantör. 

På en marknad som expanderar är det jämförelsevis lätt att få nya kunder och i och 
med det bibehålla eller öka sin försäljningsvolym, men om marknaden stagnerar eller 
blir mättad minskar ju även tillgången på nya kunder och betydelsen av kundlojalitet 
ökar. Med andra ord, relationsmarknadsföringens effekter syns tydligast på en mättad 
marknad där det är viktigare att behålla kunder. (Blomqvist et al, 2004) 
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Företaget måste även identifiera och få insikt i vad kunderna vill ha. Lyckas man med 
det kan företaget, i förhållande till konkurrenter, erbjuda kunden ovärderliga fördelar 
som gör kunden nöjd och återkommande. (Gordon, 1998) 

Kundvärde 

Kärnan i en relationsmarknadsföringsstrategi är kundvärde, det vill säga det värde 
som kunden upplever att hon får ut av relationen, och det är det värdet som styr 
utvecklingen av relationen. Samtidigt måste värdeskapandet vara ömsesidigt eftersom 
hela relationsmarknadsföringsidén bygger på att den skall skapa ömsesidiga värden 
som överstiger dem som kan uppnås med transaktionsorienterade synsätt. Figuren 
nedan visar vad som kännetecknar relationsmarknadsföring jämfört med motsatsen 
transaktionsmarknadsföring. (Blomqvist et al, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 
För att öka kundvärdet hävdar Armstrong & Kotler (2006) att ett företag måste möta 
kundens förväntningar på produkten och allra helst överträffa dem. De säger att om 
produkten inte motsvarar förväntningarna blir kunden missnöjd, uppfylls 
förväntningarna blir kunden nöjd och överträffas förväntningarna får företaget en 
mycket nöjd kund. Därför ser de bästa marknadsförarna till att bara lova vad de 
garanterat kan hålla, för att sedan istället lägga till värden som ”överraskar” kunden 
och därmed gör henne mer än nöjd. 

I relationsmarknadsföringen blir kundmötet centralt för företaget för att behålla och 
fördjupa sina kundrelationer och skapa kundvärde. Det är när kunden möter företaget 
och dess personal som upplevelser och relationer skapas och utvecklas. Varje 
kundmöte utvärderas av kunden, i bemärkelsen positiv eller negativ upplevelse, och 
resulterar i den kundupplevda kvaliteten (kundupplevelsen), med vilket avses 
skillnaden mellan de förväntningar kunden hade och den upplevelse som var resultatet 
av mötet. Summan av kundens upplevelser formar sedan kundvärdet vilket anger 
relationen mellan de fördelar relationen ger och den uppoffring kunden gör för att 
upprätthålla dessa. (Blomqvist et al, 2004) 
 

Figur 1. Värdeskapande ur ett RM-perspektiv, fritt från Blomqvist et al, 2004, s. 40 
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4.2.1 Metoder och verktyg – inom modebranschen 
 
Få företag använder sig idag av massmarknadsföring. De flesta har insett att de inte 
vill eller kan ha en relation till varje konsument utan riktar nu in sig på färre men mer 
lönsamma kunder. De finner även nya vägar att få och underhålla en relation med 
dessa. (Armstrong & Kotler, 2006) 

Inom relationsmarknadsföring finns ett stort antal metoder och verktyg som används. 
(Blomqvist et al, 2004) 

Storbacka & Lehtinen illustrerar i sin bok CRM – Customer Relationship 
Management (2000) en figur som åskådliggör relationen bestående av output och 
input och hur dessa rör sig i ett flöde. Den syftar till att visa hur leverantören 
investerar produkter, varor och tjänster och hur kunden sedan kan få en avkastning på 
sin investering i relationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollen som kunden har består inte enbart i att konsumera kläder utan även att delta i 
utvecklingen av relationen, vilket också gäller för butiken eftersom båda parterna 
lägger tid, energi och pengar på relationen genom olika handlingar (Storbacka & 
Lehtinen, 2000). Ett konkret och vanligt förekommande exempel är bonuspoäng på de 
varor man handlar som man sedan kan utnyttja på olika sätt i framtiden, oftast att 
poängen omvandlas till pengar som kan utnyttjas hos detaljisten (Storbacka & 
Lehtinen, 2000). Även service är output som en butik tillgodoser kunden med vilket 
är en tydlig värdeskapande process vilket skapar både funktionella och sociala 
fördelar (Marzo-Navarro, 2004). Output och input är information som rör sig mellan 
detaljist och kund och denna information lagras ofta genom medlemskap i en 
kundklubb vilket kommande stycke behandlar.  

