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Abstract 
 

Relationships are all around us, whether private or public. Even within the subject marketing, 

relationships are the foundation and in the 90s relationship marketing spread as a concept. The 

primary purpose of relationship marketing is to create lasting loyalty among existing 

customers and a way to create loyalty between a company and its customer is through a 

customer club. A customer club can be a profitable investment which could be one of the 

reasons that customer clubs has become an activity that many companies use. Customer clubs 

also generates good opportunities for the company and its customers to communicate with 

each other as well as getting the club members involved.  

 

There are many different types of benefits, such as communication with the company, 

bonuses, mailings and promotions, which companies can offer the members of a customer 

club. Although, customer clubs can be designed in different ways and benefits can be 

combined in many various ways. The important thing is that the benefits, which the 

companies choose to use, are adapted to consumers. But what do the consumers think about 

the various benefits? 

 

Our study aims to examine the benefits e-commerce companies should include in their 

customer clubs to satisfy today’s consumers. The study was performed with a quantitative 

online survey based on 345 consumers. The majority of our respondents are usually shopping 

from 1-3 Internet stores and 83 percent feel that they get a closer relationship and increased 

confidence in a company when they are members of the company’s customer club.  

 

The benefits that consumers value the most and which should be included in a customer club 

is free shipping at various times, discounts for members, bonus points for purchases, easily be 

able to contact the company, the opportunity to pre-shopping and priority access to special 

sales. Offers in a customer club should be tailored to the individual customer, bonus points for 

purchases are something that encourages them to buy more and the members would like to 

have a voice. It is important to easily be able to contact the company and preferably by email 

if possible. Members are generally relatively uninterested in communicating with other 

members, but communication can be done through a forum. However, to be able to read what 

other customers think about different products is considered of great value. 

 

The results show that consumers do not primarily see a customer club as a social community 

but rather as a way to make purchases easier, better and more affordable. The essay will 

continue to be in Swedish. 

 

 

Keywords: Consumer Club, loyalty program, loyalty, relationship marketing, benefits 



II 

 

Sammanfattning 
 

Relationer finns runtomkring oss, såväl privata som offentliga. Även inom marknadsföringen 

utgörs grunden av relationer och under 90-talet spred sig relationsmarknadsföringen snabbt 

som begrepp. Relationsmarknadsföringens främsta syfte anses av somliga varar att skapa 

lojalitet bland befintliga kunder och ett sätt att skapa lojalitet mellan ett företag och dess kund 

är genom en kundklubb. En kundklubb kan bli en lönsam investering vilket kan vara en av 

anledningarna till att kundklubbar blivit en aktivitet som många företag använder sig av. 

Dessutom är en kundklubb ett bra sätt för ett företag och företagets kunder att kommunicera 

med varandra samt engagera klubbmedlemmarna. Det finns många olika typer av förmåner, 

så som kommunikationen med företaget, bonus, utskick samt erbjudanden, som företaget kan 

erbjuda medlemmarna i en kundklubb. Men kundklubben kan vara utformad på flera olika sätt 

och förmånerna kan vara kombinerade på många olika sätt. Det viktiga är att förmånerna som 

företaget väljer att använda sig av är anpassade efter konsumenterna, men vad tycker 

konsumenterna om de olika förmånerna?  

 

Vår uppsats har till syfte att undersöka vilka förmåner e-handelsföretags kundklubbar kan 

innefatta för att tillfredställa dagens konsumenter. Studien har utförts med en kvantitativ 

Internetundersökningen som baseras på 345 svarande konsumenter. Majoriteten av våra 

respondenter handlar vanligtvis från 1-3 Internetbutiker och 83 procentenheter upplever sig få 

en närmare relation och ett ökat förtroende för ett företag då de är medlemmar i företagets 

kundklubb.  

 

Förmånerna som konsumenterna uppskattar mest och som bör ingå i en kundklubb är fri frakt 

vid olika tillfällen, rabatter för medlemmar, bonuspoäng vid köp, att enkelt kunna kontakta 

företaget, möjlighet till förhandsshopping samt förtur till reor. Erbjudanden inom en 

kundklubb ska gärna vara anpassade efter den enskilde kunden, bonuspoäng vid köp är något 

som uppmuntrar respondenterna till att handla mer och medlemmarna vill gärna vara med och 

påverka. Det är viktigt att enkelt kunna kontakta företaget och helst kontaktar medlemmarna 

företaget via mail. Medlemmar är överlag relativt ointresserade av att kommunicera med 

andra medlemmar men kommunikation kan ske genom ett forum. Däremot värdesätter 

konsumenterna att kunna läsa vad andra kunder tycker om olika produkter.   

 

Resultatet visar att konsumenterna inte i första hand ser en kundklubb som en social 

gemenskap utan snarare ett sätt att kunna handla enklare, bättre och mer förmånligt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kundklubb, lojalitetsprogram, lojalitet, relationsmarknadsföring, förmåner



III 

 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING ................................................................................................................ - 1 - 
1.1 PROBLEMDISKUSSION...................................................................................... - 2 - 
1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................ - 3 - 
1.3 SYFTE .................................................................................................................... - 3 - 

 

2 METOD ........................................................................................................................ - 4 - 
2.1 DATAINSAMLINGSTEKNIK.............................................................................. - 5 - 
2.2 URVALSSTRATEGI ............................................................................................. - 5 - 
2.3 FELKÄLLOR ......................................................................................................... - 6 - 

2.3.1 FEL I PROBLEMANALYSEN ...................................................................... - 6 - 
2.3.2 FEL I DATAINSAMLING ............................................................................. - 6 - 
2.3.3 FEL I URVAL ................................................................................................. - 7 - 
2.3.4 FEL I DATABEARBETNINGEN .................................................................. - 9 - 

2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET ...................................................................... - 9 - 
 

3 LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................................ - 11 - 
3.1 RELATIONSMARKNADSFÖRING .................................................................. - 11 - 
3.2 LOJALITET ......................................................................................................... - 12 - 

3.2.1 FÖRDELAR MED KUNDLOJALITET ...................................................... - 13 - 
3.3 KUNDKLUBBAR................................................................................................ - 14 - 

3.3.1 ATT SKAPA LOJALITET GENOM KUNDKLUBBAR ............................ - 16 - 
3.3.2 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED KUNDKLUBBAR ..................... - 18 - 

3.4 INTEGRITET ....................................................................................................... - 20 - 
3.5 AVSLUTANDE SAMMANFATTNING ............................................................ - 21 - 

 

4 RESULTAT OCH DISKUSSION ............................................................................ - 22 - 
4.1 FÖRMÅNER ........................................................................................................ - 22 - 

4.1.1 UTSKICK ...................................................................................................... - 27 - 
4.1.2 BONUS ......................................................................................................... - 30 - 
4.1.3 ERBJUDANDEN .......................................................................................... - 32 - 
4.1.4 KOMMUNIKATION .................................................................................... - 36 - 

 

5 SLUTSATSER ............................................................................................................ - 39 - 
 

6 IMPLIKATIONER FÖR PRAKTIKER ................................................................. - 42 - 
6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ..................................................... - 43 - 

 

7 LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................................. - 44 - 
 

8 BILAGOR ................................................................................................................... - 47 - 
 

  



IV 

 

Figurförteckning 

FIGUR 3.1. .......................................................................................................................... - 13 - 
FIGUR 3.2 ........................................................................................................................... - 14 - 

FIGUR 3.3 ........................................................................................................................... - 21 - 
FIGUR 4.1 ........................................................................................................................... - 22 - 
FIGUR 4.2 ........................................................................................................................... - 23 - 
FIGUR 4.3 ........................................................................................................................... - 24 - 
FIGUR 4.4 ........................................................................................................................... - 25 - 

FIGUR 4.5 ........................................................................................................................... - 26 - 
FIGUR 4.6 ........................................................................................................................... - 36 - 
FIGUR 4.7 ........................................................................................................................... - 37 - 
FIGUR 4.8 ........................................................................................................................... - 38 - 
FIGUR 4.9 ........................................................................................................................... - 30 - 

FIGUR 4.10 ......................................................................................................................... - 31 - 

FIGUR 4.11 ......................................................................................................................... - 32 - 

FIGUR 4.12 ......................................................................................................................... - 33 - 
FIGUR 4.13 ......................................................................................................................... - 34 - 
FIGUR 4.14 ......................................................................................................................... - 35 - 
FIGUR 4.15 ......................................................................................................................... - 27 - 

FIGUR 4.16 ......................................................................................................................... - 28 - 
FIGUR 4.17 ......................................................................................................................... - 29 - 

 

  

file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274141
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274142
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274143
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274144
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274145
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274146
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274147
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274148
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274149
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274150
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274151
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274152
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274153
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274154
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274155
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274156
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274157
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274158
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274159
file://FSUTB/UTBUSER/USR/2007/S073874/Dokument/Uppsats/Lundin_WidlerNy.docx%23_Toc294274160


- 1 - 

 

1 Inledning 

Då produktutbudet på marknaden ökar, ökar även konkurrensen och vi får en större 

mångfald. Detta tillsammans med kundernas förändrade livsstilar och behov gör att 

kraven på företag ökar (Eriksson & Åkerman, 1999). För att lyckas på marknaden, anser 

Eriksson och Åkerman (1999), att det inte längre är tillräckligt att ha de eftersökta 

produkterna eller rätt pris. På senare tid handlar det mer om att försöka skapa relationer 

till kunderna än att, som tidigare, försöka påverka och styra kunderna till köp. Företagets 

förmåga att skapa en dialog med kunderna och öka kvaliteten i kontakten är avgörande, 

då affärerna bygger på förtroende och ömsesidigt samarbete. Detta sätt att arbeta på 

kallas relationsmarknadsföring (Eriksson & Åkerman, 1999).  

 

Relationsmarknadsföring är ingenting nytt. Förmodligen är inriktningen på relationer lika 

gammal som handelns historia. Relationsperspektivet förlorade sin position efter den 

industriella revolutionen då nya produktionsmöjligheter gjorde massproduktionen möjlig. 

Istället hamnade massmarknadsföring i fokus (Grönroos, 2002). På senare år har 

relationsmarknadsföring blivit ett allt mer världsomfattande debattämne inom 

marknadsföring bland akademiker och praktiker (Egan, 2003).  

Grönroos definierar relationsmarknadsföring som:  

 

Att identifiera och skapa, underhålla och förstärka samt om 

nödvändigt avsluta relationer med kunder (och andra) så att alla 

parters ekonomiska och andra mål uppfylls. Det uppnår man 

genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften (Grönroos, 

2002:37) . 

 

Relationsmarknadsföring handlar alltså om relationen mellan ett företag och dess kunder 

och Elinder (1993) menar att företaget behöver bearbeta och ta hand om kunden även när 

företaget inte har direkt kontakt med kunden. Företaget behöver ständigt påminna kunden 

om företagets existens, även mellan kundkontakterna. Anledningen till det är att kunden 

ska känna sig viktig och att företaget bryr sig om kunden. På så vis blir företaget det 

självklara valet vid nästkommande köp (Elinder, 1993).  

 

Det huvudsakliga syftet med relationsmarknadsföring kan sägas vara att skapa lojalitet 

bland befintliga kunder. Företag arbetar inte längre efter ”kunden i fokus”, utan fokuserar 

på lojala kunder (Söderlund, 2001). Lojalitet kan förklaras som upprepade köp av 

specifika produkter eller tjänster under en viss tidsperiod (Yi & Jeon, 2003). En 

anledning till att det är viktigt att skapa lojala kunder är att dessa kunder ses som mer 

värdefulla för företaget (Feurst, 1999). Det är allmänt känt att en mindre del av ett 

företags kunder står för den största delen av företagets intäkter samt att det både är 

billigare och enklare att sälja till befintliga kunder i förhållande till nya (Eriksson & 

Åkerman, 1999). Det kan även vara viktigare att behålla befintliga kunder än att locka 

nya (Pitta, Franzak, & Laric, 2003). En anledning är att det är fyra till sex gånger dyrare 

att sälja till en ny kund än att fortsätta sälja till befintliga kunder (Butscher, 2000). Även 

Söderlund (2000) menar att långsiktiga kundrelationer medför kostnadsfördelar. 
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Transaktionskostnaderna sjunker vanligtvis allteftersom kunden lär sig mer om 

leverantören. Exempelvis minskar vanligtvis tiden det tar för leverantören att förklara vad 

sortimentet tillhandahåller då kunden är erfaren. Detsamma gäller informationen om hur 

produkter fungerar, hur order läggs samt betalas (Söderlund, 2000).  

 

Evans, Jamal och Foxall (2008) menar att ett relationssamarbete kan vara mycket givande 

för en konsument. Det beror på att konsumenten kan uppleva en närhet till företaget då de 

blir igenkända, vilket gör att relationen betyder mer än bara ett återköp. Konsumenten vill 

inte bli behandlad som en anonym konsument utan bli bemött på ett speciellt sätt där 

företaget gör något extra för dem. Elinder (1993) anser att ett sätt att skapa lojalitet och 

vårda relationen mellan företaget och konsumenten är genom att använda en kundkubb. 

1.1 Problemdiskussion 

Ett lojalitetsprogram, även kallat kundklubb, kan förklaras som ett integrerat system av 

marknadsföringsåtgärder som syftar till att göra kunder som är medlemmar mer lojala 

(Leenheer, Heerde, Bijmolt, & Smidts, 2007). Elinder (1993) menar att kundklubbar har 

kommit att bli en aktivitet som engagerar kunden och som många företag väljer att 

använda sig av. Anledningen till att många använder sig av kundklubbar är att det är ett 

av de roligaste och kanske mest utvecklingsbara sättet att arbeta med kundvård. En 

kundklubb kan även bli en lönsam investering om företaget och kunden har ett ömsesidigt 

utbyte av varandra (Elinder, 1993). En genomsnittlig kundklubbsmedlem spenderar 10,5 

procent av sin budget hos företaget. Sannolikheten att klubbkunden kommer att handla 

ökar med 2,5 procent i förhållande till andra kunder och medlemmen handlar i snitt 1, 3 

gånger mer än icke-kortkunder (Eriksson, 2010).  

Idag är det många konsumenter som använder sig av Internet. Enligt SCBs rapport (2011) 

använder nästan nio av tio personer Internet regelbundet och personer i åldrarna 25-44 år 

är den grupp där högst andel handlar på Internet. Utav de som är mellan 16-24 år handlar 

75 procent på Internet, vilket visar att unga i hög grad handlar på Internet. Det framgick 

också i SCBs rapport (2011) att det bland de flesta konsumentgrupperna inte skiljer sig 

markant mellan könen när det gäller i vilken utsträckning de handlar på Internet. När det 

gäller distanshandeln i Sverige omsätts drygt 28 miljarder kronor, vilket är mer än en 

fördubblad omsättning på fem år och den tros fortsätta öka (Postens rapport, 2010). 

Vare sig det handlar om ett företag på Internet eller i en fysisk butik finns det en relation 

mellan företaget och kunden. Eriksson och Åkerman (1999) menar att företag måste 

kommunicera med kunderna för att hålla relationen mellan dem vid liv, då det är 

kommunikationen som upprätthåller relationen. Pitta, Franzak och Laric (2003) anser att 

personalen är en del i den relationsskapande process som sker i fysiska butiker då det är 

butiksbiträdena som interagerar med konsumenterna. Eftersom företag på Internet inte 

har någon möjlighet att erbjuda kunden någon fysisk interaktion, medför det utmaningar 

när företag väljer att agera på Internetmarknaden. Företaget har ingen möjlighet att få 

kunden att komma ihåg företaget och binda dem till sig genom personal som bemöter 

kunden (Pitta, Franzak, & Laric, 2003). Det finns även andra aspekter som företag 

behöver ha i åtanke när de vill verka framgångsrikt på Internet och skapa relationer. 
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Mukherjee och Nath (2007) menar att engagemang och förtroende är viktiga delar för att 

lyckas med kundrelationer inom detaljhandeln online. Det är viktigt att vinna förtroende 

hos kunderna och uppfylla de löften som utlovats då det inte finns någon fysisk 

interaktion mellan parterna. Det är även viktigt för företag att respektera kundernas 

integritet (Pitta, Franzak, & Laric, 2003). Konsumenter är mer skeptiska till att lämna 

ifrån sig information om sig själva till ett onlineföretag än till fysiska butiker och hur 

skeptiska de är beror på vilka demografiska egenskaper kunden besitter (Graeffs & 

Harmons, 2002). Förtroende och engagemang, som är två viktiga grunder när 

Internetföretag vill skapa framgångsrika samt långsiktiga relationer till sina kunder, 

skapas genom tekniken och hemsidan (Mukherjee & Nath, 2007).  

För att öka lojaliteten och få lönsammare kunder, bör företag arbeta med aktiviteter som 

gynnar lojala kunder. För att detta ska fungera måste fördelarna som den enskilde kunden 

får ta del av vara så märkbara att personen väljer att identifiera sig vid köp (Elinder, 

1993). Då vi studerar olika hemsidor, kan vi konstatera att det i dagsläget finns många 

olika kundklubbar som konsumenter kan välja mellan och en kundklubb kan vara 

utformad på flera olika sätt. Förmånerna i en kundklubb kan vara att medlemmen får ta 

del av erbjudanden, kommunicera med företaget, event som förhandsvisningar, 

nyhetsbrev samt bonusar (Elinder, 1993). Trots att det finns många olika förmåner att 

välja emellan är kvalitet alltid viktigare än kvantitet när paketet med fördelar skall sättas 

ihop i en kundklubb. Att ta med fördelar som har litet eller inget värde för kunderna kan 

göra medlemmarna missnöjda vilket kan påverka företaget negativt (Butscher, 2000).  