Ett utav de vanligaste sätten är att bedriva någon form av lojalitetsprogram, så kallade 
kundklubbar. Grundsyftet är att skapa förbindelser mellan kund och företag som 
förlänger relationen. Dessa kunder är ofta intresserade av att bli stamkunder med 
förutsättningen att företaget investerar i relationen, med andra ord erbjuder kunden 
unika fördelar. Det finns olika former av lojalitetsprogram men i huvudsak dominerar 
två huvudkategorier. Den första erbjuder i huvudsak värdetillägg, det vill säga extra 
service, till exempel uppläggning av byxor i en klädaffär. Den andra erbjuder 
kvantitetsrabatt, exempelvis COOP:s MedMera-program där medlemmarna får en 

Figur 4. En andel av kundens plånbok, Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 52 
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bonus i form av rabatter med mera beroende på deras inköp. Båda går ut på att 
erbjuda kunden anledningar att fortsätta handla i företaget. (Blomqvist et al, 2004) 

Inom relationsmarknadsföringen används även direktmarknadsföring på vissa sätt. 
Två vanliga metoder är kommunikation genom direktreklam och internet. (Blomqvist 
et al, 2004) 

Direktreklam är ett av de mest använda och kostnadseffektiva sätten inom 
direktmarknadsföring. Här har företaget möjlighet att noggrant välja ut vilka som ska 
få reklamen och hur den ska se ut för varje individ. Vanligast är att skicka ut brev, 
broschyrer, kataloger och tidningar. (Blomqvist et al, 2004) 

Via internet kan företagen kommunicera med kunderna. Inom 
relationsmarknadsföring innebär det främst e-post och andra typer av webbaserade 
dialoger som gör det lätt att nå många kunder på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. 
En nackdel är att den ökande mängden skräppost sänker effektiviteten och minskar 
förtroendet bland kunderna. (Blomqvist et al, 2004) 

Internet är idag extremt utbrett i Sverige, hela 91 % är anslutna enligt SCB5. 74 % av 
befolkningen 16-75 år använder internet dagligen (Elvelid, 2010). Kommunikationen 
via internet sker även i realtid vilket ger klädföretagen möjlighet att blixtsnabbt visa 
nyheter (Blomqvist et al, 2004). 

Dessa olika direktmarknadsföringsmetoder, stödda av ett kundinformationssystem, 
kan förbereda köpare och säljare för kommande interaktioner. Med andra ord får de 
en ökad kännedom om varandra och i bästa fall kan det leda till att kundlojaliteten 
ökar och relationen stärks. Kunden väljer att göra affärer med företaget därför att de 
då redan känner till kundens behov och är förberedda inför själva interaktionen. 
(Blomqvist et al, 2004) 

Vad gäller relationen mellan butik och kund på individnivå så har olika butiker olika 
sätt att förhålla sig. Butiker har olika servicenivå och detta bidrar i högsta grad till hur 
relationen kommer att utvecklas (Nilsson & Schmidt, 2008). Det blir allt fler butiker 
idag vilket ökar betydelsen av servicen, för de flesta så innebär service att kompetent 
personal ska vara lättillgänglig men samtidigt inte vara påträngande (Wanger, 2002). 
Det finns en så kallad 80/20-regel vilken innebär att 20 % av kunderna står för 80 % 
av försäljningen vilket tydligt pekar på hur viktigt det är att behålla kunder (Nilsson & 
Schmidt, 2008). 

Denna relation bygger på att både butik och kund ska få fördelar i någon form. Dessa 
fördelar delas upp i funktionella fördelar och sociala fördelar. Funktionella fördelar 
kan vara att man sparar tid eller att man leds till det bästa köpbeslutet. De sociala 
fördelarna innebär hur bekvämt och avslappnat förhållandet är, till exempel att njuta 
av sällskapet från en butiksmedarbetare, att ha denna som en god vän. Mindre 
detaljister har större möjligheter att skapa dessa fördelar då kunden stöter på samma 
personal i större utsträckning jämfört om man handlar hos en stor kedja. (Marzo-
Navarro et al, 2004) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Hämtad 2011-05-05, från 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf 
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Personalen i butikerna har alltså en mycket kritisk roll i relationsskapandet för 
klädbutikerna. Mathew & Pressey (2000) kallar denna personal front-linje personal 
och hävdar att denna är en mycket kritisk faktor vid intresset att skapa relation till 
kunder och att förhindra att man förlorar redan existerande. Marzo-Navarro et al 
(2004) argumenterar för det viktiga i att en kund behöver känna tillit till personalen. 
Detsamma hävdar Mathew & Pressey (2000), och pekar på att tillit skapas genom 
professionalism i den bemärkelsen att man kan förse kunden med expertråd eller att 
man effektivt kan behandla klagomål. 

Genom att som detaljist inom klädbranschen skapa fördelar för en kund, kommer 
kunden både att erhålla en mer friktionsfri process vid köptillfället plus det 
grundläggande mänskliga behovet att känna sig viktig och därigenom få en känsla av 
vänskap och gemenskap med detaljisten. (Marzo-Navarro et al, 2004) 

Alla ovan beskrivna metoder och teorier har gett de nödvändiga fakta vi behöver för 
att kunna dra paralleller och slutsatser jämfört med den empiriska undersökningen 
som följer i nästa kapitel. 
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Ja, en (28 st) 
21% 

Ja, flera (60 st) 
46% 

Nej (44 st) 
33% 

5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas den empiriska undersökningen. Den presenteras i cirkel- och 
stapeldiagram för att på lättast överskådliga sätt se resultatet. Varje diagram följs 
därefter av en kort summerande text. De data som undersökningen ger kommer sedan 
att kopplas samman med sekundärdata i referensramen och dessa återfinns i 
efterkommande kapitel, analys.  
 
Det totala antalet tillfrågade är 138, under varje delfråga redogörs för antal svarande. 
I vissa diagram så går antalet svarande inte jämnt ut med det antal som ses ha svarat 
på frågan. Detta beror på att respondenten inte valt något av alternativen utan istället 
skrivit en egen kommentar. Samtliga dessa kommentarer finns att läsa i bilaga 3. 
 
5.1 Kundklubbar 
 
Fråga 1. 
 
Är du med i någon kundklubb tillhörande en klädaffär? 

Antal svarande: 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår undersökning visar att drygt sju av tio (88 av 132 st.) är med i minst en 
kundklubb och av dessa sju är fyra med i mer än en kundklubb. 
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Fråga 2. 
 
Om ja – varför? (Flervalsfråga) 

Antal svarande: 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enligt de som är med i kundklubbar är den övervägande anledningen till 
medlemskapet att man är ute efter löpande rabatter, 72 är ute efter just detta. De andra 
två största posterna som konsumenten är ute efter är rabatt vid registreringstillfället 
(34 st.) samt information om nyheter (44 st.). Respondenterna är inte speciellt 
intresserade av VIP-kvällar då bara 10 av 86 angav detta som anledning till att man är 
med i en kundklubb. 
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Fråga 3. 
 
Hur får du information från kundklubben? (Flervalsfråga) 

Antal svarande: 86 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna i undersökningen kan få information på flera olika sätt från en och 
samma kundklubb och vid medlemskap i flera kundklubbar kan sättet man får 
information på variera. I dagsläget får 86 % av kundklubbsmedlemmarna information 
via e-mail, 65 % via brev och 58 % via sms. Att få information via facebook var inte 
vanligt följande, endast 7 % erhöll information på detta sätt. 
 
Fråga 4.  
 
Om du själv fick välja, hur skulle du helst vilja få information från en kundklubb? 
(Välj endast ETT alternativ) 

Antal svarande: 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De mest uppskattade sättet enligt undersökningen – det sätt som konsumenten väljer 
om den enbart får välja ett sätt att få information på, är e-mail, 39,8 %, följt utav Sms, 
34,1 %. De minst populära sätten att få information på är facebook, 3 %, och att få 
information direkt i butiken, 4 %. 
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5.2 Nyhetsutskick 
 
Fråga 5. 
 
Får du nyhetsutskick från någon affär, till exempel via E-mail eller brev? 

Antal svarande: 134 

 

 

 

 

 

 

 
Av de 134 respondenterna så är det 21 % som inte får något nyhetsutskick över huvud 
taget, lika många som endast får utskick från en butik och resterande 58 % får 
nyhetsutskick från minst 2 affärer. Således får 79 % av de tillfrågade minst ett 
nyhetsutskick. 

Fråga 6.  
 
Om ja – varför har du valt att få det? (Flervalsfråga) 

Antal svarande: 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan varför man har valt att få nyhetsutskicket så har vi presenterat fyra 
alternativ vilka är de vanligaste samt att respondenterna har möjlighet att välja flera 
av dessa. Av de 106 som i någon form får ett nyhetsutskick så är de största 
anledningarna till subskriptionen rabatter, 66 %, samt information om nyheter i 
butiken, 68 %. Betydligt lägre del av de tillfrågade efterfrågar VIP-kvällar, 15 %, 
respektive nyhetsutskicket som ett sätt att få inspiration, 30 %. 
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Fråga 7.  
 
Om du fick välja, hur skulle du få dessa nyhetsutskick? 
(Välj endast ETT alternativ) 

Antal svarande: 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om respondenterna själv skulle få välja hur de skulle få nyhetsutskicken så talar 
resultatet i undersökningen för sig själv, 57 % av de 106 svarande föredrar att få 
nyhetsutskicket ner i inkorgen via e-mail. 22 % vill få dem via brev på konventionell 
väg, 15 % vill få utskicket i mobilen via Sms och de övriga 6 % föredrar 
nyhetsutskick via facebook. 
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>1 gång per 
vecka (16 st) 

13% 

1 gång per 
vecka (44 st) 

36% 

<1 gång per 
vecka (62 st) 

51% 

5.3 Relation till butiker 
 
Fråga 8.  
 
Ange för respektive typ av affär hur stark relation du har till denna typ i allmänhet? 
(1-5 där 5 är starkast) 
 
Butikstyp 1 2 3 4 5 Antal 

svarande 
respondenter 

Medelvärde 

Mindre 
enskild butik 

9,3 % 
10 st. 

18,5 % 
20 st. 

37 % 
40 st. 

16,7 % 
18 st. 

18,5 % 
20 st. 

108 st. 3,17 

Större 
butikskedja 

7 % 
8 st. 