I dagsläget finns det ett stort antal företag som erbjuder liknande kundklubbar och 

konsumenter är ofta medlemmar i flera. Det leder till att det finns en mättnad av 

lojalitetsprogram på marknaden (Berman, 2006). Företag kan lösa problemet genom att 

arbeta för att förnya och uppdatera kundklubben kontinuerligt utefter medlemmarnas 

behov, vilket Butscher (2000) menar är betydelsefullt. Det är även viktigt att konstatera 

att det inte är själva klubbkortet som gör kunden lojal, utan det är relationen bakom 

kundklubben som skapa lojalitet (Feurst, 1999).  

1.2 Problemformulering 

Vår problemdiskussion får oss att ifrågasätta dagens kundklubbar och fundera över vad 

konsumenter tycker om kundklubbarnas olika förmåner. Detta leder oss in på vår 

frågeställning som lyder:  

Vilka förmåner bör e-handelsföretags kundklubbar innefatta för att tillfredsställa dagens 

konsumenter? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter ser på kundklubbars olika förmåner. 

På så vis vill vi komma fram till hur en Internetbaserad kundklubb kan vara utformad för 

att passa konsumenter. Målet är att tillhandahålla Internetföretag med intressant 

information som kan hjälpa dem i sitt arbete med att utforma kundklubbar. 
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2 Metod 

Vi ska i detta kapitel beskriva och förklara de vetenskapliga tillvägagångssätten som vi 

använt i vår studie. Vi ska även redogöra vilka metoder vi valt att använda oss av vid 

datainsamling och val av respondenter. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

I vår studie använde vi oss utav en kvantitativ forskningsstrategi som, enligt Bryman 

(2009), främst betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. 

Christensen et al. (2001) skriver att kvantitativ undersökning lämpar sig bäst när det 

redan finns kunskap om det som ska studeras och när målet är att testa en eller flera 

teorier. Då det redan finns studier och teorier om kundklubbar generellt sett riktar vi vår 

undersökning mot kundklubbar på Internet och studerar hur konsumenter anser att dessa 

ska utformas. Vår studie går ut på att undersöka vilka förmåner en kundklubb på Internet 

kan använda sig av för att tillfredsställa konsumenter. För att vi skulle få ett relativt 

tillförlitligt resultat, genomfördes studien genom en enkät till en stor grupp kunder till ett 

Internetföretag.  

 

För att undersöka kundklubbar på Internet använde vi oss utav en så kallad deduktiv 

undersökning. Deduktiv undersökning innebär att vi går från de generella teorierna till det 

konkreta med hjälp av empirisk data (Bryman, 2009; Johannessen & Tufte, 2003). Under 

första tiden av uppsatsen lades stort fokus på att samla in och bearbeta tidigare studier 

samt teorier. Dessa låg främst till grund för de faktorer vi studerade gällande 

kundklubbar. 

 

Bryman (2009) påpekar att det inte bara räcker med att bestämma vilken strategi som ska 

användas utan även vilken undersökningsdesign studien ska ha. Det är designen som 

utgör strukturen och som styr samt vägleder, hur metoden används på ett konkret sätt. 

Designen styr och vägleder även hur data eller information som framkommit analyseras 

(Bryman, 2009). Christensen et al. (2001) talar om ansats vilket innebär det samlade 

avstamp som görs när vi genomför vår undersökning. Ansatsen avgör vilken typ av 

undersökning som genomförs och vilken typ av resultat vi kan få fram. Studien 

genomfördes för att undersöka vad konsumenter tyckte vid ett specifikt tillfälle, vilket gör 

att den kan klassificeras som en ad hoc undersökning.  Christensen et al. (2001) menar att 

ad hoc innebär att en pågående processen kommer att ”frysas” för att på så vis skapa en 

stillbild av verkligheten. Eftersom målet med studien även var att undersöka ett stort antal 

respondenter klassificeras studien till en tvärsnittsansats. En tvärsnittsansats innebär att 

data samlas in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt (Christensen et al., 2001: Bryman, 

2009). Ansatsen är också bred och ytlig vilket Christensen et al. (2001) menar 

kännetecknas av att studien studerar ett fåtal variabler hos ett stort antal respondenter. 

Detta görs i ett försök till att kunna uttala oss om hela populationen utifrån det slutgilltiga 

resultatet. 
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2.1 Datainsamlingsteknik 

I början av uppsatsprocessen använde vi oss av redan befintlig information för att skapa 

oss en övergripande bild samt ökad förståelse för problemområdet. När den teoretiska 

grunden var skapad, var nästa steg att genomföra själva undersökningen. Då målet var att 

samla in data från så många respondenter som möjligt, var en enkät det mest effektiva 

sättet att få in empirisk data. Fördelen med enkäter är att de inte medför någon betydande 

intervjuareffekt, det är kostnadseffektivt och tidseffektivt. Dessutom kan respondenter 

svara på enkäten när det passar dem (Bryman, 2009; Ejlertsson, 2005).  

 

Vi valde att skapade en webbenkät med hjälp av Googles verktyg. Anledningen till valet 

var att vi på så vis kunde tillfråga många respondenter och programmet vi använde oss av 

underlättade sammanställningen av svaren. Frågorna i webbenkäten var till största del av 

sluten karaktär. Fördelar med slutna frågor är, enligt Bryman (2009), att jämförbarheten i 

svaren ökar då de är slutna eftersom de inte behöver tolkas. Han tar även upp att 

sannolikheten att frågorna misstolkas minskar och att det går betydligt fortare för 

respondenter att besvara enkäten. Dessutom menar författaren att svaren blir enklare att 

bearbeta då frågorna är slutna. Dessa fördelar gjorde att vi tyckte att slutna frågor var 

mest lämpade för vår studie då vi tillfrågade ett stort antal respondenter och därför ville 

undvika misstolkningar. Vi ville även undvika att för mycket tid lades vid att tolka 

svaren.  

 

Vi genomförde även en pilotstudie för att minska risken att frågorna misstolkades och för 

att avgöra om frågornas ordningsföljd var passande. Enkäten skickades ut till en 

strategiskt vald testgrupp som bestod av män och kvinnor i olika åldrar. Målet med 

spridningen var att få olika personers åsikter samt att få en tydligare bild över hur lång tid 

enkäten tog att genomföra. Bryman (2009) och Andersen (1998) menar att en pilotstudie 

även är till för att säkerställa att instruktionerna till respondenterna är lämpliga och 

fullständiga.  

2.2 Urvalsstrategi 

Då ett visst fenomen ska undersökas, behöver författarna ta ställning till vilka som ska 

studeras för att primärdata ska kunna samlas in. Författaren behöver ta ställning till 

huruvida det är hela populationen eller ett urval av den som ska undersökas. En studie av 

hela populationen genomförs sällan då det både är tidskrävande och kostsamt (Bryman, 

2009;Christensen et al., 2001). Det är heller inte nödvändigt då ett urval kan presentera en 

miniatyrvärld av hela populationen och utifrån den kan slutsatser dras (Johannessen & 

Tufte, 2003).   

 

Studien var tänkt att undersöka Internetkonsumenters åsikter om kundklubbar och för att 

få fram ett urval, genomfördes processen i flera steg. Först kontaktade vi ett 

Internetföretag för att få tag i lämpliga respondenter. Företaget i fråga valdes ut 

strategiskt eftersom vi tidigare varit i kontakt med företaget och accessmöjligheterna var 

goda. En länk till enkäten skickades ut till kunderna via e-post. Registret som användes 

för att ta fram respondenter innehöll alla företagets kunder som handlat under 2010. 
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Därefter genomfördes ett obundet slumpmässigt urval för att få fram 10 500 respondenter 

att skicka enkäten till. Obundet slumpmässigt urval innebär, enligt Bryman (2009), att 

alla personer har samma sannolikhet att bli utvalda. Vi använde oss av urvalet för att 

stärka representativiteten och därigenom bättre kunna generalisera resultatet till hela 

populationen. Anledningen till de 10 500 valda respondenterna, var att det gav oss 

möjlighet att nå ett stort antal respondenter som både var män och kvinnor i olika åldrar. 

Dessvärre blev responsen låg och för att ytterligare öka antalet respondenter genomfördes 

ett nytt urval. Denna gång användes registret med alla kunder som har angett att de vill ha 

företagets nyhetsbrev, vilket är större delen av företagets kunder (exakta siffror är okända 

på grund av sekretess). Nyhetsbreven går ut i tre upplagor kallade Man, Kvinna samt 

Kids och länken till enkäten gick ut i alla tre nyhetsbreven och därigenom till alla kunder 

i registret.     

 

Urvalet ledde till att vi fick svar från 345 respondenter, varav 289 stycken kvinnor (83 %) 

och 59 stycken män (17 %). Åldersfördelningen inom könen var relativt jämt med 

undantag av kvinnor i åldern 19-24 år. Dessa var klart överrepresenterade i förhållande 

till de övriga respondenterna.   

2.3 Felkällor 

Vi är medvetna om att fel kan uppstå i en undersökning. Följande del tar upp fyra 

moment, problemanalysen, datainsamlingen, urvalet och databearbetningen, där 

eventuella fel kan ha uppstått i vår uppsats. 

2.3.1 Fel i problemanalysen 

Christensen et al. (2001) menar att det alltid finns en risk att undersökningsproblemet har 

avgränsats felaktigt. Vi har försökt undvika denna form av fel genom att lägga ner tid på 

att studera området och vi har bearbetat undersökningsproblemet noggrant. När frågorna 

har utformats har vi tagit stöd av teori för att ytterligare undvika eventuella fel. Hjälp har 

också tagits av vår handledare samt kurskamrater för att få deras åsikt om 

undersökningsproblemet har avgränsats på ett lämpligt vis. 

2.3.2 Fel i datainsamling 

Det problem som främst kan uppstå vid datainsamlingen är att frågorna är oklart 

formulerade i enkäten eller att instruktionerna är oklara (Bryman, 2009). Då vi gjorde en 

pilotstudie upptäckte vi fel, så som felstavningar och oklara formuleringar, i ett tidigt 

stadium och justerade dessa. En annan faktor som har kunnat orsaka problem under 

datainsamlingen var att vi inte var fysiskt närvarande, vilket gjorde att vi inte kunde svara 

på eventuella frågor. Det positiva med att inte vara fysiskt närvarande är att vi inte har 

påverkat de svarsalternativ respondenter väljer eller formulerat frågorna olika till olika 

respondenter (Bryman, 2009).  
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En annan risk Bryman (2009) tar upp med enkäter är att vi kan få tillbaka enkäter som 

bara delvis är besvarad. Han menar att när respondenter svarar på enkäten är det lätt för 

denne att aktivt bestämma sig för att inte svara på en viss fråga. Då vi använde oss utav 

Googles verktyg för enkäter gjorde vi varje fråga obligatorisk vilket medfört att 

respondenter enbart kunnat skicka in enkäten då den var fullt ifylld. Vi har även styrt 

över hur många svarsalternativ som är möjliga att kryssas i. Det är en fördel med att 

använda webbenkäter i förhållande till att fysiskt lämna över pappersenkäter. Dock finns 

det självklart en risk att somliga respondenter helt väljer att avstå att delta i 

undersökningen då de anser att somliga frågor inte passar dem. Dessutom finns det risk 

att respondenter anser att enkäten är för lång och därför inte är intresserade av att delta. 

Vi tror att dessa två risker till viss del kan förklara det stora bortfallet. Under 

utformningen av enkäten tog vi ställning till riskerna. Vi ansåg oss inte kunnat göra 

enkäten kortare eller välja bort frågor, eftersom alla frågor ansågs vara nödvändiga för att 

få fram den information vi sökte. 

I enkäten är merparten av frågorna av sluten karaktär. Frågor av sluten karaktär kan 

medföra att respondenter inte upplever att något av svarsalternativen stämmer överrens 

med deras egna uppfattningar (Bryman, 2009). Därmed finns det risk att respondenter 

väljer att avstå helt från att delta i undersökningen. Vi har försökt lösa problemet genom 

att i vissa frågor ha ett öppet svarsalternativ. 

2.3.3 Fel i urval  

Vi har genomfört ett flerstegsurval som har bestått av strategiskt urval i kombination med 

ett obundet slumpmässigt urval. Obundet slumpmässigt urval är en typ av 

sannolikhetsurval och vid användning av sannolikhetsurval är det synnerliggen osannolikt 

att urvalet blir fullständigt representativt (Bryman, 2009). Då respondenterna består av 

kunder till ett Internetföretag med inriktning mode och skönhet, representerar resultatet 

Internetkundernas åsikter i allmänhet och modeföretags Internetkunders åsikter i 

synnerhet. Dock finns det viss osäkerhet eftersom sannolikhetsurval sällan blir 

fullständigt representativt och på grund av det faktum att vi använt oss av strategiskt 

urval. Christensen et al. (2001) menar att när ett urval genomförs, oavsett metod, 

överensstämmer urvalet aldrig exakt med populationen som urvalet utgår ifrån.  

 

Det kan även uppstå fel och brister i urvalet som måste tas hänsyn till. Ett fel som kan 

uppstå är så kallat ramfel, det vill säga över- och undertäckning (Christensen et al., 2001). 

I vårt fall kan övertäckning handla om att två användarkonton har samma e-post vilket 

leder till att enkäten skickas till en och samma person två gånger istället för till båda 

personerna. Undertäckning kan i vårt fall istället innebära att en person har bytt e-

postadress utan att registrera om det. Det leder i så fall till att han eller hon inte kommer 

att få tillgång till enkäten. För att undvika dessa problem valde vi att enbart tillfråga 

personer som varit aktiva och handlat under 2010. Målet med att enbart tillfråga kunder 

som handlat under 2010 var att registret skulle vara så uppdaterat som möjligt och på så 

vis undvika inaktiva medlemmar.  
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Ett annat problem som kan uppkomma vid en enkätundersökning är bortfall. Bortfall 

innebär de personer som av olika skäl inte har svarat på enkäten. Hänsyn behöver tas till 

om de respondenter som valt att inte delta i undersökningen skiljer sig gentemot de som 

valt att delta. I vår undersökning har vi ett mycket stort bortfall, men dessvärre kan vi inte 

presentera det exakta bortfallet då enkäten gått ut till alla kunder inom vårt register och 

denna siffra är sekretessbelagd. Vi har ställt oss frågan, som är svår att svara på, om 

kunderna som svarat skiljer sig jämfört med de som inte har svarat. Det finns definitivt en 

risk att fallet är sådant, men eftersom de svarande respondenterna både är män och 

kvinnor i spridda åldrar tror vi oss ha fångat upp de flesta typerna av kunder. De som 

läser studien bör dock ha risken i åtanke. 

  

Det finns potentiella anledningar till varför personer i fråga inte svarat. Dels kan det 

handla om att de inte använder sin e-post, har ett för lågt engagemang för att svara på 

enkäter, inte har sett e-postutskicket eller att de helt enkelt inte vill svara på enkäten. 

Morimoto och Chang (2009) diskuterar e-postmarknadsföring och att det är ett effektivt 

sätt att nå ut till sina kunder men att många av dessa meddelanden ses som oönskad 

kommersiell e-post, även kallat spam. Konsumenterna ser spam som en irriterande form 

av marknadskommunikation vilket är ett stort problem för de seriösa företag som 

använder sig av e-postutskick. Det kan leda till att konsumenterna blir skeptiska även till 

det seriösa företagets e-post (Morimoto & Chang, 2009). Spam kan vara en anledning till 

varför personer inte svarade på vår enkät. Företaget som låtit oss använda deras 

kundregister för att skicka ut vår enkät, skickar själva ut nyhetsbrev kontinuerligt. Kunder 

kan då ha sett vårt mail som irriterande och valt att inte svara på enkäten. I vårt mail 

behövde även konsumenten klicka sig vidare via en länk för att svara på enkäten vilket är 

en extra aktivitet som är lätt att stå över. Länken till enkäten var dessvärre även placerad 

längst ner i nyhetsbrevet, vilket kan ha lett till att flertalet kunder inte har sett 

undersökningen.  

 

Svarsfrekvensen kan enligt Christensen et al. (2001) ökas genom att erbjuda belöningar, 

kontakta respondenter i förväg samt skicka ut påminnelser. Svarsfrekvensen hade med all 

sannolikhet även ökat i vår undersökning om vi haft tillgång till dessa resurser, i form av 

belöningar eller möjlighet att skicka påminnelser. Dessvärre har möjligheten till dessa 

åtgärder inte funnits och därför har vi fått acceptera den svarsfrekvens vi fått, trots att den 

inte är tillfredställande. Det främsta alternativet till vårt tillvägagångssätt hade varit att 

genomföra en studie med enkäter i pappersformat. Alternativet hade med största 

sannolikhet medfört att vi inte hade fått tillgång till och hanterat lika många respondenter 

som vi ändå gjort i studien.  