15,8 % 
18 st. 

38,6 % 
44 st. 

28,1 % 
32 st. 

10,5 % 
12 st. 

114 st. 3,19 

 
Undersökningen pekar på att den genomsnittliga styrkan i relationerna inte skiljer sig 
nämnvärt från varandra, de mindre enskilda butikerna har ett medelvärde på 3,17 och 
de större butikskedjornas siffra är 3,19 (på en skala från 1 till 5 där 5 motsvarar 
starkast relation). Om man däremot analyserar svaren närmare så ser man större 
skillnader butikstyperna emellan.  

De mindre enskilda butikerna har en större andel, 18,5 %, som anser sig ha den 
starkaste relationen (5 på skalan) till mindre enskilda butiker jämfört med en större 
butikskedja där motsvarande siffra är 10,5 %. Däremot har de större butikskedjorna 
större andel som anger värdet 4 på skalan vilket jämnar ut det totala medelvärdet.  

Respondenterna fick även motivera varför de satte just det värdet de gjorde. 
Genomgående så tycker respondenterna att servicekänslan är högre hos en mindre 
butik och att personalen där är trevligare. De större kedjorna fick i större utsträckning 
kommentarer som är kopplade till monetära fördelar till exempel rabatter men 
respondenterna angav även att informationen i form av reklam från de stora kedjorna 
är mer omfattande varvid man gärna söker upp dem. 

Fråga 9. 
 
Hur ofta återkommer du till samma butik? 

Antal svarande: 122 
 
I denna fråga bad vi även respondenterna att ange 
anledningen till att de återkom till samma butik. 
En klar majoritet har angett att varuutbudet är den 
största faktorn till varför de återkommer till en butik, 
medan trygghet och service också är viktigt men  
inte lika avgörande för återkommande besök till butiken. 
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6. Analys 
 
Nedan så jämför vi sekundärdata från den teoretiska referensramen med de primärdata 
som undersökningen har genererat. I denna analys letar vi efter tendenser och 
avvikelser för att kunna tolka resultatet och i nästa kapitel kunna dra våra egna 
slutsatser. 
 
6.1 Kundklubbar 
 
När vi jämför sekundärdata med de fakta som undersökningen gett kring kundklubbar 
så får vi bekräftat att de flesta av respondenterna är med i någon kundklubb. Detta går 
att jämföra med Sällbergs (2010) avhandling som pekar på att 90 % är med i någon 
form av belöningssystem, dock ej begränsat enbart till modebranschen. Bilden visar 
alltså på att en klar majoritet i båda fallen är med i något belöningssystem.  

I Storbacka & Lehtinens figur ”En andel av kundens plånbok” som presenterades i det 
empiriska kapitlet undersöks handlingar som output och input, kundens investering i 
relationen. Vår undersökning genererade data som pekar på att avkastningen som 
kunden efterfrågar mest är löpande rabatter som ett tack på att man är medlem i 
kundklubben.  

Sättet en klädaffär väljer att kommunicera med sin kundklubb till sina medlemmar på 
kan variera. De vanligaste sätten är e-mail och brev vilket kan förklaras med att man 
då kan nå ut till en väldigt stor del av befolkningen. Alla är folkbokförda och kan nås 
via brev på konventionell väg men också internetanvändningen har det senaste 
decenniet blivit en extremt stor kommunikationskanal – hela 91 % av alla svenska 
hushåll har internetanslutning vilket framgår i empirin enligt en undersökning från 
SCB6. E-mail är jämfört med brev i pappersform betydligt mer ekonomiskt med tanke 
på att kostnader för kuvert, papper och porton med mera utgår. Studerar man den 
utförda undersökningen så är detta distributionssätt även det mest efterfrågade av 
respondenterna. De elektroniska sätten dominerar tydligt i fråga hur kunden vill få 
information om den är tvungen att enbart välja ett sätt, 68 av 98 ser helst att de får 
information via antingen e-mail, sms eller facebook enligt undersökningen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Hämtad 2011-05-05, från 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf	  
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6.2 Nyhetsutskick 
 
Nyhetsutskick är den delen i rapporten som är direktreklam. De vanligaste sätten att 
distribuera dessa är enligt Blomqvist et al (2004) brev, broschyrer, kataloger och 
tidningar och nyhetsutskick i synnerhet går under brevtypen. Ungefär fyra av fem i 
undersökningen får nyhetsutskick i någon form från modebutiker och de flesta (sex av 
tio) ser helst att de får dessa genom e-mail och därefter brev.  

Den största anledningen till att respondenterna i undersökningen väljer att ta del av 
nyhetsutskick är att få ta del av rabatter och andra nyheter. Detta kan kopplas till 
Blomqvist et al:s beskrivning av relationsmarknadsföringens tre nivåer där behovet att 
få rabatter och information om nyheter kopplas samman med nivå 2 där det viktigaste 
elementet är personlig kommunikation vilket således ger en medelhög 
differentieringspotential. 

6.3 Relation till butiker 

Som vi har nämnt i problemdiskussionen så satsar H&M 1,4 miljarder kronor på 
marknadsföring, medan Face, som är en enskild butik i Borås, inte lägger en krona. 
Ändå visar vår undersökning att värdet på kundens genomsnittliga relation till de två 
typerna är i det närmaste samma, 3,17 för de enskilda butikerna respektive 3,19 för de 
stora kedjorna. 

Den visar även att fler har en starkare relation till enskilda butiker jämfört med 
kedjorna, men även att fler har svagare. I vår undersökning lämnades kommentarer 
som förklarar de högre värdena till de enskilda butikerna. Bland annat säger de 
intervjuade att de ”har en personligare relation” till de enskilda butikerna, ”de ger 
bättre service” och ”man lär känna personalen”. Jackson & Shaw (2009) säger att för 
att behålla kunderna måste företagen föra en dialog med dessa, vilket visas i 
kommentarerna i vår undersökning som bland annat ”personligare”. 

De stora kedjorna har ett mer jämnt värde på relationen. Som kommentarer i 
undersökningen har bland annat lämnats ”... dras till de stora kedjorna på grund av 
reklam, påverkan och en igenkänningsfaktor” och ”har ett större sortiment”.  

I empirin så har vi skrivit kring osäkerheten som kunder känner inför ett köp, på 
grund av de många valmöjligheterna som finns inom modebranschen idag. I den 
utförda undersökningen så framgår det tydligt att trygghet är en stark faktor vad gäller 
val av inköpsställe. En respondent säger ”Handlat där ofta och lika ofta kunnat få tag 
på exakt det jag letat efter.” medan en annan ordagrant nämner ”Trygghet, prisnivåer, 
”man vet vad man får”-känsla och säkert även gamla vanor.” Om man knyter an 
denna trygghetsfaktor med Blomqvist et als (2004) tre nivåer av 
relationsmarknadsföring ligger det väldigt nära till hands att placera in den under den 
andra nivån där bindningar sker både monetärt och socialt. 
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7. Slutsatser och reflektioner 
 
För att knyta ihop rapporten ska vi i detta kapitel besvara den forskningsfråga som 
hela rapporten är ämnad att besvara: “Hur skulle en modebutiks 
relationsmarknadsföring se ut om kunden fick välja med fokus på innehåll och 
distributionskanal utefter de tre vanligast förekommande åtgärderna?” 
 
7.1 Kundklubbar 
 
Om kunden fick välja hur en kundklubb skulle kommunicera med denne så skulle 
information erhållas främst genom e-mail men även genom sms. Innehållet ska bestå 
av löpande rabatter samt information om nyheter.  

Om man jämför svaren på hur respondenterna får information och hur de vill få den så 
märks tydligt att fler efterfrågar nyheter via sms jämfört med de som faktiskt får det. 
Här tror vi att det finns ett litet problem för företagen. Som konsument vill man ibland 
inte lämna ut sitt telefonnummer eftersom man är rädd för att bli överöst med för 
mycket information. Det kanske vore bättre för företagen att tydligt skriva ut hur ofta 
sms från butiken kommer och på den vägen göra kunden trygg i att lämna ut sitt 
mobilnummer.  

Att som företag veta att kundklubbsinformation via brev på konventionell väg inte är 
så efterfrågat får man en möjlighet att göra sig av med onödiga utgifter som 
uppkommer vid distribueringen på denna väg. Kostnader för papper, tryckning, kuvert 
och porton kan vara en stor kostnadspost för en kundklubb med många medlemmar. 

I en kundklubb finns det möjlighet till tvåvägskommunikation och därför kan det leda 
till en bättre relation. Det vi menar är att kunden förser detaljist med information 
kring dennes köpvanor när den handlar i butiken och då i och med köpet alternativt 
drar sitt kundkort eller identifierar sig som medlem på annan väg. Detta kan 
detaljisten sedan utnyttja för att skräddarsy information som kunden genom 
kundklubben kan ta del av och känslan av att vara unik verkar på ett 
relationsfrämjande sätt. 
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7.2 Nyhetsutskick 
 
För att svara på forskningsfrågan kan man summera kundernas uppfattning så att de 
helst vill få nyhetsutskick via e-mail eller brev på konventionell väg och detta tror vi 
beror på smidigheten att få med mycket, och rätt information på ett lätt sätt. Innehållet 
som kunden efterfrågar är främst nyheter, följt av rabatter. 
 
Nyhetsutskick är ett vanligt sätt att som butik marknadsföra sig, 79 % av de 
tillfrågade i undersökningen visade sig få någon form av nyhetsutskick. Av egna 
erfarenheter så förekommer inte rabatter särskilt ofta i renodlade nyhetsutskick utan 
dessa är oftast kombinerade med att man är med i en kundklubb. Det främsta 
innehållet brukar av egna erfarenheter vara nyheter eller inspiration och därför trodde 
vi att dessa två skulle vara de klart största posterna i undersökningen och detta tycker 
vi är lite överraskande. I nyhetsutskick förekommer det i större utsträckning att 
företag ”rear” ut plagg eller erbjuder ”2 för 1” eller liknande och inte ger rabatter.  