 

Vi såg en stor skillnad mellan antalet kvinnliga svarande och manliga svarande i vår 

undersökning. Det är inte någonting som förvånar oss eftersom företaget har en större 

andel kvinnliga konsumenter i förhållande till manliga. En tidigare studie, som har 

analyserat Internetföretagets kunder, visar att fördelningen mellan företagets kvinnliga 

och manliga kunder är 85 % kvinnor och 15 % män. Åldersfördelningen inom könen är 

förhållandevis jämn, förutom att majoriteten av kunderna är kvinnor upp till 25 år 

(Lundin & Widler, 2010). Trots att det är ett stort bortfallet i studien stämmer 

fördelningen av svarande respondenter överrens med fördelningen av företagets kunder. 



- 9 - 

 

83 % av respondenterna i studien var kvinnor och 17 % män och fördelningen inom 

könen var relativt jämn förutom att den största gruppen svarande var kvinnor i åldern 19-

24 år. Trots skevheten i antalet svarande respondenter och det stora bortfallet kan vi, när 

vi tolkar resultatet, se trender i vad våra respondenter anser om kundklubbar. Genom att 

tolka resultatet, trots att det är bristfälligt, har vi fått en bild som baseras på människors 

uppfattningar. 

 

Johannessen & Tufte (2003) skriver, som tidigare nämnt, att det inte är nödvändigt att 

studera hela populationen utan slutsatser kan dras utifrån en miniatyrvärld av 

populationen. Internetföretaget, vars kundregister vi använt oss av, kan enligt oss fungera 

som en miniatyrvärld av kläd- och mode branschen på Internet. Det baseras på att 

företaget är likt resterande företag på marknaden och att de har ett stort och varierat 

utbud, både vad gäller varumärken och pris. Dessutom har företaget en stor och varierad 

kundgrupp gällande demografiska variabler, geografiska variabler samt köpbeteende. 

Vidare ser vi i undersökningen att respondenterna inte enbart handlar på de enskilda 

företaget utan har en bredare bild av Internethandel. Det tyder på att trots att vi enbart 

frågat kunder till ett specifikt företag går det ändå att få en inblick i vad konsumenter 

generellt tycker. Frågorna är inte heller ställda på ett sådant vis att de kopplas ihop med 

själva företaget utan frågorna är generellt ställda om hur konsumenter ser på 

kundklubbar.  

2.3.4  Fel i databearbetningen  

När forskaren bearbetar data finns det risk att den blir felaktigt hanterad, framförallt kan 

det ske när kodningen av svaren görs (Bryman, 2009). För att undvika att data blivit 

feltolkad satsade vi på att främst använda oss utav slutna frågor. Vi lade även mycket tid 

på kodning och bearbetning av svaren för att på så vis undvika slarvfel. Christensen et al. 

(2001) menar att den mänskliga faktorn är en risk när det gäller bearbetningen av den 

insamlade informationen. Han menar att information kan försvinna, felbehandlas eller 

missförstås. Då vår undersökning hanterades med hjälp av ett dataprogram minimerar vi 

risken att ifyllda enkäter eller annan viktigt information tappades bort. Dock finns det 

alltid en risk att information även försvinner på datorer. För att undvika att informationen 

skulle försvinna, sparades dokumenten på flera platser.  

2.4 Validitet och reliabilitet 
 

En undersökning är fullständigt valid om mätvärdet motsvarar det verkliga värdet, det vill 

säga stämmer väl överrens med värdet på de variabler som finns hos den målpopulation 

som undersöks (Christensen et al., 2001). Detta stärks ytterligare om undersökningen 

uppfyller en god reliabilitet. Bryman (2009) förklarar reliabilitet som att undersökningen 

ska uppvisa samma resultat om den görs om vid ett senare tillfälle med ett identiskt 

upplägg. Då det lyckas har reliabilitet uppnåtts och alla slumpmässiga fel är borta 

(Christensen et al., 2001). Vid upprepade mätningar av vår studie är sannolikheten 

relativt stor att samma respondenter tillfrågas då vi skickade ut enkäten via företagets 

nyhetsbrev till alla kunder inom registret. Dock finns det alltid en viss osäkerhet om 

resultatet blir exakt detsamma eftersom respondenters attityder ständigt är föränderliga. 
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Vi behöver dessutom ha i åtanke att endast en liten del av kunderna har svarat trots att 

alla kunder fått möjlighet att delta i undersökningen. Det gör att sannolikheten minskar 

att samma respondenter svarar vid upprepade mätningar och det gör att resultatet kan 

förändras. Undersökningens reliabilitet ökar eftersom undersökningsfrågorna till största 

del var slutna. Det gör att sannolikheten att respondenterna misstolkar frågorna minskar 

och att svaren inte behöver tolkas vid kodning och därigenom minskar risken för 

misstolkning av svaren. 

 

För att öka validiteten i vår undersökning har vi utformat enkätfrågorna med hjälp av 

relevant litteratur för att få fram de begrepp vi ville mäta. Vår handledare gav oss råd vid 

formulering av vissa enkätfrågor vilket tenderat till att öka validiteten. För att ytterligare 

säkerställa att enkäten mätte det vi ville ha mätt och att frågorna uppfattades på ett sätt 

som var önskvärt från vår sida, genomförde vi en pilotstudie. Det medförde att eventuella 

brister upptäcktes i ett tidigt stadium och kunde åtgärdas. Det tyder på att vår studie har 

mätt det som ämnades mätas och validiteten stärkts.  

 

Eftersom enkäten skickades ut till respondenter via Internet tyder det på att vi har fått ett 

välgenomtänkt svar från dem eftersom de har kunnat genomföra undersökningen när det 

passat dem, både vad det gäller tid och plats. Det faktum att vi inte medverkade fysiskt 

vid intervjutillfället tenderar också till att vi kan ha fått ett mer opartiskt svar från våra 

respondenter. På så vis blir resultatet mer trovärdigt då det inte har uppstått någon 

intervjuareffekt. Dock måste vi ändå påpeka att om det uppstått oklarheter med enkäterna 

har vi inte kunnat vara där och svara på oklarheterna.  

 

För oss är det viktigt att redovisa undersökningens eventuella fel och brister eftersom det 

kan vara värdefull information för läsaren vid värderingen av vårt resultat. I 

metodavsnittet har vi gett en öppen och ärlig bild av hur undersökningen gått till och vad 

som bör tänkas på vid läsningen av vår fortsatta uppsats. Dock vill vi understryka 

svårigheten med att avgöra hur sanningsenliga de svar vi fått från våra respondenter i 

enkätundersökningen verkligen är.  
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3 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer olika teorier och studier presenteras. Vi börjar med att presentera 

relationsmarknadsföring för att sedan gå över till lojalitet, kundklubbar och integritet. 

Intressanta och betydelsefulla infallsvinklar tas här upp för att sedan ligga till grund för 

de frågor vi kommer att undersöka. Kapitlet avslutas med en text som utifrån 

litteraturgenomgången diskuterar oss fram till en figur vi kommer att utgå ifrån analys.   

3.1 Relationsmarknadsföring 

Relationer finns runt om oss, så väl privata som offentliga och det är en del av vår natur. 

Det är relationer som utgör grunden för all marknadsföring och under 90-talet spred sig 

relationsmarknadsföring snabbt som begrepp (Gummesson, 2002). Att skapa värde för 

kunden är vad relationsmarknadsföring handlar om och det kan ske i samspel med 

kunden. Relationsmarknadsföring handlar även om hur verksamheten utvecklas och hur 

kunderna bemöts av företaget. Det är kunder och kundvården som står i fokus. (Grönroos, 

2002). 

 

Relationsmarknadsföring kan delas in i nätverksbaserad relationsmarknadsföring och 

marknadsbaserad relationsmarknadsföring. Marknadsbaserad relationsmarknadsföring 

kan beskrivas som förvaltningen av företagets kundbas där utmaningen är att behandla 

kunderna individuellt, parallellt med att det ska vara lönsamt för företaget. Det kan 

handla om planering av marknadsaktiviteter för stamkunder samt kundanalyser med hjälp 

av databaser. Nätverksbaserade relationer innebär en bredare och djupare samverkan med 

externa partners, som både kan vara kunder och andra intressenter. Dessa relationer är 

oftast mer komplexa då relationer kan innefatta flera olika aktörer som är beroende av 

varandra (Möller & Halinen, 2000).  

 

Främst är det tjänsteföretag som använt sig av relationsmarknadsföring och allteftersom 

konkurrensen på tjänstemarknaden ökar, ökar också behovet att skapa en nära relation till 

sina kunder. Tjänstemarknaden är inte den enda plats där det finns ett behov av att skapa 

relationer, även varuproducerande företag måste arbeta med relationsmarknadsföring för 

att skapa lojala kunder (Aijo, 1996). Relationer mellan företag och kunder som upprättas 

bygger inte enbart på faktorer som ett bra pris utan också på känslomässiga band och det 

är relationen mellan parterna som är målet med relationsmarknadsföring. Kunden 

upplever sig i relationen bli särskilt bemött, med fördelaktigare villkor och får därför ökat 

förtroende för företaget (Butscher, 2000).  

 

Gummesson (2002) har definierat flera egenskaper som relationer kan innefatta. 

Samarbete, är relationsmarknadsföringens viktigaste bidrag till marknadsföringen och 

sker överallt i affärslivet. Morgan och Hunt (1994) menar att företagen samarbetar på allt 

fler plan och att samarbetet främst baseras på engagemang och förtroende. Samarbetet 

sker framförallt mellan företag och konsument men även mellan företag och dess 

leverantörer. Engagemang handlar om att företag måste engagera sig i relationen, oavsett 

motpart, om relationen är viktig och företaget är beroende av den (Gummesson, 2002). 
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Förtroende, risktagande och osäkerhet är också egenskaper i en relation som är viktiga. 

Att som kund och leverantör kunna lita på varandra brukar sägas vara styrkan i ett nära 

samarbete (Gummesson, 2002). Långsiktighet är en grundpelare i 

relationsmarknadsföring. En långsiktig relation blir effektivare för alla parter då parterna 

utvecklar sin förmåga att hantera relationen och utnyttja den intensivare (Gummesson, 

2002). Ett effektivt arbete i en långsiktig relation mellan företag och kund kan leda till 

ömsesidighet och en win-win-situation. Detta så länge båda parter tycker att de är vinnare 

och att de får ut mer ur denna relation än vad de skulle fått från någon annan situation 

(Grönroos, 2002).  

 

Egenskaperna går inte att rangordna och det går inte att säga vilken som alltid är 

viktigast. Betydelsen av en egenskap varierar från situation till situation men kan 

användas som grund för värderingar av relationer och för vidareutveckling eller 

avveckling av relationer. Genom att vårda sina kunder och bygga upp relationerna till 

kunderna kan företaget bygga upp lojalitet gentemot företaget (Gummesson 2002). 

3.2 Lojalitet 

Relationsmarknadsföringens huvudsakliga syfte kan sägas vara att skapa lojalitet bland 

befintliga kunder (Aijo, 1996; Söderlund, 2001). Det är viktigt att inte enbart fokusera på 

att skaffa nya kunder, utan att arbeta för att öka lojaliteten bland befintliga kunder 

(Butscher, 2000). Men lojalitet betyder inte enbart att kunden ska vara lojal gentemot 

företaget utan att företaget också ska vara lojal mot kunden (Grönroos, 2002).  

Lojalitet avser ett förhållande över tiden och förhållandet kan verka i två olika världar, 

den fysiska världen och den mentala världen. Den fysiska världen vilket innebär 

konsumentens beteende som observeras i förhållande till objektet. Inom den fysiska 

världen observeras bland annat hur länge kunden varit kund, hur ofta kunden handlar och 

hur många olika produkter som köps inom en viss tid av samma leverantör. Den mentala 

världen, som innebär framförallt konsumentens attityder och intentioner till objektet, 

observerar vad kunden kan tänka sig att göra i framtiden, vilken attityd de har mot 

företaget, hur företaget identifierar sig med objektet samt hur engagerad kunden är till ett 

objekt. (Söderlund, 2001).  

Day (1969) var tidig med att definiera två olika typer av lojalitet, eftersom han anser att 

lojalitet både handlar om konsumenternas attityd och beteende. Han menar att lojala 

kunder, ur ett beteendeperspektiv, är de personer som handlar mer än 50 procent från ett 

specifikt varumärke. Day genomförde en studie som visade att 73 procent av 

respondenterna, enligt beteendeperspektivet, klassades som lojala kunder. Men om dessa 

också skulle ha en positiv attityd till varumärket sjönk antalet lojala kunder till 30 

procent. Dessa kallade han de sant lojala kunderna vilka visade sig vara mindre 

impulsiva i sina köp och handlade i färre butiker. De falskt lojala kunderna saknade 

engagemang för varumärket och kunde fångas upp av ett annat märke som erbjöd bättre 

priser, erbjudanden med mera (Day, 1969).  
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Dick och Basu (1994) förklarar kundlojalitet som styrkan i förhållandet mellan en 

persons relativa attityd och upprepade beteende. Kognitiv (tanke), affektiv (känsla) och 

conativ (vilja) är funktioner av relativ attityd som bidrar till lojalitet tillsammans med 

motiverade, perceptuella och beteendemässiga konsekvenser.  Dick och Basu (1994) har 

vidare utvecklat de lojalitetsegenskaperna som Day (1969) urskiljt, det vill säga sann och 

falsk lojalitet. De urskiljer även ytterligare två typer av lojalitet, vilka är latent lojalitet 

och ingen lojalitet (se figur 1).  

 

En konsument med svag relativ attityd kombinerat med ett svagt upprepat stöd ingår i 

kategorin ingen lojalitet. Det finns alltså ingen lojalitet alls från kundens sida. Falsk 

lojalitet uppkommer då den relativa attityden är låg men det upprepade stödet är högt. Det 

kan handla om kunder som inte tycker att det är så stor skillnad mellan produkter och 

återupprepar köp på grund av bekvämlighet, närhet eller bra erbjudanden. Latent lojalitet 

består av att kunden har en stark relativ attityd men ett svagt upprepat stöd. Det kan 

handla om att kunden har bildat sig en attityd mot ett företag men ändå handla hos ett 

annat företag på grund av bekvämlighet eller närhet. Lojalitet uppnås då kunden har en 

stark relativ attityd till företaget eller varumärket och gör upprepade köp. Det är den 

starka relativa attityden som särskiljer de sant lojala kunderna från de falskt lojala 

kunderna (Dick & Basu, 1994).  

3.2.1 Fördelar med kundlojalitet 

Fördelar med kundlojalitet är många. Dick och Basu (1994) och Changa et al. (2009) 

nämner att lojala kunder har lättare att stå emot konkurrenters erbjudanden och 

övertalningsförmåga. Dahlén och Lange (2009) menar även att lojala kunder blir mer 

mottaglig för företagets marknadskommunikation och blir mer benägna att handla mer av 

företaget då de är lojala. Motivationen till att fortsätta söka efter andra alternativ minskar 

då kunden är lojal och en lojal kund pratar i högre grad gott om företaget till andra (Dick 

& Basu, 1994; Changa et al., 2009). Dessutom är lojalitet en mycket attraktiv 

målgruppsrespons eftersom lojalitet ökar möjligheterna till återköp (Dahlén och Lange, 

2009). 

 

Stark 

Starkt 

Svag 

Svagt 

 

Lojalitet 

Latent 

Lojalitet 

Falsk 

lojalitet 

Ingen 

Lojalitet 

Relativ 

attityd 

Upprepat stöd/förtroende 

The relative attitud-behavior relationship 

(Dick & Basu, 1994:101) 
Figur 3.1.  
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I figuren nedan visar Söderlund (2000) vilka positiva konsekvenser kundlojalitet kan leda 

till. Dessa konsekvenser är att kunden får en positiv attityd till leverantörer, enbart köper 

produkter eller tjänster av en leverantör, blir obenägen att byta leverantör och talar gott 

om företaget.  

 

 

Andra fördelar med lojala kunder är att den stadiga intäkten som företaget får från en 

lojal kund, är en grund för att få avkastning av investeringen som uppkommer då 

kundrelationer formas. Merförsäljning är lättare att skapa till en redan existerande kund 

och med hjälp av befintliga kunder kan nya kundrelationer skapas (Blomqvist et al., 

1999). Dessutom medför lojala kunder lägre värvnings- och servicekostnader då de redan 

är interagerade med företaget (Feurst, 1999). Ytterligare fördelar som lojala kunder 

medför är att de är mindre priskänsliga och spenderar mer (Dowling, 1997). Men för att 

öka kundlojaliteten och på så vis få lönsammare kunder, behöver företaget utveckla 

program som premierar lojala kunder (Elinder, 1993). 

3.3 Kundklubbar 

Stauss et al. (2001) menar att det blir allt viktigare för företag att bygga professionella 

kundsystem och skapa kundlojalitet. Det beror dels på att kostnaderna att skaffa nya 

kunder på en marknad med stark konkurrens har ökat, men även på att lönsamheten för 

varje enskild kund ökar då relationen mellan företaget och kunden är varaktig. Ett av de 

mest omfattande strategiska instrumenten ett företag kan använda sig av för att skapa 

kundlojalitet är kundklubbar. Kundklubbar erbjuder kundklubbens medlemmar ett brett 

utbud av fördelar för att på så vis öka kundnöjdheten och lojaliteten. Kundklubbar anses 

även vara en lämplig plattform för att öka interaktionen mellan företag och kund eftersom 

parterna, genom kundklubben, kan kontakta varandra och ge varandra feedback (Stauss et 

al., 2001).  