Sättet som respondenterna vill ha utskicket på är, som vi förväntade oss, e-mail. Lite 
förvånande är dock att fler hellre väljer att få det via vanliga brev jämfört med sms. 
Det kanske kan förklaras med att det är lättare att informera, man får plats med mer, i 
ett brev. Sms kan istället användas för att få ut kort information på ett snabbt sätt. En 
annan rimlig anledning kan vara den samma som vi pekade på vid kundklubbar – 
kunden känner sig inte bekväm med att ge ut sitt telefonnummer och är rädd för att bli 
överöst med information. 

Vi är tveksamma till om nyhetsutskick leder till en förbättrad relation mellan 
konsumenten och detaljisten då informationsflödet enbart går åt ett håll. Vi tror att 
nyckeln till att nyhetsutskick ska skapa lojalitet är innehållet och att detta skall vara 
anpassat utefter varje mottagares behov. Problemet ligger vidare i att identifiera vad 
kunden efterfrågar och för att detta ska kunna identifieras krävs någon slags 
kommunikation även åt det andra hållet. Förslagsvis skulle man kunna ha 
omröstningar i nyhetsbreven där varje unik respondent får välja bland ett antal plagg 
vilket de tycker bäst om, och därigenom skapar detaljisten en uppfattning kring vad 
varje specifik kund gillar samtidigt som man kan få feedback på produkterna.  

Ett annat förslag vi har är att man använder nyhetsutskick som ett sätt att locka kunder 
till att gå med i företagets kundklubb. Vi tycker att kundklubben är den bästa vägen 
till att skapa relation till kund när kommunikationen inte sker ansikte mot ansikte med 
front-linje-personalen. Detta på grund av att du kan granska en kunds shoppingvanor 
hos en detaljist genom att den är registrerad vilket nämndes under föregående rubrik. 
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7.3 Relation till butiker 
 
Det viktigaste vad gäller interaktion i butik är enligt våra respondenter service, 
igenkänningsfaktorn och trygghet. Vi tror att metoden man får använda sig av bör 
anpassas till vilken typ av butik man har. Monetära aspekter påverkar i större grad till 
återkommande besök till större kedjor och därför bör dessa mer fokusera på 
funktionella fördelar. När det kommer till mindre butiker är servicen betydligt 
viktigare enligt respondenterna, vi tror även att det är lättare att skapa dessa sociala 
fördelar i en liten enskild butik då omsättningen på personal rimligtvis är betydligt 
lägre. 

Cirka 87 % av de tillfrågade besöker samma butik max en gång per vecka. Denna 
siffra borde motivera modebutiker att betrakta alla kundmöten som viktiga med tanke 
på att kontakt med kunderna oftast sker väldigt sporadiskt.  
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8. Avslutande diskussion 
 
I följande kapitel reflekterar vi över rapporten och tillvägagångssättet. Syftet är att 
med ett kritiskt öga granska hur vi genomfört rapporten med tanke på val av källor 
och utformning av undersökning. Vi ger även förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Källkritik 
 
Angående empirin så anser vi att den är trovärdig. Eftersom vi jämförde 
internetenkäten vilken hade en stor andel bortfall med den administrerade enkäten och 
ändå fick en liknande bild så drar vi slutsatsen att den gav ett rättvist resultat. För att 
öka trovärdigheten på den administrerade enkäten ytterligare hade vi kunnat 
genomföra en till, lika omfattande undersökning på shoppingområdet Knalleland för 
att se om uppfattningen är den samma eller skiljer sig där. Vidare hade vi i efterhand 
kunnat tänka oss att ha kompletterat empirin ytterligare med en kvalitativ 
undersökning alternativt en fokusgrupp för att gå in mer på djupet kring kundernas 
uppfattning i frågorna. 

Gällande referensramen så anser vi att vi har fått med de fakta som är kritisk för att 
kunna svara på vår forskningsfråga. Författare till våra källor är välrenommerade och 
deras alster har försett oss med viktig information, vedertagna modeller och figurer. 

8.2 Fortsatt forskning 
 
Det finns flera intressanta vägar till vidare forskning. Vår avgränsning var Borås med 
omnejd och riktad till en målgrupp mellan 18 och 30 år och deras uppfattning kring de 
tre vanligaste relationsmarknadsföringsåtgärderna.  

Vi tror att det hade varit intressant att tillämpa forskningsfrågan i en storstad, till 
exempel Stockholm eller Göteborg för att se om uppfattningen skiljer sig när utbudet 
på i första han mindre enskilda butiker är betydligt större än i en relativt liten stad som 
Borås.  

Dessutom hade det varit intressant att undersöka flera åldersgrupper för att se om 
uppfattningarna skiljer sig bland dessa. Att även jämföra kvinnor mot män och deras 
uppfattningar hade varit intressant.  

Ett annat sätt att ta sig an den empiriska undersökningen skulle kunna vara att först 
välja ut ett antal specifika butiker för att sedan intervjua kunder som handlar hos dem. 
Butikerna hade kunnat väljas med tanke på företagsform, enskilda butiker kontra stora 
kedjor för att se vad deras specifika kunder har för uppfattning om sin relation till 
respektive butik. 
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9. Källförteckning 
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Bilagor 

Bilaga 1. Figur för att åskådliggöra försäljningsorienteringsfilosofier. 
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Bilaga 2. Internetenkät - utformning 

Sida 1. 

 
Sida 2.  
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Sida 3. 
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Sida 4. 
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Bilaga 3. Internetenkät - kommentarer 
 

3.1 Kundklubbar 

Sida 2, Fråga 2: Om du svarade ja, varför är du kundklubbsmedlem? 

• Bonus. 

Sida 2, Fråga 3: Hur får du som kundklubbsmedlem information?  

• Får ingen information. 

Sida 2, Fråga 4: Om du själv fick välja, hur skulle du helst få information från 
en kundklubb? 

• Butikens hemsida. 
• iPhone-applikation. 

 

3.2 Nyhetsutskick 

Sida 3, Fråga 2: Om du svarade ja, varför har du valt att få dessa utskick? 

• Var förinställt. 
• Har inte valt det. 
• Jag har handlat på de affärerna och nu kommer det reklam automatiskt. 
• Jag har automatiskt fått deras nyhetsutskick när jag handlat av dom. 

 

Sida 3, Fråga 3: Om du fick välja, hur skulle du helst få dessa utskick? 

• Helst inget. 
• Jag vill inte ha utskick, det kommer alldeles för mycket, man hinner inte ens 

kolla igenom det. 
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3.3 Relation till butiker 

Sida 4, Fråga 1: Om du anser dig ha en mer personlig relation till EN av 
butikstyperna, varför tror du att det så? 

• ”Mötet med människor bakom en idé" blir ofta mera påtagligt! 
• Man är inte bara en i mängden av alla kunder. I de småenskilda butikerna så 

är det lite mer service känsla. 
• Bättre utbud och stilar jag gillar. 
• Mer pålitligt 
• Jag tycker om att vara anonym och det är lättare att vara det i en större affär 

en en mindre. 
• Bättre service 
• Mysigare och mer personligt med mindre butiker 
• Bättre service, personligare och trevligare miljö 
• Jag jobbar i en. 
• För man får goa rabatter 
• Eftersom de mindre butikerna känner igen mig som stamkund och man då får 

en personligt relation. 
• Gillar sortimentet och känner att det är jag. 
• För att jag handlar mest på kedjorna. 
• Jag dras mer till butikskedja p.g.a. mer reklam, påverkan och en igenkännings 

faktor när man träffar på butiken i andra städer. 
• Mer information är anledning till högre betyg 
• Mitt exempel är ICA; täta och informativa utskick med rabatter och bonus, 

riktad marknadsföring baserat på vad man handlar. I allmänhet känns det 
"enklare" att få en relation med en större kedja då de tenderar att vara 
frekventa med sina utskick, och har möjlighet att belöna sina kunder med 
bonus p.g.a. sin storlek. 

• Oftast personligare i en mindre butik 
• Trevligare personal, bättre blandning på sortimentet. 
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Sida 4, Fråga 2: Varför återkommer du till samma butik? 

• Bra butik med bra utbud, priser. 
• Jag antar att det skulle kunna handla om en viss trygghet. 
• Handlat där ofta och lika ofta kunnat få tag på exakt det jag letat efter. Snabb 

och effektiv handel. 
• För att de har bra produkter 
• Mindre än en gång per månad då? 
• Bra service och utbud. 
• Jag vet vad dem har 
• För att det är en bra affär med saker jag gillar och att sakerna är relativt billiga 
• Bra kundservice och tillfredställande utbud av produkter 
• bra sortiment och trevlig personal 
• för dom har fina grejer 
• Gillar deras kläder 
• För att jag vet hur sortimentet och priserna ser ut. 
• Inte så stort utbud av olika affärer 
• Bra utbud! 
• Somliga butiker ar man en större tillhörighet än till andra... 
• Gillar sortimentet 
• gillar sortimentet och priset 
• jag vet när de får in leveranser med nyheter 
• Man vet vad man får 
• För att den erbjuder det jag söker 
• känner mig säker i storlekssystemet och designen 
• För att jag gillar de kläder/saker de har 
• Trygghet, prisnivåer, "man vet vad man får"-känsla och säkert även gamla 

vanor. 
• för att jag gillar utbudet och designen på kläderna, för att man vet att det 

kommer in nyheter titt som tätt och man vill kolla, inte så mycket på grund av 
reklam utskick om speciella kampanjer egentligen 

• Sortimenten, bra service 
• Sortimentet, go personal 
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Bilaga 4. Administrerad enkät - utformning 

Man    / Kvinna 
 
• Är du med i någon kundklubb tillhörande en klädaffär? 