 

 

Lojalitet 

Positiv attityd till leverantör 

Köp enbart av en leverantör 

Obenägenhet att byta leverantör 

Positiv ”word-of-mouth” 

Lojalitet som ett mentalt fenomen 

Lojalitet som ett mentalt fenomen  

(Söderlund, 2000:28) 
Figur 3.2 
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Butschers definition av vad en kundklubb är lyder: 

 

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 och erbjuda dem ett förmånspaket med högt upplevt 

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

att skapa en känslomässig relation. (Butscher, 2000:28) 

 

En kundklubb fungerar som en värdebaserad metod för att skapa köptrohet hos kunder 

(Butscher, 2000). För de flesta företag är målet med en kundklubb att skaffa nya, behålla 

samt utveckla kunder med hög livsintäkt. Det vill säga företaget försöker få kunderna att 

komma lite oftare, köpa för lite mer vid varje tillfälle och bli trogna gentemot företaget 

under en längre tid (Elinder, 1993).   

 

Det finns två olika typer av kundklubbar, slutna och öppna. Slutna kundklubbar innebär 

att kunden får ansöka om medlemskap och det finns ofta kriterier som måste bli uppfyllda 

för att få bli medlem. Kunden behöver även betala en avgift för att vara medlem. Genom 

att använda sig av en sluten form av kundklubb, försöker företaget värva de viktigaste 

målgrupperna och utesluta de olönsamma konsumenterna. Öppna kundklubbar kan ses 

som mer lockande och lättare att ansluta sig till eftersom de inte har några inträdeskrav. 

Dock innehåller den öppna kundklubben ofta ett stort antal medlemmar som företaget 

inte har någon fördel av (Butscher, 2000). Enligt Elinder (1993) bör medlemskap i en 

kundklubb vara gratis och det finns flera anledningar till att det ska vara gratis. Kunderna 

kan exempelvis uppleva det som snålt av företaget och det faktum att företaget tar betalt 

kan göra att kunder väljer att avstå och då får inte företaget in de första viktiga 

uppgifterna om kunderna (Elinder, 1993).   

 

Butscher (2000) menar att en kundklubbs främsta målgrupp bör utgöras av företagets 

viktigaste kunder, det vill säga de som står för den största delen av omsättningen. Det är 

viktigt att behålla relationen till dessa kunder för att företaget ska stå sig långsiktigt. 

Samtidigt bör inte små kunder eller tilltänkta kunder uteslutas från klubben, men 

företaget bör fokusera på att utveckla kundklubben för att tillfredsställa de förmånligaste 

kundernas behov. Andra kunder kommer ändå ha nytta av kundklubben, men företaget 

bör rikta sina insatser på de lönsammaste kundernas speciella behov. För att skaffa nya 

kunder och stärka känslan av att företaget bryr sig hos befintliga kunder, kan företag 

arbeta för att kommuniceras utåt och få uppmärksamhet i media (Butscher, 2000).  

 

Att starta och driva en kundklubb är ofta relativt kostsamt, enligt Butscher (2000), både 

när det gäller löpande kostnader och initialkostnader. De största kostnaderna är 

infrastruktur i form av teknik, organisation och personal, medlemsservicecentrat, 

framtagning, lagerhållning och frakt av förmåner, kommunikationsmedel samt utveckling 

och kontinuerlig förbättring av klubbkonceptet. Men det finns fler sätt företag kan 

använda sig av för att täcka dessa kostnader. Företaget kan införa en medlemsavgift eller 

sälja klubbvaror. De kan även generera intäkter i form av provision från externa partners 

eller kreditkort, annonsering i klubbtidning eller avgifter för evenemang och förmåner. 
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En kundklubb kan också leda till ökad försäljning, eftersom försäljningen ökar när 

köptroheten ökar (Butscher, 2000). Men eftersom den ökade försäljningen tillfaller hela 

företaget, är det viktigt att företaget har ett system som gör att det går att se vilken 

omsättningsökning kundklubben genererar. Det är den omsättningsökningen som ska 

sättas i relation till de kostnader som kundklubben står för. På så vis kan företaget få fram 

en mer realistisk bild över vad det kostar att driva kundklubben (Elinder, 1993).  

Butscher (2000) menar att en kundklubb, precis som alla andra produkter, har en 

livscykel. Därför blir en kundklubb aldrig färdigutvecklad utan måste ständigt ses över 

och uppdateras. För att kundklubben ständigt ska kunna leva upp till medlemmarnas 

behov, måste kundklubben utvecklas i takt med medlemmarna. Företaget kan använda sig 

av regelbundna kundundersökningar för att hålla sig informerad om marknaden och 

kunna anpassa kundklubben efter kundernas värderingar samt efterfråga. För att en 

kundklubb ska lyckas, är det viktigt att medlemmarna ständigt har klubben i sitt 

medvetande. Det kan dels verkställas genom att erbjuda medlemmarna tidsbegränsade 

erbjudanden eller genom att ständigt utveckla kundklubben. Båda sätten gör att 

medlemmarna aktiveras samtidigt som det skapas kommunikationsmöjligheter mellan 

företaget och kunden (Butscher, 2000). 

3.3.1 Att skapa lojalitet genom kundklubbar  

För att en kund ska välja att delta i en kundklubb, måste kunden erbjudas en klar fördel. 

Kunden är enbart villig att lämna ut information om sig själv och aktivt delta i klubben 

om kunden upplever att denne tjänar på det. Det krävs att företaget erbjuder kunden 

exklusiva fördelar som är attraktiva för målgruppen. Dessa fördelar kan vara av 

ekonomisk, materiell eller kommunikativ karaktär (Stauss et al., 2001). 

 

Enligt Butscher (2000) utgörs kundklubbens grund av förmåner och det krävs att 

företaget väljer rätt förmåner för att kundklubben skall lyckas.  Rätt förmåner innebär att 

medlemmarna anser att förmånerna är av ett högt värde för dem själva och förmånerna 

bör vara en kombination av rent ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner. Rent 

ekonomiska förmåner är exempelvis prissänkningar och rabatter medan icke-ekonomiska 

är mjuka förmåner så som extratjänster och specialerbjudanden. Anledningen till varför 

det bör vara en kombination av rent ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner är att de 

har olika roller som kompletterar varandra. Det är de ekonomiska förmånerna som är av 

störst värde för kunderna och som får dem att gå med i klubben. Men förmånerna skapar 

endast begränsad lojalitet eftersom konkurrenterna enkelt kan matcha erbjudandet. Istället 

är det de icke-ekonomiska fördelarna som står för större delen av lojalitetsskapandet, som 

fungerar som byggstenarna i kundrelationen, och dessa är svårare för konkurrenterna att 

kopiera. Förmånerna som kundklubben erbjuder, bör främst vara relaterade till företagets 

kärnverksamhet men för att vidga utbudet av förmåner, kan kundklubben samarbeta med 

externa partner. Produkterna behöver inte vara förknippade med kärnverksamheten och 

kan medföra att dragningskraften till att delta i kundklubben ökar (Butscher, 2000). Alla 

klubbförmåner ska vara enkelt uppbyggda, så att de är lätta att förstå för medlemmarna, 

flexibla och möjliga att utveckla. Men det finns olika sorters förmåner, vilka är utskick, 

bonus, erbjudanden och kommunikation (Elinder, 1993). 
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Utskick 

Det finns olika former av förmåner som en kundklubb kan erbjuda medlemmarna för att 

stärka klubbtillbehörigheten och öka lojaliteten. Företaget kan förse medlemmarna med 

information om vad som händer i butiken, unika erbjudanden och inbjudningar till olika 

evenemang så som förhandsvisningar, reor eller temadagar (Elinder, 1993).  

Informationen kan ske genom en klubbtidning, nyhetsbrev eller utskick, men det är 

viktigt att det inte enbart handlar om försäljningsinformation och erbjudanden. Företaget 

bör också berätta om vad klubben har på gång, om nya produkter och om ämnen av 

allmänt intresse (Butscher, 2000).  

 

Bonus 

Företag kan även använda sig av bonus för att uppmuntra till köp och för att få 

information om kundernas köpbeteenden. För att kunden ska vara aktiv i kundklubben är 

det viktigt att företaget ger kunderna bonus redan vid första köpet och att det inte är för 

höga gränser för att få bonus om företaget använder sig av en bonustrappa. En 

bonustrappa innebär att kunden får mer bonus ju mer kunden handlar. Men för att 

bonussystemet ska vara tillfredställande för kunden är det även viktigt att kunden får 

bonus för alla varor, även realisationsvaror. För bonusen ska vara motiverande, är det 

viktigt att kunden snabbt och enkelt kan få reda på hur mycket bonus som hittills har 

tjänats in (Elinder, 1993).    

 

Erbjudanden  

Förmåner i en kundklubb kan vara ekonomiska och i form av prissänkningar, 

erbjudanden elle rabatter (Butscher, 2000). Butiken är den främsta, ibland enda, platsen 

som företaget möter kunden och därför är dessa utrymmen viktiga att använda för att visa 

klubbförmåner. Medlemserbjudanden och rabatter är exempel på klubbförmåner som kan 

exponeras i butik. Att exponera klubbförmåner i butik, kan bidra till merförsäljning hos 

befintliga kunder och nyfikenhet samt intresse hos potentiella kunder. Klubbförmånerna 

bör vara attraktiva och enkla att uppnå för att ytterligare öka intresset för medlemskap 

hos icke kunder (Elinder, 1993).  

 

Kommunikation 

Butscher (2000) menar att en fördel med att vara medlem i en kundklubb är att företaget 

och kunden genom klubben kan kommunicera med varandra på flera olika sätt. 

Kommunikationen kan bland annat ske genom utskick så som nyhetsbrev, telefon, 

hemsida, klubbträffar eller evenemang endast för klubbmedlemmar. Det är viktigt att 

företag använder kommunikationen genom kundklubben för att upptäcka eventuella 

missnöjen hos kunderna. Företag bör till och med uppmuntra kunder att ge dem respons 

eftersom företaget på så vis får större möjlighet att uppmärksamma och vidta problem 

som kan ha uppstått (Butscher, 2000). Enligt Grönroos (1997) kan företag aktivera 

relationen med sina kunder genom att uppmuntra kunderna till att ge företaget feedback. 
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Alla kunder är inte intresserade av att komma i kontakt med företaget, men att det faktum 

att kunden har fått möjligheten kan göra personen nöjda och varumärket kan få ett ökat 

värde för kunden (Grönroos, 1997). Även Söderlund (2001) menar att interaktionen 

mellan personal och kunden är en nöjdhetsdrivande effekt som kan leda till lojalitet. Men 

om en kund valt att ge företaget feedback, är det viktigt att företaget svarar, annars kan 

detta ge upphov till missnöje hos kunden (Grönroos, 1997). Detta håller Butscher (2000) 

med om. Om företag väljer att uppmuntra kunderna till att ge företaget respons, är det 

viktigt att företaget på ett snabbt, ärligt och professionellt sätt tar hand om kunders 

eventuella klagomål. Anledningen till att den typen av behandling är viktigt, är att det är 

det bästa sättet att göra otillfredsställda kunder till trogna kunder. Hela företaget måste 

känna till klubben och dess mål, inte bara den del av personalen som har kontakt med 

kunderna, utan även ledningen. Kunden kommer aldrig att bli en trogen kund eller 

medlem om kunden på någon nivå har fått dålig service av företaget (Butscher, 2000).    

Kommunikationen som sker mellan olika kunder får heller inte glömmas bort då den 

ibland påverkar kundens förhållande till företaget. Kund-till-kund-relationerna kan i vissa 

fall vara en stark drivkraft i kundens förhållande till företaget då kunden i vissa fall vill 

tillhöra en social gemenskap. Därför kan det vara viktigt för företag att begrunda hur 

kund-till-kund-relationerna kan påverkas (Söderlund, 2001). Medlemmar i en kundklubb 

kan kommunicera med varandra vid exempelvis medlemsträffar eller klubbevenemang. 

Medlemmarnas kommunikation stimulerar informationsutbytet och dialogen sinsemellan. 

Dessutom ger förmånerna medlemmarna anledning att kommunicera med varandra och 

nöjda klubbmedlemmar sprider sina positiva upplevelser till andra vilket blir en form av 

muntlig annonsering (Butscher, 2000).  

 

Det är viktigt att kundklubbar inte använder sig av alla förmåner med högst värde direkt. 

Anledningen är att kundklubbar ständigt måste utvecklas samt förbättras för att anpassas 

till kundklubbens livscykel. Istället bör kundklubben spara somliga förmåner med högt 

värde till senare när kundklubben i framtiden behöver en nytändning eller 

vitamininjektioner för att inte förlora kundklubbens attraktivitet (Butscher, 2000).  

3.3.2 Fördelar och nackdelar med kundklubbar 

Det är få alternativ som är så verkningsfulla och ger så stor effekt på lång sikt som en 

välorganiserad kundklubb. Kundklubbar bidrar till uppbyggandet av mycket starka och 

produktiva relationer mellan ett företag och dess kunder (Butscher, 2000). Enligt en 

undersökning utförd av Stauss et. al. (2001) är kunder som är medlemmar i ett företags 

kundklubb betydligt mer lojala och tillfredställda i relationen med företaget gentemot de 

som inte är medlemmar. Berman (2006)  menar att ett välskött lojalitetsprogram medför 

fler potentiella fördelar utöver ökad lojalitet. Dessa fördelar är lägre priskänslighet och 

starkare attityder till varumärket och återförsäljaren. Med det tillkommer möjligheten att 

utveckla ett effektivt bonusprogram och öka det genomsnittliga försäljningspriset. Det ger 

även större möjlighet till att rikta aktiviteter till särskilda konsumentgrupper, ökad 

framgång då produkter återkallas samt tillgång till viktig information om konsumenterna 

(Berman, 2006). 
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Elinder (1993) anser att företag behöver besitta information om sina kunder för att lyckas 

med sin marknadsföring och Butscher (2000) menar att kundklubbar är ett perfekt 

verktyg för att samla in väsentlig information om sina kunder. Elinder (1993) menar att ju 

större gemenskap kunderna känner till kundklubben och företaget, desto mer intresserade 

är kunderna att dela med sig av information om sig själva. Om företaget samlar in 

information om kunderna, är det viktigt att företaget tar användning av informationen, 

eftersom den utgör bra underlag till medlemsaktiviteter och individanpassad 

marknadsföring (Elinder, 1993).   

 

En studie gjord av Yuping (2007) visar att kundklubbar har positiv effekt på både mindre 

och måttliga köpare då deras inköp ökar både kvantitetsmässigt och pengamässig. Det gör 

att de blir mer lojala mot företaget och den mest synliga förändringen inträffade tre 

månader efter att de deltog i programmet. Studien visade också att genom att erbjuda en 

högre andel av belöningar, utnyttjade kunderna kundklubben i högre grad. 

Lojalitetsprogram kan påskynda kundens lojalitet och göra dem mer lönsamma. Det 

motsäger den gängse uppfattningen att småköpare är mindre lämpade att rikta en 

kundklubb mot och att de inte kommer att uppfatta värdet av klubben (Yuping, 2007). 

 

Berman (2006) menar att ett stort problem med dagens kundklubbar är mättnaden av 

dessa på marknaden. Mättnaden beror på att konkurrerande företag erbjuder liknande 

program samt att konsumenter är medlemmar i flera program. Företaget måste bedöma 

lämpligheten av varje programtyp och sedan planera, utvärdera och ständigt se över 

programmet. Ett vanligt fel företag gör är att de underskattar ledningen och de 

ekonomiska resurserna som krävs för att upprätta, arbeta med och finjustera ett effektivt 

lojalitetsprogram. Resultatet av dålig planering eller otillräckliga resurser kan resultera i 

att företaget väljer ett sämre program än vad som är optimalt eller att företaget inte har 

tillräckliga resurser för att effektivt hantera programmet (Berman, 2006). 

 

Företag måste ta i beaktning att det krävs betydande investeringar för att kunna grunda 

och utveckla en kundklubb (Stauss et. al. 2001). Om företaget vill uppnå lönsam effekt på 

kort sikt, är inte en kundklubb ett bra alternativ. Då är det effektivare alternativet att 

använda sig av lockande specialerbjudanden via direktreklam eller en stor kampanj. En 

kundklubb ger lönsamhet först på lång sikt (Butscher, 2000). Samtidigt som 

kostnadseffekterna av kundklubbsinvesteringar i efterhand är uppenbara och relativt 

enkelt kan beräknas, finns det ingen säkerhet gällande förekomsten eller graden av de 

förväntade effekterna av lojalitet. Chefer kan sällan svara på om investeringarna för en 

kundklubb är motiverade eller om de bestående uppnådda effekterna hade kunnat uppnås 

genom mindre kostsamma verktyg (Stauss et. al. 2001). Det kan i många fall vara svårt 

att erhålla särskilda fördelar genom en lansering av lojalitetsprogram. För att ha störst 

chans att lyckas på en marknad med tuffa förhållanden, måste ett lojalitetsprogram öka 

det totala värdet av produkten eller tjänsten för kunden (Dowling, 1997).  