 Ja, en  Ja, flera  Nej 

• Om ja – varför? 

 Rabatt vid registreringstillfället  Löpande rabatter  
 Information om nyheter  VIP-kvällar  Inspiration 
 Annat:___________________________________________________ 

• Hur får du information från kundklubben? 

 E-mail  Brev  Sms  Facebook  I butiken 
 Annat:___________________________________________________ 

• Om du själv fick välja, hur skulle du helst vilja få information från en kundklubb? 
 (Välj endast ETT alternativ) 

 E-mail  Brev  Sms  Facebook  I butiken 

 

 
• Får du nyhetsutskick från någon affär, till exempel via e-mail eller brev? 

 Ja, en  Ja, flera  Nej 

• Om ja – varför har du valt att få det? 

 Rabatter Information om nyheter  VIP-kvällar Inspiration 
 Annat:___________________________________________________ 

• Om du fick välja, hur skulle du få dessa nyhetsutskick? 
 (Välj endast ETT alternativ) 

 E-mail  Brev  Sms  Facebook 
 Annat:___________________________________________________ 

 

 
• Ange för respektive typ av affär hur stark relation du har till denna typ i allmänhet? (1-5 där 
5 är starkast) 

 Mindre, enskild butik  1 2 3 4 5 Vet ej 
 Större butikskedja  1 2 3 4 5 Vet ej 

• Om du anser dig ha personligare relation till en av butikerna, varför tror du att det är så? 
 Svar:____________________________________________________ 
         ____________________________________________________ 

• Hur ofta återkommer du till samma butik? 
 >1 gång per vecka  1 gång per vecka  <1 gång per vecka 

• Om du återkommer, varför gör du det?  
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
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Ja, en (12 st) 
24% 

Ja, flera (26 st) 
52% 

Nej (12 st) 
24% 

Bilaga 5. Administrerad enkät – resultat 
50 respondenter. 

Fråga 1. 
 
Är du med i någon kundklubb tillhörande en klädaffär? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2.  
 
Om ja – varför? 
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Fråga 3. 
 
Hur får du information från kundklubben? 

 

Fråga 4.  
 
Om du själv fick välja, hur skulle du helst vilja få information från en kundklubb? 
(Välj endast ETT alternativ) 
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Fråga 5. 
 
Får du nyhetsutskick från någon affär, till exempel via E-mail eller brev? 

 

 

Fråga 6.  
 
Om ja – varför har du valt att få det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, en (8 st) 
16% 

Ja, flera (31 st) 
62% 

Nej (11 st) 
22% 
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Fråga 7.  
 
Om du fick välja, hur skulle du få dessa nyhetsutskick? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fråga 8.  
 
Ange för respektive typ av affär hur stark relation du har till denna typ i allmänhet? 
(1-5 där 5 är starkast) 

 Mindre, enskild butik  Medelvärde: 3,35 
 Större butikskedja  Medelvärde: 3,18 

Fråga 9. 
Hur ofta återkommer du till samma butik? 

 

>1 gång per 
vecka (10 st) 

20% 

1 gång per 
vecka (19 st) 

38% 

<1 gång per 
vecka (21 st) 

42% 
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Bilaga 6. Administrerad enkät – kommentarer 
 
6.1 Kundklubbar 
 
Sida 2, Fråga 2: Om du svarade ja, varför är du kundklubbsmedlem? 

• Samlar poäng - checkar. 
 

Sida 2, Fråga 3: Hur får du som kundklubbsmedlem information?  

• Jag tycker att sms och brev är bäst och fångar mitt intresse mest. E-mail känns 
ofta bara jobbigt. Brev kanske inte är miljöbäst men ganska kul. 
 

Sida 2, Fråga 4: Om du själv fick välja, hur skulle du helst få information från 
en kundklubb? 

Inga kommentarer. 
 
6.2 Nyhetsutskick 
 
Sida 3, Fråga 2: Om du svarade ja, varför har du valt att få dessa utskick? 

• Jag får det p.g.a. att jag är med i kundklubb. 
• Inget jag valt. Från kundklubb. 
• Har ej valt detta. 

 
Sida 3, Fråga 3: Om du fick välja, hur skulle du helst få dessa utskick? 

• I butiken. 

6.3 Relation till butiker 
 
Sida 4, Fråga 1: Om du anser dig ha en mer personlig relation till EN av 
butikstyperna, varför tror du att det så? 

• För att jag jobbar inom företaget. 
• Ekonomin 
• Det beror på att jag mest handlar hos kedjorna. 
• Små butiker har inte så utvecklade kundklubbar (vilket är synd). 
• Handlar mer på butikskedjor och får mer info av dem än de mindre, mindre är 

det dock bättre service. 
• Bättre bemötande och roligare kläder hos mindre enskilda. 
• För de är personligare. 
• De ser en i mindre butiker, på butikkedjor är man en i mängden. 
• Personligare. 
• P.g.a. utbudet, större i butikskedjor. 

 
Sida 4, Fråga 2: Varför återkommer du till samma butik? 

Inga kommentarer. 