 

Ett annat problem som Söderlund (2001) kan se med kundklubbar är att det mycket väl 

kan vara så att programmet lockar till sig kunder som redan från början är lojala. I så fall 

är det någonting annat än programmet som skapar lojaliteten, samtidigt som företaget 

skänker bort onödiga belöningar till kunder som ändå skulle ha varit lojala.  
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3.4 Integritet 

Konsumenter eftersträvar att få individuell uppmärksamhet och att få personlig 

information. Det gör att behovet att samla in uppgifter om konsumenters individuella 

köpvanor ökar. För att underlätta dessa transaktioner får kunden räkna med att dela med 

sig av denna information till företag (Graeff & Harmon, 2002). Dock menar Graeff och 

Harmons (2002) att konsumenter är oroliga över hur personuppgifter samlas in samt 

används av företag och anser sig vilja ha inflytande över hur den insamlade 

informationen används. Vidare i författarnas studie visade det sig ändå att 

lojalitetsprograms förmåner var viktigare än att konsumenter delade med sig av privat 

information.  

Graeff och Harmons (2002) studie visar att ålder, kön och inkomst är avgörande för 

konsumenters oro för vilken personlig information som samlas in samt hur den samlas in. 

Den yngre generationen konsumenter är mer medvetna om datainsamlingsmetoder och 

lojalitetsprograms ekonomiska fördelar än vad de äldre är. Låginkomsttagare var mer 

uppmärksamma av vilken ersättning de fick vid överlämnandet av personliga uppgifter 

samtidigt som höginkomsttagare i högre grad är medvetna och oroliga för sin personliga 

integritet (Graeff & Harmon, 2002).  

Inom traditionell relationsmarknadsföring har förtroendet mellan köpare och säljare 

utvecklats över tid på grund av säljarens pålitlighet, ärlighet och integritet, men i 

onlinesammanhang är förtroendefrågan annorlunda. Konsumenter anser att det är mer 

acceptabelt att traditionella fysiska butiker samlar in information om kunderna, än att 

Internetföretag gör det (Graeffs & Harmons 2002). Förtroendet online är beroende av 

tekniken och hemsidan mer än den fysiska interaktionen mellan köpare och säljare. Hur 

väl en webbplats uppfyller en konsuments förväntningar när det gäller integritet, det vill 

säga om det som lovats uppfylls samt hur pålitlig webbplatsen är, påverkar i hög grad 

konsumentens förtroende och engagemang för webbplatsen (Mukherjee & Nath 2007). 

Sekretess är det viktigaste kriteriet för konsumenter när det gäller deras förtroende för 

Internethandelsföretag. Det är viktigt för konsumenter att Internetföretag inte avslöjar 

eller säljer kundernas personuppgifter utan kundernas samtycke. Denna sekretesspolicy 

förväntar sig konsumenterna ska vara tydlig och de vill ha möjligheten att undgå oönskad 

e-postreklam (Mukherjee & Nath 2007). 

 

Mukherjee och Nath (2007) samt Chang et al. (2009) menar att säkerhet är ett annat 

viktigt kriterium för att konsumenter ska ha förtroende för Internetföretag. Konsumenter 

oroar sig för att det ska finnas tekniska kryphål när de handlar samt att 

kreditkortsinformation då kan läcka ut. De säkerhetsfunktioner som nu används på 

hemsidor bidrar till att öka trovärdigheten för dessa (Mukherjee & Nath, 2007). 

Kommunikation mellan Internetföretaget och kunden har också bidragit till att kunderna 

upplever ett ökat förtroende för företaget. Kunderna förväntar sig att det ska vara 

öppenhet i kommunikationen mellan företaget och kunden och att det ska finnas 

möjlighet till att ge feedback (Mukherjee & Nath, 2007; Chang et al., 2009). Kunderna 

förväntar sig även att det ska vara hög kvalitet på information och svaren på sina frågor 

från återförsäljare på Internet ska ske snabbt (Mukherjee & Nath, 2007).  
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3.5 Avslutande sammanfattning 

I vår litteraturgenomgång har vi tagit upp relevant teori för att beskriva och förklara 

relationsmarknadsföring, lojalitet men framförallt kundklubbar och dess förmåner. 

Relationsmarknadsföring är ett begrepp som spridit sig snabbt och används inte enbart av 

tjänsteföretag. Genom att företaget vårdar relationen till kunderna kan lojalitet skapas, 

vilket kan sägas vara relationsmarknadsföringens huvudsakliga syfte.  En relation kan 

bestå av egenskaperna samarbete, engagemang, förtroende, risktagande, osäkerhet och 

långsiktighet. En strategi företag kan ta till för att stärka dessa egenskaper i relationen till 

kunderna, är en kundklubb. Men för att få kunder att gå med i kundklubben krävs det 

förmåner som kunderna ser som attraktiva. Förmåner som kan erbjudas inom en 

kundklubb är kommunikation med företaget men även med andra medlemmar, utskick 

för att informera medlemmen om olika erbjudanden och aktiviteter, erbjudanden samt 

bonus vid köp.  

Utifrån teorin har vi skapat en figur som illustrerar och tydliggör de fyra kategorierna av 

förmåner som erbjuds inom en kundklubb och som vi har valt att undersöka. 

Förmånernas syfte är att tillfredsställa konsumenters behov och på så vis skapa lojalitet 

till företaget. Se figur 3.3. 

  
Figur skapad av oss själva utifrån Elinders (1993) samt Butschers (2000) teorier 

för att illustrera förmånerna med att vara medlem i en kundklubb 
Figur 3.3 
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4 Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas resultatet av den genomförda enkätundersökning som omfattar 

345 respondenter. Enkäten skickades till ett Internetföretags kunder via e-post samt via 

företagets nyhetsbrev. Resultatet kommer att presenteras och diskuteras utifrån figur 3.3, 

vilket innebär att vi börjar med en övergripande bild av kundklubbar och dess förmåner 

för att sedan övergå till de olika kategorierna av förmåner. 

4.1 Förmåner 

För att få reda på hur konsumenter ser på olika förmåner och vilka förmåner de föredrar, 

börjar vi med att presentera övergripande information om konsumenters syn på 

kundklubbar och dess förmåner. Första diagrammet åskådliggör hur många 

Internetbutiker respondenterna vanligtvis handlar ifrån. Syftet med denna fråga var att få 

en insikt i hur vana respondenterna är att handla på Internet och hur många 

Internetbutiker de vanligtvis kommer i kontakt med. Figur 4.1 visar att 59 % av 

respondenterna vanligtvis handlar ifrån 1-3 Internetbutiker medan 29 % handlar ifrån 4-6  

Internetbutiker. Endast 6 % uppgav att de handlar från 7-10 Internetbutiker och 4 % 

menade att de handlar från 11 eller fler butiker på Internet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan konstatera att merparten av respondenterna aktivt handlar på Internet, men att de 

flesta håller sig inom ett mindre antal butiker. Eventuellt kan en ganska stor grupp av 

konsumenterna ses som lojala kunder gentemot företagen de handlar ifrån på Internet. Då 

syftar vi på gruppen som består av 59 % av respondenterna och som uppger att de enbart 

handlar från 1-3 Internetbutiker. Day (1969) menar att en kund klassificeras som en lojal 

kund ur ett beteendeperspektiv då kunden handlar minst 50 % av varorna från ett och 

samma företag. Huruvida respondenterna gör det eller ej, kan vi egentligen inte säga 

utifrån undersökningen. Respondenterna har uppgett att de handlar från 1-3 butiker på 

Internet och om de då handlar relativt jämt från alla, handlar det för somliga om cirka 50 

% av inköpen från samma butik. Om lojalitet däremot även ska innebära att kunden ska 

ha en positiv attityd gentemot företaget, kan andelen som klassas som lojala sjunka 

relativt mycket enligt Day (1969).  

59%
29%

6%

4% 2%

1-3

4-6

7-10

11+

Handlar inte på Internet

Antal Internetbutiker respondenterna vanligtvis handlar ifrån Figur 4.1 
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För att få reda på kundklubbens inverkan gällande respondenternas syn på relationen till 

företaget, bad vi respondenterna svara på påståendet ”jag upplever att jag får en närmare 

relation och ett ökat förtroende för företaget då jag är medlem i företagets kundklubb”. 

Figur 4.2 visar att 39 % av respondenterna anser att påståendet stämmer in på dem själva 

medan 44 % menar att påståendet absolut stämmer överrens med dem själva. 9 % menar 

att det inte stämmer in på dem själva, 2 % att det verkligen inte stämmer och 6 % vet inte 

hur de ställer sig till påståendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta upplever att de får en närmare relation och ett ökat förtroende för företaget då 

de är medlemmar i företagets kundklubb. Det visar att en kundklubb är ett bra verktyg för 

företag då de vill skapa en närmare relation till kunderna och få ett ökat förtroende. Att en 

så pass stor del av respondenterna anser att de får en närmare relation och ett ökat 

förtroende för företaget då de är medlemmar i företagets kundklubb kan förklaras med 

hjälp av en teori av Stauss et al. (2001). Stauss et al. (2001) menar att medlemmar i en 

kundklubb är betydligt mer tillfredsställda med relationen till företaget i förhållande till 

personer som inte är medlemmar.  

 

Inom traditionell relationsmarknadsföring utvecklas förtroende över tid och bygger bland 

annat på företagets pålitlighet och ärlighet (Graeffs & Harmons 2002). Förtroendet för ett 

företag kan även skapas genom kommunikationen mellan ett företag och dess kunder 

(Mukherjee & Nath, 2007; Chang et al., 2009). Vi menar att då en kund är medlem i ett 

företags kundklubb, ökar kommunikationen genom att företaget exempelvis skickar 

nyhetsbrev till medlemmen eller låter medlemmen delta i olika aktiviteter. Det i 

kombination med att kunden kan ha varit medlem i kundklubben under längre tid än 

enbart under själva köpet, gör att företaget har kunnat visa medlemmen att de är pålitliga 

och ärliga. Vi tror att det har bidragit till resultatet.   

 

 

 

 

44%

39%

9%

2%

6%
Ja, absolut

Ja

Nej

Nej, verkligen inte

Vet ej

Figur 4.2 Fördelning över om en kundklubb ger medlemmen en närmare relation och 

ett ökat förtroende för företaget 
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Kommunikationen mellan ett företag och dess kunder kan ses som en förmån inom en 

kundklubb. Men det finns flera olika typer av förmåner en kundklubb kan välja att 

använda sig av och dessa skiljer sig prismässigt. För att finansiera förmåner kan 

kundklubben ta ut en medlemsavgift och därför frågade vi respondenterna om de var 

villiga att betala för medlemskap i en kundklubb. De respondenter som svarade ja, fick en 

följdfråga där de själva fick skriva hur många kronor de ansåg sig vara villiga att betala 

per halvår för att vara medlem i en kundklubb. Respondenternas inställning till att betala 

för ett medlemskap presenteras i figur 4.3. 

 

Betydligt fler respondenter var negativa till att betala för ett medlemskap i förhållande till 

de som var positiva. Endast 18 % av respondenterna uppgav att de hade kunnat tänka sig 

att betala för ett medlemskap i en kundklubb, medan 82 % svarade nej. Respondenterna 

som var villiga att betala för ett medlemskap ansåg i genomsnitt att 105 kr för ett halvårs 

medlemskap var rimligt (medianen var 100 kr/halvår). Det visar att konsumenterna är 

mer positiva till öppna kundklubbar i förhållande till slutna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet vi har fått fram kan förklaras med att kunder kan uppleva företag som snåla 

och välja att avstå från kundklubben då företaget tar betalt för medlemskapet (Elinder, 

1993). Vi menar dock att resultatet med största sannolikhet hade förändrats om 

medlemskapet hade medfört förmåner som kundklubbens målgrupp ser som attraktiva 

och om dessa förmåner på ett tydligare sätt hade framgått. Vårt påstående baseras på 

Stauss et al. (2001) åsikter om att kunder enbart vill vara medlemmar i en kundklubb då 

de erbjuds attraktiva förmåner. Trots att majoriteten var negativ till att betala, var ändå 18 

% av respondenterna villiga att betala för ett medlemskap trots att frågan inte var mer 

utförlig. Det anser vi visar på att det ändå finns potential för ett företag att driva en sluten 

kundklubb men att det då är viktigt att företaget arbetar med förmånerna. Butscher (2000) 

menar att kundklubben främst bör rikta sig till och anpassa sig efter företagets viktigaste 

och mest lönsamma kunder. När företags ska välja om kundklubben ska vara öppen eller 

sluten bör de således närmare studera de främsta kunderna, hur dessa vill att kundklubben 

ska utformas och med vilka förmåner.    

18%

82%

Ja

Nej

Figur 4.3 Fördelning över om respondenterna är villiga att betala för ett medlemskap 

i en kundklubb  
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Vi var intresserade av att ta reda på vad dagens konsumenter anser om ett flertal förmåner 

som är vanliga inom kundklubbar och vilka konsumenterna värdesätter högst. Därför bad 

vi respondenterna klassificera förmånerna från 1-5 beroende på hur viktiga de ansåg att 

förmånerna var för dem själva. 5 innebar att förmånen var väldigt viktig, medan 1 innebar 

att förmånen var oviktigt för respondenten.  

 

Figur 4.4 åskådliggör att de flesta förmånerna värderades relativt högt av respondenterna, 

men att somliga förmåner är betydligt viktigare än andra. Fri frakt vid olika tillfällen samt 

rabatter för medlemmar klassificerades som 4,7 av respondenterna, vilket är högst av alla 

förmånerna. Även bonuspoäng vid köp och att enkelt kunna kontakta företaget var 

förmåner som respondenterna värderade högt och som uppenbarligen lockar konsumenter 

till att bli medlemmar i en kundklubb. Respondenterna klassificerade möjligheten till att 

kommunicera med andra medlemmar till endast 2,2 och klubbtidning värderades till 2,8, 

vilket visar att konsumenterna är relativt ointresserade av dessa förmåner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förklaring till varför somliga förmåner rankas högre än andra kan vara Stauss et als 

(2001) teori om att en kund väljer att delta i en kundklubb då kunden känner att denne 

tjänar på det. Fri frakt, rabatter och bonuspoäng är rent ekonomiska förmåner vilket, 

enligt Butscher (2000), är den typ av förmåner som är av störst värde för kunden och som 

får kunden att delta i kundklubben. Möjligheten att kunna kommunicera med andra 

medlemmar och klubbtidning kan ses som icke-ekonomiska förmåner och denna form av 

förmåner fungerar främst, enligt Butscher (2000), som byggstenarna i relationen. Icke-

ekonomiska förmåner står för större delen av lojalitetsskapandet. Tydligen är fri frakt, 

rabatter och bonuspoäng mer påtagliga förmåner för respondenterna än vad 

klubbtidningar och möjligheten till att kommunicera med andra medlemmar är. 

Konsumenterna ser sannolikt en större vinning i de rent ekonomiska förmånerna i 

förhållande till de icke-ekonomiska förmånerna. 
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Figur 4.4 Klassificering av hur viktiga faktorerna är för respondenterna då de deltar i en kundklubb 
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Både kundklubben i sig och de erbjudanden som kundklubben erbjuder behöver förnyas 

och uppdateras för att följa marknaden, men vi undrar hur viktigt konsumenter anser att 

det är. Respondenterna uppmanades att svara på om de anser att det är viktigt att en 

kundklubb kontinuerligt uppdateras och förnyas. Resultatet, som förtydligas i figur 4.5, 

visar att 40 % av respondenterna anser att det är viktigt att en kundklubb kontinuerligt 

uppdateras och 49 % menar att det ibland kan vara bra att en kundklubb uppdateras. 

Endast 3 % svarar att de inte tycker att det är viktigt, 1 % anser att det bara blir rörigt då 

kundklubbar uppdateras och 7 % har ingen åsikt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar tydligt att respondenter tycker att det är viktigt att kundklubbar 

åtminstone med jämna mellanrum uppdateras och förnyas. Det stämmer bra överrens med 

Butschers (2000) teori om att en kundklubb har en livscykel och därför ständigt måste 

uppdateras och förnyas. Han menar vidare att kundklubben måste utvecklas i takt med 

medlemmarna för att ständigt leva upp till medlemmarnas behov, vilket vi menar kan 

vara orsaken till varför respondenterna svarat som de gjort. Däremot kan vi utav resultatet 

göra tolkningen att kundklubbar inte bör förändras för mycket och för ofta.  

 

Berman (2006) menar att det finns ett stort utbud av lojalitetsprogram och att kunderna 

ofta är medlemmar i flera kundklubbar. Vi menar att det kan vara en bidragande orsak till 

att respondenterna anser att det är viktigt att kundklubben kontinuerligt uppdateras och 

förnyas. Då respondenter är med i flera andra kundklubbar ser de hur de andra 

kundklubbarna är uppbyggda och vilka förmåner de företagen erbjuder. Det kan ge 

upphov till att konsumenten snabbt kan bli missnöjd med kundklubbar som inte följer 

utvecklingen. Att byta kundklubb eller att bli en inaktiv medlem är enkelt för medlemmar 

men då vi förutsätter att de är tillfreds med företagets varor eftersom de från början gick 

med, vill troligtvis medlemmen att klubben ska följa utvecklingen så att denne slipper 

byta.  
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49%
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7% Ja, det är viktigt
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Nej, det blir bara rörigt

Har ingen åsikt

Figur 4.5 Respondenters syn på hur viktigt det är att en kundklubbs uppdateras 
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4.1.1 Utskick 

Utskick är en av förmånskategorierna vi har valt att studera och vi ville ta reda på hur 

konsumenter ser på olika typer av utskick. För att företag ska kunna skicka information 

till sina medlemmar är det viktigt att medlemmarna litar på företaget och är villiga att 

lämna ut information om sig själva. Därför kommer även integritet att studeras i avsnittet. 

Många företag använder sig i dagsläget av nyhetsbrev för att kommunicera med sina 

medlemmar. Vi ansåg att det var intressant att ta reda på hur viktiga olika delar i ett 

nyhetsbrev är för respondenterna. Frågan var utformad på så vis att respondenterna skulle 

klassificera fyra olika egenskaper hos ett nyhetsbrev mellan 1-5 beroende på hur viktiga 

egenskaperna var för respondenten själv. Resultatet presenteras i figur 4.6. 

 

Alla delarna, erbjudanden, nya produkter, vad klubben har på gång och övriga nyheter 

eller fakta relaterat till företagets produkter, har värderats relativt likt med ett intervall 

mellan 3,3 till 4,5 av 5 möjliga. Erbjudanden värderades högst medan övriga nyheter eller 

fakta relaterat till företagets produkter var minst intressant. Vad klubben har på gång 

värderades enbart till 3,7, men då vi ser till figur 4.4 har respondenterna värderat 

förhandsshopping och förtur till reor högre. Det tolkar vi som att respondenterna anser att 

vad klubben har på gång är viktigare än vad som visas nedan, men att formuleringen inte 

var tillräklig i denna fråga. Dessutom kan det vara så att vad kundklubben har på gång i 

sig är viktigt, men att respondenterna inte värdesätter att få information om det via ett 

nyhetsbrev, utan att informationen kan nå dem på andra sätt, så som via hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både Elinder (1993) och Butscher (2000) menar att alla dessa egenskaper är viktiga i ett 

nyhetsbrev för att stärka klubbtillbehörigheten och öka lojaliteten hos medlemmar, vilket 

stämmer relativt bra överrens med respondenternas åsikter. Som tidigare nämnt, menar 

Stauss et al. (2001) att kunder behöver uppleva att de tjänar något på medlemskapet för 

att de ska välja att aktivera sig inom klubben. Vi misstänker att det förhåller sig på precis 

samma sätt när det gäller ett nyhetsbrev. Medlemmen måste känna att nyhetsbrevet 

uppfyller dennes behov och intressen för att välja att läsa nyhetsbrevet. Erbjudanden är 

det som respondenterna värdesätter högst i den frågan, vilket kan förklaras med att det är 

erbjudanden som respondenten upplever sig tjäna mest på.  
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Figur 4.6 Klassificering över hur viktiga egenskaperna hos ett nyhetsbrev är 
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Som tidigare nämnt, krävs det att konsumenter känner trygghet gentemot företaget för att 

de ska vara villiga att lämna ut information om sig själva. Därför fick respondenterna ta 

ställning till om de känner sig trygga med att företag inte avslöjar eller säljer deras 

personuppgifter till andra utan deras samtycke. Figur 4.7 visar att hela 67 % av 

respondenterna menar att påståendet att de känner sig trygga med att företaget inte 

avslöjar eller säljer medlemmarnas personuppgifter till andra utan deras samtycke 

stämmer mycket bra. Ytterligare 21 % av respondenterna anser att påståendet stämmer 

bra och endast 7 % uppger att påståendet varken stämmer bra eller dåligt. 3 % respektive 

2 % av respondenterna menar att påståendet stämmer mindre bra alternativt inte stämmer 

alls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukherjee & Nath (2007) menar att konsumenters förtroende för Internetföretag till stor 

del är beroende av företagets hantering av sekretessbelagda uppgifter. De menar att det är 

viktigt att företag inte på ett eller annat vis tillgodoser andra aktörer med kundernas 

personuppgifter. Framför allt får det inte ske utan kundernas godkännande och vårt 

resultat visar att större delen av respondenternas litar på företagens hantering. En orsak 

till respondenternas positiva inställning kan vara att konsumenter, enligt Graeff och 

Harmon (2002), eftersträvar att bli individuellt uppmärksammad och få personlig 

information. Graeff och Harmon (2002) menar att företag behöver samla in information 

för att ha möjlighet att erbjuda konsumenterna individuellt bemötande. Vi anser att det 

kan vara så att respondenterna uppskattar den individuella behandlingen och sättet de blir 

uppmärksammade i den grad att de väljer att acceptera att datainsamlingen sker och 

därigenom får de dem själva att känna sig trygga med hantering.  Graeff och Harmon 

(2002) menar även att den yngre generationen är mer insatta i hur 

datainsamlingsmetoderna går till och vilka förmåner det kan generera dem själva. Då 

större delen av våra respondenter tillhör den yngre generationen, anser vi att vårt 

antagande stärks.  
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Figur 4.7 Respondenternas syn på hur trygga de är med att ett företag inte avslöjar 

eller säljer deras personuppgifter till andra utan respondentens samtycke 
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I föregående figur (4.7) såg vi att respondenterna känner sig trygga med att företaget inte 

avslöjar eller säljer medlemmarnas personuppgifter till andra utan deras samtycke. Vi 

ville även ta reda på vilken form av information respondenterna var villiga att delge 

företaget. Frågan var en flervalsfråga vilket gör att den sammanlagda procenten 

överstiger 100.  

 

Figur 4.8 illustrerar resultatet som visar att hela 86 % av respondenterna anser att de 

känner sig trygga med att lämna ut kontaktuppgifter till ett företag för att delta i 

kundklubben. 57 % är trygga med att lämna ut information om intressen, 55 % känner sig 

trygga med att lämna ut information om köpvanor och 33 % av respondenterna känner sig 

trygga med att lämna ut information om civilstatus. Däremot kan vi se att endast 7 % är 

trygga med att lämna ut information om sin inkomst. Det var inte helt förvånande 

eftersom det är uppgifter människor ofta är ointresserade av att diskutera med andra. Vi 

blev däremot något förvånade över att endast en tredjedel var trygga med att lämna ut 

information om civilstatus, då vi inte ser det som direkt känslig information. Det kan 

eventuellt bero på att respondenterna har svårt att se företagets behov av informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från frågan i kombination med figur 4.2 (huruvida en kundklubb skapar en 

närmare relation till företaget och ett ökat förtroende) kan förklaras med hjälp av Elinders 

(1993) teori. Elinder (1993) menar att ju större samhörighet kunderna upplever att de har 

gentemot företaget, desto mer information är de villiga att lämna om sig själva. Dock kan 

vi konstatera att det endast gäller grundläggande information om konsumenterna själva. 

Graeff och Harmon (2002) menar att konsumenter är mer villiga att lämna ut information 

om sig själva till fysiska företag än till Internetföretag. Vi tycker oss inte se att det skulle 

påverka intresset av att lämna ut information om sina kontaktuppgifter då 86 % av 

respondenterna inte såg det som något problem. Däremot kanske respondenterna hade 

varit mer intresserade av att lämna ut information om civilstatus och inkomst till ett 

fysiskt företag.  
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Figur 4.8 Fördelning över vilken information respondenterna känner sig trygga 

med att lämna ut för att delta i en kundklubb 
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4.1.2 Bonus 

En annan typ av förmån som är vanlig inom kundklubbar är bonus och vi ville ta reda på 

hur konsumenter ser på bonussystem. Respondenterna fick därför ta ställning till två 

påståenden gällande bonus. Första påståendet löd: bonuspoäng är något som uppmuntrar 

mig till att handla mer. Figur 4.9 visar att 52 % av respondenterna anser att påståendet 

stämmer mycket bra och dessutom anser ytterligare 29 % att påståendet stämmer bra. 14 

% av respondenterna uppger att de varken stämmer bra eller dåligt och endast 2 % 

respektive 3 % av respondenterna anser att påståendet stämmer mindre bra och inte alls. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuping (2007) menar att lojalitetsprogram i sig har en positiv effekt på köpare, både när 

det gäller mängden de spenderar och antalet varor de handlar och belöningar så som 

bonus får dem att utnyttja kundklubben i högre grad. Även Elinder (1993) anser att 

bonussystem är ett bra sätt för att aktivera kunden till att handla mer, vilket stämmer bra 

överens med resultatet i vår studie. Vi såg även i figur 4.4 att bonus vid köp är något som 

uppskattas av respondenterna och det stärks av detta resultat. Respondenterna anser 

följaktligen själva att de skulle handla mer om de får bonuspoäng vid köp.  

För att aktivera medlemmarna inom en kundklubb bör företag arbeta för att 

medlemmarna ständigt ska ha kundklubben i sitt medvetande. Det kan genomföras med 

hjälp av olika former av erbjudanden, så som bonuspoäng vid köp, se Butscher (2000). Vi 

tolkar teorin som att om medlemmarna ständigt har kundklubben i sitt medvetande, 

kommer medlemmen att välja företaget i fråga framför konkurrenterna. Att kunden väljer 

företaget som den har i sitt medvetande framför andra håller Elinder (1993) med om. Vi 

anser även att kunden kan handla mer när denne väl är i butiken eftersom produkterna 

kommer bli billigare. Det kan vara en anledning till att respondenterna svarat som de 

gjort. En annan anledning till deras svar är att de anser att de tjänar på relationen de har 

med företaget. Grönroos (2002) menar att ett effektivt arbete med relationen till 

medlemmen kan leda till en win-win-situation så länge parterna tycker att de tjänar mer 

på relationen än på någon annan relation.   
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Figur 4.9 Fördelning över om bonuspoäng uppmuntrar respondenterna till att 

handla mer 
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Nästa påstående som respondenterna fick svara på gällande bonus var om det är viktigt 

att bli bättre belönad än de som handlar mindre än kunden själv. Genom denna fråga ville 

vi få en bättre uppfattning om bonustrappor är viktigt för konsumenterna. Figur 4.10 

illustrerar respondenternas åsikter om påståendet. 27 % av respondenterna tycker att 

påståendet stämmer mycket bra in på dem själva samtidigt som 29 % anser att påståendet 

stämmer bra in på dem själva. 6 % av respondenterna menar att påståendet stämmer 

mindre bra och 10 % finner inte att påståendet alls stämmer. Den grupp som anser att 

påståendet varken stämmer bra eller dåligt innefattar 28 % av respondenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från föregående figur (4.9) kan vi konstatera att konsumenter är väldigt positiva till 

bonussystem. Att däremot använda sig av en bonustrappa, som Elinder (1993) tar upp och 

som innebär att kunden får olika mycket bonus beroende på hur mycket kunden handlar, 

är inte lika viktigt för konsumenter. Dock ska vi inte förglömma att över hälften av 

respondenterna är positiva till påståendet vilket visar att det ändå finns ett stort antal 

respondenter som anser det vara viktigt att bli bättre belönad än de som handlar mindre. 

Butscher (2000) menar att relationen mellan ett företag och dess kunder inte enbart 

bygger på faktorer som ett bra pris, utan även på känslomässiga band. Kunden vill i 

relationen uppleva sig bli särskilt bemött och med fördelaktigare villkor. Det kan vara en 

förklaring till varför största delen av respondenterna värdesätter att bli bättre belönad än 

de kunder som handlar mindre än dem själva. Respondenter anser troligtvis att det är 

viktigt att bli bättre belönad eftersom det är ett sätt att bli bekräftad av företaget och för 

att få upplevelsen av att företaget anser att relationen till dem är viktigt.  

Förklaringen till varför somliga respondenter inte anser att det är viktigt att bli bättre 

belönad, kan vara kopplade till en teori av Stauss et al. (2001), som vi tidigare tagit upp.  

Stauss et al. (2001) menar att det krävs förmåner som medlemmarna anser vara attraktiva 

för att kunden ska delta i kundklubben och kunden måste uppleva att han eller hon tjänar 

på medlemskapet. Det kan vara så att när dessa krav är uppfyllda är somliga kunder 

nöjda, vare sig andra kunder får mer eller mindre än dem själva. Dessutom drar vi 

kopplingen att det mycket väl kan vara så att de som handlar minst till stor del tillhör den 

grupp som inte anser att påståendet stämmer och vice versa. De som handlar minst har 

inget att vinna på ett sådant bonussystem.   
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Figur 4.10 Respondenternas åsikter om det är viktigt att bli bättre belönad än andra 

som handlar mindre 
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4.1.3 Erbjudanden 

Erbjudanden är en annan form av förmåner som kan erbjudas inom en kundklubb och 

därför ville vi undersöka konsumenters åsikter kring den formen av erbjudanden. Vi 

frågade respondenter om det är viktigt att få erbjudanden som är anpassade efter 

respondenten själv. Figur 4.11 visar att 41 % av respondenterna anser att det är viktigt att 

få erbjudanden som är anpassade efter dem själva och 20 % av respondenterna anser det 

vara mycket viktigt. 6 % av respondenterna anser att det är mindre viktigt, 5 % anser inte 

alls att det är viktigt medan 28 % inte har någon åsikt i frågan. Det visar att merparten av 

respondenterna antingen är positiva till påståendet eller inte anser sig ha någon åsikt. Det 

är få respondenter som är negativa till påståendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna uppger att de vill ha individanpassade erbjudanden och anledningen kan 

vara att kunden vill ha exklusiva erbjudanden för att bli attraherad av kundklubben (se 

Stauss et al., 2001). Problemet med erbjudanden är att det varierar från medlem till 

medlem vilka erbjudanden som räknas som exklusiva och det är därför vi tror att 

respondenterna vill ha erbjudanden som är anpassade efter dem själva. Men för att kunna 

erbjuda medlemmarna individanpassade erbjudanden, behöver företaget information om 

medlemmarna. Informationen företag samlar in om sina kunder utgör, enligt Elinder 

(1993), bra underlag för individanpassad marknadsföring och för att erbjuda kunden 

unika erbjudanden. Han menar dessutom att denna form av behandling av medlemmar 

kan stärka klubbtillbehörigheten och öka lojaliteten.  

 

Berman (2006) påstår att det finns ett stort utbud av kundklubbar på marknaden som är 

utformade på liknande sätt och att kunderna ofta är medlemmar i flera kundklubbar. Vår 

uppfattning är att allt fler företag i dagsläget anpassar sina erbjudanden efter kunden 

vilket kan medföra att kunderna har vant sig vid individanpassade erbjudanden och därför 

ser det som viktigt. Vi menar att förväntningarna på förmånerna kan öka då kunderna är 

medlemmar i flera kundklubbar och ser vad andra företag erbjuder.    
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Figur 4.11 Fördelning över hur viktigt det är att få individanpassade erbjudanden 
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Vi frågade även respondenterna om de tycker att det är viktigt att en kundklubb låter 

medlemmarna ha åsikter om kommande aktiviteter samt erbjudanden. Resultatet 

redovisas i figur 4.12 och visar att 43 % av respondenterna anser att påståendet stämmer 

bra medan 16 % menar att påståendet stämmer mycket bra. 8 % av respondenterna anser 

att påståendet stämmer mindre bra, 4 % att det inte alls stämmer och 29 % av 

respondenterna anser att det varken stämmer bra eller dåligt.  

 

  

 

 

Över hälften av respondenterna anser att det är viktigt att de får vara delaktiga och ha 

åsikter om kommande erbjudanden och aktiviteter. Butscher (2000) menar att en 

kundklubb har en livscykel som bör anpassas och utvecklas i takt med medlemmarna. 

Han anser också att det är viktigt att kundklubben anpassas efter medlemmarnas 

önskemål samt behov, men att företag måste genomföra kundundersökningar för att få 

reda på medlemmarnas åsikter.  

 

Vi påstår att respondenter inser att företag inte har någon möjlighet att anpassa 

aktiviteterna och erbjudanden efter deras tycke och smak om de inte anger hur de vill ha 

det. Som vi tidigare nämnt, se Butscher (2000), måste företaget välja rätt förmåner för att 

kundklubben ska bli framgångsrik och lyckas. Vi menar att den enda aktören som kan 

avgöra vilka erbjudanden som är rätt för medlemmarna, är medlemmarna själva. Vi kan 

även dra en koppling till föregående diagram, figur 4.11, som visar att respondenterna är 

positiva till individanpassade erbjudanden. Om respondenterna vill få erbjudanden som är 

individanpassade, förutsätter det att de berättar vilken typ av erbjudanden och aktiviteter 

de föredrar och är villiga att lämna information om sig själva och sina köp. Det är vår 

analys över varför 59 procentenheter av respondenterna anser att det är viktigt att ha 

möjlighet att vara med och påverka kommande erbjudanden och aktiviteter.   
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Figur 4.12 Respondenternas syn på hur viktigt det är att medlemmarna får ha 

åsikter om kommande aktiviteter och erbjudanden inom en kundklubb 
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Vi har i tidigare diagram (figur 4.11 och figur 4.12) fått fram resultatet att respondenterna 

är positiva till individanpassade erbjudanden och till att få vara med och påverka 

erbjudanden och aktiviteter. För att ha större möjlighet att bättre kunna variera och 

ytterligare kunna öka utbudet av erbjudanden kan företag välja att samarbeta med externa 

partners. Vi var intresserade av att se hur respondenter ställer sig till ett sådant samarbete.  

 

Respondenterna fick svara på hur väl påståendet, att de vid köp uppskattar att få 

erbjudanden från både företaget själv samt produkter från externa partner, stämmer 

överrens med dem själva. Resultatet förtydligas i figur 4.13 och respondenternas åsikter 

är splittrade. Det är visserligen något fler som är positiva i förhållande till de som är 

negativa. 15 % anser att påståendet stämmer mycket bra och 31 % anser att påståendet 

stämmer bra medan 13 % anser att påståendet stämmer mindre bra och 15 % tycker inte 

att det stämmer alls. Dessutom menar 26 % av respondenterna att påståendet varken 

stämmer bra eller dåligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butscher (2000) menar att erbjudanden som kundklubben tillhandahåller medlemmarna 

främst bör vara kopplade till företagets främsta verksamhet. Dock kan företaget 

samarbeta med externa partners för att utvidga utbudet av förmåner. Vi tror att en stor del 

av resultatet kan förklaras med denna teori. Den del av respondenterna som är positiva till 

påståendet är det troligtvis på grund av att de anser att det inte kan vara negativt att få 

mer variation och ett större utbud av förmåner.  

De respondenter som däremot är negativa kan även dem relateras till föregående teori 

(Butscher, 2000). De anser, till största sannolikhet, att de har valt företaget just av den 

anledningen att de är positiva till deras produkter och därför vill de att förmånerna ska 

vara kopplade till företagets produkter. Att inte vilja ta ställning i frågan kan mycket väl 

handla om att frågan är ställd på ett så pass övergripande sätt att respondenterna har svårt 

att sätta sig in i vilka produkter företaget i sig har och vad en eventuell extern partner 

hade kunnat tillföra.  
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Figur 4.13 Fördelning över om det är viktigt att få erbjudanden både från 

företaget själv samt från externa partners 
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Erbjudandets placering är också viktigt att ta hänsyn till och därför tillfrågades 

respondenterna om de anser att erbjudanden ska synas i direkt anslutning till produkterna 

så att både medlemmar och ickemedlemmar ser erbjudandet. 45 % av respondenterna 

uppskattar att erbjudandet syns i direkt anslutning till produkten så att både medlemmar 

och ickemedlemmar kan se erbjudandet. 42 % av respondenterna vill se erbjudandet i 

anslutning till produkten men anser inte att det spelar någon roll om ickemedlemmar ser 

det, medan 6 % inte vill att erbjudandet skall synas i anslutning till produkten och 7 % 

har ingen åsikt. Det visar att majoriteten av respondenterna vill att erbjudanden syns i 

direkt anslutning till produkterna, vare sig andra icke-medlemmar kan se erbjudandet 

eller ej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i figur 4.14 kan tolkas med hjälp av Elinders (1993) tidigare nämnda teori från 

vår litteraturgenomgång. Elinder (1993) menar att erbjudandet ska exponeras i butik 

eftersom butiken är den plats där företaget möter kunden. Genom att exponera 

erbjudanden i butik kan företaget skapa merförsäljning hos befintliga kunder och 

nyfikenhet hos potentiella kunder. Eftersom hemsidan är den plats där ett Internetföretag 

möter sin kund, tolkar vi det som att erbjudandet bör exponeras på hemsidan i anslutning 

till produkterna. Därför är det faktum, att större delen av våra respondenter är positiva till 

att erbjudanden syns i direkt anslutning till produkterna, positivt för företaget ur 

försäljningssynpunkt. Vi tolkar resultatet som att respondenterna är positiva till 

placeringen av erbjudandet eftersom det är ett enklare sätt för dem att se erbjudandet. Vi 

får inte bilden av att det, ur respondentens synvinkel, främst handlar om att 

ickemedlemmar ska se vad de går miste om. 

 

Genom att placera erbjudandet i butik menar Elinder (1993) även att det kan locka 

potentiella kunder. 45 % ansåg att de uppskattar att erbjudanden syns så att både 

medlemmar och ickemedlemmar ser det. Deras svar kan tolkas som att de också kan ha 

blivit lockade av erbjudanden och därför blivit medlemmar i företagets kundklubb trots 

att de från början inte tänkt detta. Därigenom kan det vara så att respondenterna anser att 

andra kunder ska ha samma möjlighet att se erbjudanden och bli medlemmar.  

Figur 4.14 Respondenternas syn på om erbjudanden ska synas i direkt anslutning till 

produkten 
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4.1.4 Kommunikation 

Kommunikation är den sista av förmånskategorierna som vi har valt att studera och 

kommunikationen kan ske både mellan företaget och medlemmen likväl som mellan olika 

medlemmar. Vi började med att undersöka relationen mellan företaget och medlemmen 

och frågade därför respondenterna hur viktiga olika sätt att kontakta ett företag är enligt 

dem själva. Kommunikationssätten de skulle klassificera var via mail, via telefon, via 

chatt, via forum och personligen vid en klubbträff. Skalan var 1 – 5, där 1 var oviktigt 

och 5 var väldigt viktigt, och figur 4.15 tydliggör resultatet.  

 

Viktigast var att kunna kontakta företaget via mail som respondenterna värderade som 4,6 

på en femgradig skala och därefter kom via telefon på 4,1. Respondenterna var minst 

intresserade av att kommunicera med företaget via en klubbträff som värderades till 2,4 

och via ett forum på 2,6. Vi kan fastställa att konsumenter ser det som viktigt att kunna 

kontakta företaget då två kommunikationssätt klassificerade väldigt högt.  Mail 

värderades till 4,6 och företag bör se det som positivt att mail rankades högst då de i 

många fall är billigare att driva än telefonservice.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det faktum att respondenterna främst vill kunna kommunicera med företaget via mail kan 

förklaras med Butschers (2000) åsikter om att företaget snabbt ska ta hand om kundens 

ärende. Vår uppfattning är att kommunikationen med ett företag oftast går snabbast och 

är bekvämast via mail då det ofta kan uppstå irritationsväckande telefonköer då företaget 

väljer att använda sig av kundservice via telefon. En anledning till att många ändå vill ha 

möjlighet att kontakta företaget via telefon kan vara att Butscher (2000) samtidigt menar 

att kundens ärende även ska behandlas ärligt och professionellt. Vi tolkar det som att 

telefon kan verka mer ärligt och professionellt då kunden talar med en person vilket kan 

uppfattas som mer pålitligt. Dessutom har telefon funnits under lång tid och då känns 

tryggare i förhållande till chatt och forum som för många kan upplevas som något relativt 

nytt och komplicerat. 
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Via forum
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Figur 4.15 Klassificering över hur viktiga olika sätt att kunna kommunicera med ett 

företag är 
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Vi frågade även respondenterna hur de ville kommunicera med andra medlemmar och 

respondenterna kunde kryssa i flera svarsalternativ, då frågan var en flervalsfråga. 

Resultatet i figur 4.16 visar att nästan hälften av respondenterna är ointresserade av att 

kommunicera med andra medlemmar. Det stämmer bra överrens med figur 4.4 där 

möjligheten att kommunicera med andra medlemmar rankades sist när respondenterna 

fick värdera de olika förmånerna som kan erbjudas inom en kundklubb.  

 

44 % av respondenterna uppgav att de inte vill kunna kommunicera med andra 

medlemmar inom en kundklubb. Det sätt att kommunicera med andra medlemmar som 

flest valde var via forum, vilket 37 % av respondenterna svarade. 12 % vill kunna 

kommunicera via blogg och 3 % via bloppis (en bloppis kan förklaras som en loppis på 

en blogg eller hemsida). Det visar att det inte finns något större intresse för bloppis bland 

konsumenterna trots att det blivit allt vanligare att se på sidor och bloggar. 4 % av 

respondenterna svarade övrigt och de har angivit att de hade velat kommunicera med 

andra medlemmar via en chatt eller genom att kommentera olika produkter eller läsa vad 

andra har kommenterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi tidigare nämnt menar Stauss et al. (2001) att förmånerna som medlemmarna 

erbjuds i en kundklubb kan vara av ekonomisk, materiell eller kommunikativ karaktär. Vi 

har tidigare sett att respondenterna värdesätter kommunikativa förmåner på så vis att de 

vill kunna kommunicera med företaget men vi ser här att de inte är intresserade av att 

kommunicera med andra medlemmar. Troligtvis beror det på att respondenterna inte 

anser sig tjäna tillräkligt mycket på denna form av förmån, eftersom Stauss et al. (2001) 

menar att kunden enbart kommer att aktivera sig då förtjänsten är tillräklig för kunden. 

Söderlund (2001) anser att relationen mellan medlemmarna kan vara viktiga då 

medlemmarna kan känna att de tillhör en social gemenskap. Det faktum att våra 

respondenter uppenbarligen inte har ett behov av den typen av social gemenskap, kan 

enligt oss bero på det stora utbudet av sociala medier. En stor del av dessa fungerar också 

som en social gemenskap sam kan ge kunden den formen av acceptans och samhörighet 

istället för kundklubben. 
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Figur 4.16 Fördelning över hur medlemmar vill kunna kommunicera med andra 

medlemmar inom en kundklubb 
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Trots att respondenterna i föregående fråga uppgav att de inte var särskilt intresserade av 

att kommunicera med andra medlemmar, ville vi se om detta även gällde 

rekommendationer om produkter. Därför uppmanades respondenterna att ta ställning till 

påståendet om det är viktigt för dem att se vad andra har kommenterat om olika 

produkter. Resultatet, som redovisas i figur 4.17, åskådliggör att det finns ett stort intresse 

av att se vad andra medlemmar har kommenterat om olika produkter. 51 % av 

respondenterna anser att det är mycket viktigt att se vad andra har kommenterat och 33 % 

menar det vara viktigt. Det är endast 3 % som tycker att det är mindre viktigt, 3 % som 

inte alls anser det vara viktigt och 10 % som varken anser att det är viktigt eller oviktigt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar att en stor majoritet av respondenterna vill se vad andra medlemmar 

har kommenterat om olika produkter, vilket kan ses som ett sätt att kommunicera med 

andra medlemmar. Trots det har vi i tidigare diagram, figur 4.4 och figur 4.16, fått 

resultatet att respondenterna är relativt ointresserade av att kommunicera med andra 

medlemmar.  

Skälet till att en klar majoritet av respondenterna anser att det är viktigt att se vad andra 

har kommenterat om olika produkter kan förklaras med ett par teorier.  Dels kan det 

andra kunder säger om företaget i vissa fall spela en stor roll för den enskilde kundens 

förhållande till företaget och kunden vill i vissa fall tillhöra en social gemenskap som kan 

skapas genom kundklubben (Söderlund, 2001). Dessutom kan medlemmarnas 

kommunikation fungera som ett informationsutbyte där nöjda kunder sprider sina positiva 

upplevelser gällande företaget (Butscher, 2000). Det kan leda till att medlemmarna vill 

veta vilka produkter som andra medlemmar ser som attraktiva eftersom det skapar en 

trygghet att beställa samt använda produkterna. Dessutom kan medlemmen uppfatta 

omdömena som mer trovärdiga då andra kunder säger vad de tycker i förhållande till om 

enbart företaget hade beskrivit produkten. Vi är dock skeptiska till om konsumenter är 

lika intresserade av att skriva kommentarer som att läsa vad andra har skrivit. Resultatet 

visar att konsumenterna vill se vad andra har kommenterat, men när vi studerat olika 

Internetbutiker är dessa kommentars funktioner ofta relativt tomma.    
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Stämmer inte alls

Figur 4.17 Betydelsen av att kunna se vad andra har kommenterat om olika produkter 
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5 Slutsatser 

Kapitlet som följer innehåller slutsatser som grundats på den teori och empiri vi samlat 

in. Slutsatserna kommer besvara vår ställda problemfråga: vilka förmåner bör e-

handelsföretags kundklubbar innefatta för att tillfredsställa dagens konsumenter? Våra 

slutsatser kommer att presenteras utifrån de fyra kategorierna, utskick, bonus, 

erbjudande och kommunikation, av förmåner inom en kundklubb vilket vi tidigare tagit 

upp.  

 

En kundklubb är ett bra sätt för företag att arbeta med relationen till sina kunder. De 

flesta konsumenter upplever att de får en närmare relation och ett ökat förtroende för 

företaget då de är medlemmar i företagets kundklubb. Förmånerna en kund kan erhålla 

från en kundklubb kan ske dels genom gratis inträde till kundklubben, en öppen 

kundklubb, eller genom att medlemmen betalar en viss summa, en sluten kundklubb. Vår 

undersökning visar att konsumenter är relativt skeptiska till att ingå i en sluten kundklubb 

där det krävs medlemsavgift för att ingå. Det var knappt en femtedel som uppgav sig vara 

villiga att betala för ett medlemskap och priset som dessa i genomsnitt var villiga att 

betala var 105 kr per halvår. Dock kan vi konstatera att en bättre redogörelse över vilka 

förmåner medlemmarna kan erhålla genom medlemskap i en kundklubb mycket väl hade 

kunnat öka antalet intresserade.  

 

De sex viktigaste förmånerna för att gå med i en kundklubb är fri frakt vid olika tillfällen, 

rabatter för medlemmar, bonuspoäng vid köp, att enkelt kunna kontakta företaget, 

möjlighet till förhandsshopping samt förtur till reor. Dock är det viktigt att tänka på att 

inte använda sig av alla förmånerna samtidigt, utan spara vissa så att de kan användas 

som en vitamininjektion eller nytändning av kundklubben. Det är även viktigt att ständigt 

se över kundklubben och kontinuerligt uppdatera och förnya kundklubben.  På så vis kan 

det också vara bra att spara vissa förmåner.  I princip alla respondenter uppgav att det är 

viktigt eller mycket viktigt att kundklubbar kontinuerligt uppdateras och förnyas. 

 

Utskick i form av nyhetsbrev och klubbtidning 
 

Både nyhetsbrev och klubbtidning ansågs varken vara väldigt viktigt eller helt oviktigt, 

utan klassades som medel. Dock ansågs nyhetsbrev vara något viktigare än en 

klubbtidning. Ett nyhetsbrev skall helst innefatta erbjudanden och information om nya 

produkter, men även vad klubben har på gång och övriga nyheter eller fakta relaterade till 

företagets produkter är relativt intressant. När det gäller vad klubben har på gång 

värdesätter medlemmarna inbjudan till förhandsshopping samt förtur till reor.  

 

Trots att nyhetsbrev som förmån i en kundklubb klassades som medel var intresset för 

dess innehåll desto större. Detta tyder på att ett nyhetsbrev i förhållande till andra 

förmåner, så som erbjudanden och bonus, ses som mindre viktigt men att nyhetsbrevet 

ändå är uppskattat och läst av medlemmar.  
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Bonus för att aktivera medlemmar 

Bonuspoäng får konsumenter att handla mer och gör medlemmarna positiva till 

kundklubben. Däremot kan vi konstatera att funktioner som bonustrappor, som gör att 

kunder blir bättre belönade ju mer de handlar, inte är lika intressant. Det är strax över 

hälften som upplever att det är viktigt att bli bättre belönad än de som handlar mindre än 

dem själva, medan fyra femtedelar är positiva till bonus överlag. Det visar att varken 

bonus eller bonustrappor är ointressant, utan snarare tvärtom. Trots att bonusen i sig är 

viktigast, är denna typ av förmån en av de absolut viktigaste förmånerna som 

konsumenterna värderar högst i en kundklubb. Dessutom är bonussystem positivt 

eftersom förmånen ständigt aktiverar kunden inom klubben och påverkar konsumenterna 

till ökade inköp.    

 

Bonuspoäng kan användas för att motivera kunderna till köp men även aktivera kunden 

till företagets övriga aktiviteter. Detta kan vara i form av marknadsundersökningar eller 

för att motivera medlemmarna till att ange vad de tycker om olika produkter. Det 

sistnämnda är viktigt att uppmuntra till, eftersom konsumenter värdesätter möjligheten att 

kunna läsa vad andra tycker om olika produkter och annars kan intresset för att bedöma 

produkter vara litet.  

 

Individanpassade erbjudanden som är rätt placerade 

Vi kan konstatera att konsumenter i hög grad värdesätter erbjudanden av olika slag. Inom 

en kundklubb vill medlemmarna se erbjudandena i direkt anslutning till produkterna på 

hemsidan, men det spelar ingen större roll huruvida endast medlemmarna ser erbjudandet 

eller om även icke-medlemmar gör det. Men genom att visa erbjudanden i anslutning till 

produkterna, kan företag locka nya kunder till att bli medlemmar. Det finns även 

konsumenter som är intresserade av att få erbjudanden som inte är kopplade till företagets 

produkter, utan som externa partners kan bidra med.  

En majoritet av konsumenterna värdesätter även att få erbjudanden som är anpassade 

efter dem själva och de vill gärna vara med och påverka samt ha åsikter om kommande 

aktiviteter och erbjudande. Vi kan konstatera att det finns goda möjligheter för företag att 

anpassa erbjudandena efter konsumenterna. Förutom att konsumenter vill vara med och 

påverka erbjudanden och aktiviteter genom att säga vad de tycker, är de även överlag 

relativt positiva till att lämna ut information om sig själva. Kontaktuppgifter har 

konsumenterna inga som helst problem att lämna ut och intressen liksom köpvanor kan 

kring hälften av respondenterna vara villiga att lämna ut. Däremot finns det litet 

respektive ytterst litet intresse hos konsumenterna att lämna ut information om civilstatus 

och inkomst. Konsumenterna känner sig även trygga med att företaget inte avslöjar eller 

säljer medlemmarnas personuppgifter till andra utan deras samtycke. Det är viktigt för 

företag att sköta sekretessen av denna typ av information för att inte förlora 

konsumenternas förtroende för företaget. 
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Kommunikation via mail och produktkommentarer 

Att enkelt kunna kontakta kundklubben är något som konsumenter värderar högt. Främst 

vill konsumenterna kunna kommunicera med företaget via mail, men många vill även 

kunna kommunicera med företaget via telefon. Däremot är det få konsumenter som 

värdesätter möjligheten till att kommunicera med företaget via en klubbträff. Detta visar 

att det är viktigt att företaget ser till så att kontakten mellan företaget och kunden fungerar 

på ett bra sätt och att konsumenterna får snabba och professionella svar.  

 

Trots att respondenterna värderar möjligheten att kunna kommunicera med företaget 

högt, är det få konsumenter som är intresserade av att kommunicera med andra 

medlemmar. De respondenter som vill kommunicera med andra medlemmar vill främst 

att kommunikationen ska ske genom ett forum. Respondenterna anser även att det är 

viktigt att ha möjlighet att se vad andra kunder har för åsikter om olika produkter, vilket 

borde uppmuntras av företag då kunder på så vis kan få än mer information om företagets 

produkter.  

 

Vi kan slutligen konstatera att de ekonomiska fördelarna, så som erbjudanden och 

bonusar, i kombination med möjligheten att enkelt kommunicera med företaget värderas 

högre än möjligheten att kommunicera med andra medlemmar. Det visar att 

konsumenterna inte i första hand ser en kundklubb som en social gemenskap utan snarare 

ett sätt att kunna handla enklare, bättre och mer förmånligt. Kunder upplever sig få en 

närmare relation till företaget och bli mer lojala men det handlar mer om att kundklubben 

ger klubbmedlemmen möjlighet till klubbförmåner. Det är alltså viktigt att anpassa 

kundklubbens förmåner utefter målgruppen och försöka matcha in förmånerna så bra så 

att konsumenten värdesätter dem högt och känner att det är värt att delta i en kundklubb. 
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6 Implikationer för praktiker  

I det avslutande kapitlet i uppsatsen kommer vi här att presentera våra egna tankar kring 

resultatet och implikationer som rör olika aktörer som berörs av ämnet. Vi avslutar med 

att diskutera kort kring intressanta förslag om eventuella framtida studier inom ämnet. 

 

Utifrån vår slutsats anser vi att det finns många viktiga faktorer att ta hänsyn till i arbetet 

med en kundklubb. Vi har fått uppfattningen av att intresset för kundklubbar fortfarande 

är aktuellt och att det största intresset hos konsumenter är den ekonomiska vinningen det 

innebär att vara medlem i en kundklubb. Med hjälp av en kundklubb kan företag skapa 

sig en närmare relation till sina kunder då medlemmar känner sig tryggare och får ett ökat 

förtroende för företaget. Det är dock viktigt att företaget vet vem som ska nås genom 

kundklubben och att den utformas utefter medlemmarna. Utifrån vår studie kan vi också 

utläsa och ta lärdom av att konsumenter vill vara med och påverka och få erbjudanden 

anpassade efter dem.  

 

Under vår uppsatsprocess har vi också insett att konsumenter litar allt mer på företag och 

deras hantering av personuppgifter. De är villiga att dela med sig av uppgifter och känner 

sig trygg med att företag tar in uppgifter men att informationen om vad ändamålet är ska 

framgår tydligt. Dock är det viktigt att företag inte missbrukar förtroendet då relationer 

bygger på tillit och förtroende. Det är även viktigt att företag vid insamling av 

information ger någonting tillbaka till kunden så att denne upplever sig tjäna på att lämna 

ut personlig information.  

 

Vår uppsats indikerar också på att den individanpassade kommunikationen och 

marknadsföringen som blir allt vanligare i vårt samhälle uppskattas av konsumenterna.  

Det är denna form av erbjudanden som värdesätts högst av konsumenterna. Kundklubben 

och dess erbjudanden måste dock underhållas och uppdateras med jämna mellanrum för 

att hålla konsumenterna aktiverade och nöjda. Konsumenterna är i dagsläget medlemmar 

i flera kundklubbar vilket gör att de får en uppfattning av vad andra kundklubbar 

erbjuder, vilket ställer krav på det enskilda företaget. Företaget bör även se till att det 

finns goda möjligheter för medlemmen att kunna kontakta företaget och även om 

konsumenterna inte värdesätter möjligheten att kommunicera med andra medlemmar, kan 

det vara bra om möjligheten ändå finns. Dock är det inte kommunikationen mellan 

medlemmarna utan de andra formerna av förmåner som företaget bör satsa på.   

 

Slutligen har vi under uppsatsens gång förstått att det inte finns någon specifik mall att gå 

efter för att skapa en framgångsrik kundklubb. Däremot finns det riktlinjer för att skapa 

en så konkurrenskraftig kundklubb som möjligt. Det är det viktigt att kundklubben 

anpassas efter målgrupps önskemål och följer de förändringar som sker på marknaden. 

Dessutom måste medlemmen uppleva att de förmåner som erbjuds inom kundklubben 

besitter ett högt värde.   
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har haft som mål att ge en bild över vad konsumenter anser om kundklubbar 

och vilka förmåner som bör ingå i en kundklubb. Vi har fått indikationer på vilka 

förmåner som är viktiga och vad konsumenter föredrar. Det hade varit intressant att se 

hur resultatet hade stått sig om undersökningen åter hade genomförs med respondenter 

som inte är kunder till ett och samma företag. Vår studie visar också hur konsumenter ser 

på erbjudanden generellt och det hade varit intressant om studien byggs på ytterligare 

genom att ta reda på än mer detaljerat vad konsumenterna tycker om varje enskild 

förmån. Dessutom hade respondenter kunnat värdesätta fler erbjudanden. 

Vidare hade det varit intressant att undersöka om de icke-ekonomiska förmånerna går att 

utveckla och vad konsumenter tycker om denna utveckling. Exempelvis vad anser 

konsumenter om företag väljer att interagera kundklubben med smartphones eller sociala 

medier. Vilka sociala medier uppskattar konsumenterna att företaget interagerar med 

kundklubben.  

Det har varit svårt för oss att få reda på mäns åsikter i undersökningen. Därför hade det 

varit intressant om någon valt att bygga vidare på studien genom att noggrannare studera 

mäns åsikter om kundklubbar och dess förmåner.  

  



- 44 - 

 

7 Litteraturförteckning 

AB, P. (2010). Distanshandeln idag 2010 - en rapport om svenska folkets vanor och 

attityder till distanshandeln. Stockholm: Posten Norden AB. 

Aijo, T. (1996). The theoretical and philosophical underpinnings of relationship 

marketing: environmental factors behind the changing marketing paradigm. European 

journal of marketing , 30 (2), 8-18. 

Andersen, I. (1998). Den uppenbara verkligenheten - val av samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Studentlitteratur. 

Berman, B. (2006). Developing an effective customer loyalty program. California 

management review , 49 (1), 123-148. 

Berry, L. L. (1995). Relationship marketing of services - growing interest, emerging 

perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science , 23 (4), 236-245. 

Blomqvist, R., Dahl, J., Haeger, T., & Storbacka, K. (1999). Det kundnära företaget. 

Malmö: Liber Ekonomi AB. 

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Butscher, S. A. (2000). Kundklubbar och lojalitetsprogram. Malmö: Liber AB. 

Changa, H. H., Wang, Y.-H., & Yang, W.-Y. (2009). The impact of e-service quality, 

customer satisfaction and loyalty on e-marketing: Moderating effect of perceived value. 

Total Quality Management & Business Excellence , 20 (4), 423-443. 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2001). Marknadsundersökning - 

en handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 

Coviello, N., Brodie, R., & Munro, H. (1997). Understanding Contemporary Marketing: 

Development of a Classification Scheme. Journal of Marketing Management , 13 (6), 

501-522. 

Dahlén, M., & Lange, F. (2009). Optimal marknadskommunikation. Malmö: Liber AB. 

Day, G. (1969). A Two-Dimensionnal Concept of Brand Loyalty. Journal of Advertising 

Research , 9 (3), 29-35. 

Dick, A., & Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual 

Framework. Journal of the Academy of Marketing Science , 22 (2), 99-113. 

Dowling, G. R. (1997). Do Customer Loyalty Programs Really Work? Sloan 

Management Review , 38 (4), 71-82. 

Egan, J. (2003). Back to the Future: Divergence in Relationship Marketing Research. 

Marketing Theory , 3 (1), 145-157. 



- 45 - 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Elinder, S. (1993). Kundklubbar - En skrift om hur man får lönsammare kunder med 

lojalitetsprogram. Malmö: Team Offset. 

Eriksson, E., & Åkerman, K. (1999). Kunden är ditt varumärke - En gränsöverskridande 

bok som vill få dig att tänka, att förstå, att få gjort. Malmö: Liber AB. 

Eriksson, M. (2010). Kundklubbar i klädhandeln - studie av 12 kundklubbar. Lund: GfK 

Sverige AB. 

Evans, M., Jamal, A., & Foxall, G. (2008). Konsumentbeteende. Malmö: Liber AB. 

Feurst, O. (1999). One-to-one marketing. Malmö: Liber AB. 

Graeff, T., & Harmon, S. (2002). Collecting and using personal data: consumers' 

awareness and concerns. Jornal of consumer marketing , 19 (4), 302-318. 

Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Malmö: 

Liber AB. 

Grönroos, C. (1997). Value-driven relational marketing: From products to resources and 

competencies. Journal of marketing management , 13 (5), 407-420. 

Gummesson, E. (2002). Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R. Malmö: Liber AB. 

Johannessen, A., & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber AB. 

Johnson, K. (1998). Choosing the right program. Direct Marketing , 61 (2), 36-40. 

Leenheer, J., Heerde, H., Bijmolt, T., & Smidts, A. (2007). Do loyalty programs really 

enhance behavioral loyalty? An empirical analysis accounting for self-selecting members. 

International Journal of Research in Marketing , 24 (1), 31-47. 

Lundin, L., & Widler, M. (2010). En kundanalys över ett e-handelsföretags kunder. 

Opublicerad. 

Mimouni-Chaabane, A., & Volle, P. (2010). Perceived benefits of loyalty programs: 

Scale development and implications for relational strategies. Journal of Business 

Research , 63 (1), 32-37. 

Morgan, R., & Hunt, S. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing. Journal of Marketing , 58 (3), 20-38. 

Morimoto, M., & Chang, S. (2009). Psychological factors affecting perceptions of 

unsolicited commercial E-mail. 31 (1), 63-73. 



- 46 - 

 

Mukherjee, A., & Nath, P. (2007). Role of electronic trust in online retailing: A 

rexamination of the commitment-trust theory. European Journal of Marketing , 41 (9/10), 

1173-1202. 

Möller, K., & Halinen, A. (2000). Relationship Marketing Theory: Its Roots and 

Direction. Journal of Marketing , 16 (1-3), 29-54. 

Pitta, D., Franzak, F., & Fowler, D. (2006). A strategic approach to building online 

customer loyalty: integrating customer profitability tiers. Journal of Consumer Marketing 

, 23 (7), 421-429. 

Pitta, D., Franzak, F., & Laric, M. (2003). Privacy and one-to-one marketing: resolving 

the conflict. Journal of consumer marketing , 20 (7), 616-628. 

SCB. (2011). Privatpersoners användning av datorer och Internet 2010. Stockholm: 

Statistiska centralbyrån. 

Stauss, B., Chojnacki, K., Decker, A., & Hoffmann, F. (2001). Retention effects of a 

customer club. International Journal of Service Industry Management , 12 (1), 7-19. 

Söderlund, M. (2001). Den lojala kunden. Malmö: Liber AB. 

Söderlund, M. (2000). I huvudet på kunden. Malmö: Liber AB. 

Yi, Y., & Jeon, H. (2003). Effects of Loyalty Programs on Value Perception, Program 

Loyalty and Brand Loyalty. Journal of Academy of Marketing Science , 31 (3), 229-240. 

Yuping, L. (2007). The Long-Term Impact of Loyalty Programs on Consumer Purchase 

Behavior and Loyalty. Journal of Marketing , 71 (4), 19-35. 

 

  



- 47 - 

 

8 Bilagor 

Nedan följer frågorna till vår enkät 

 

Kundklubbar 
Vi är två studenter från Borås Högskola som genomför en undersökning för att ta 
reda på hur konsumenter vill att en kundklubb ska vara utformad. Målet är att 
kunna förstå dig som Internetkund på ett bättre sätt, så ta chansen att göra just 
din röst hörd. Undersökningen tar knappt 10 minuter att genomföra och dina 
svar kommer att behandlas konfidentiellt. Tack för din medverkan, dina åsikter 
betyder mycket för oss! 

 

*Obligatorisk 

1. Hur många Internetbutiker handlar du vanligtvis ifrån? *  

1-3  

4-6  

7-10  

11+  

Handlar inte på Internet  

 

2. Hur viktiga är följande faktorer för dig om du skulle gå med i en kundklubb? * (1 är oviktigt och 5 är 

mycket viktigt)  

  

5 4 3 2 1 

 

Nyhetsbrev 

       

Klubbtidning 

       

Förtur till reor 

       

Förhandsshopping 
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5 4 3 2 1 

 

Inbjudan till event 

       

Bonuspoäng vid köp 

       

Rabatter för medlemmar 

       

Give away vid köp 

       

Fri frakt för medlemmar vid 
olika tillfällen 

       

Möjlighet att kommunicera 
med andra medlemmar 

       

Möjlighet att enkelt kontakta 
företaget 

       

3. Skulle du kunna tänka dig att betala för ett medlemskap i en kundklubb? *  

Ja  

Nej  
 

Du svarade att du var villig att betala för ett medlemskap,  hur mycket hade du varit villig att 

betala/halvår? *  

Ange i kronor  

 
4. Uppskattar du när erbjudandet syns i direkt anslutning till produkten så att både du och 

ickemedlemmar kan se erbjudandet? *  

Ja, det uppskattar jag  

Ja, jag uppskattar att se erbjudandet men det spelar ingen roll om icke medlemmar ser det  

Nej, erbjudandet ska inte synas i anslutning till produkten  

Har ingen åsikt  

5. Hur viktigt är följande egenskaper hos ett nyhetsbrev? * 1 är oviktigt och 5 mycket viktigt  

  
5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 

 

Erbjudanden 
       

Nya produkter 
       

Vad klubben har på gång  
       

Övriga nyheter eller fakta 
relaterat till företagets 

produkter 
       

 

6. Hur viktigt är det att kunna kommunicera med ett företag på följande vis? * 1 är oviktigt och 5 är 

mycket viktigt  

  
5 4 3 2 1 

 

Via telefon 
       

Via mail 
       

Via chatt 
       

Via forum  
       

Vid en klubbträff 
       

 
 

7. På vilket sätt vill du kunna kommunicera med andra medlemmar inom en kundklubb? * Här kan du 

ange flera alternativ  

Jag vill inte kunna kommunicera med andra  

Via blogg  

Via forum  

Via bloppis  

Övrigt:  

 
 
 
 
 
 
 

8. Är det viktigt för dig att en kundklubb kontinuerligt uppdateras och förnyas? *  

Ja, det är viktigt  
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Ja, ibland kan det vara bra  

Nej, tycker inte att det är viktigt  

Nej, det blir bara rörigt  

Har ingen åsikt  

 
9. Upplever du att ett medlemskap i en kundklubb ger dig en närmare relation och ett ökat förtroende 

för företaget? *  

Ja, absolut  

Ja  

Nej  

Nej, verkligen inte  

Vet ej  

 

10. Vilken form av information känner du dig trygg med att lämna ut för att delta i en kundklubb? * 

Här kan du ange flera alternativ  

Kontaktuppgifter  

Civilstatus  

Intressen  

Köpvanor  

Inkomst  

Övrigt:  

 

Nedan följer några frågor med ett påstående där din uppgift är att kryssa i det alternativ som passar 
bäst in på dig. 

 

11. Jag tycker att det är viktigt att få erbjudanden som är anpassade efter mig *  

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  

Stämmer mindre bra  

Stämmer inte alls  

 
12. Jag tycker att det är viktigt att en kundklubb låter medlemmarna ha åsikter om kommande 

aktiviteter och erbjudanden *  
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Stämmer mycket bra  

Stämmer bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  

Stämmer mindre bra  

Stämmer inte alls  

 
13. Vid köp uppskattar jag när jag kan få erbjudanden både från företaget själv samt produkter som 

inte är förknippade med företaget *  

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  

Stämmer mindre bra  

Stämmer inte alls  

 

14. Att få bonuspoäng när jag handlar är något som uppmuntrar mig till att handla mer *  

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  

Stämmer mindre bra  

Stämmer inte alls  

15. Det är viktigt att jag blir bättre belönad än de som handlar mindre än mig *  

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  

Stämmer mindre bra  

Stämmer inte alls  
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16. Det är viktigt för mig att se vad andra har kommenterat om olika produkter *  

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  

Stämmer mindre bra  

Stämmer inte alls  

 
 
17. Jag känner mig trygg med att företag inte avslöjar eller säljer mina personuppgifter till andra utan 

mitt samtycke *  

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  

Stämmer mindre bra  

Stämmer inte alls  

 

De avslutande frågorna handlar om dig. 

18. Kön? *  

Kvinna  

Man  

 

19. Ålder? *  

- 19  

20 - 24  

25 - 29  

30 - 34  

35 - 39  

40 - 44  

45 +  



 

 

 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära 
sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får 
möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om 
de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar 
finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers 
information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig 
mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, 
vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning 
manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för 
forskningsstödjande systemutveckling. 
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